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ENKELE GOOISCHE UILEN. 
LKEN ornitholoog, die Hilversum bezoekt, zal de groote vogelrijk
dom opvallen. De verscheidenheid der omgeving maakt dat er 
ook vele verschillende soorten zijn. Er komen zoowel water- als 
bosch- en heidevogels voor. Het bekende Naardermeer herbergt 
de zeldzaamste watervogels, terwijl daar ten oosten van, in de 

uitgestrekte droge bosschen, vele roofvogels broeden, die in het grootste deel 
van ons land zoo spaarzaam vertegenwoordigd zijn. In het najaar kan men 
zijn hart ophalen aan het Zuiderzeestrand, waar de groote eenden- en meeuwen-
trekken van het Noorden langs gaan en men dikwijls een interessante jacht te 
zien krijgt van Slechtvalken of Sperwers op de daar visschende strandvogels. 

In den onmiddelijken omtrek van Hilversum zijn zeer uitgestrekte dennen-
bosschen, afgewisseld door moerassige heidevelden — een prachtplaats voor 
uilen en valken. 

Van de uilen komen hier voor de Steenuil (Carine noctua), Kerkuil (Strix 
flammea), Velduil (Asio accipitrinus), Boschuil (Syrnium aluco) en Ransuil (Asio otus). 

De zeldzaamste van deze is de Velduil, die slechts enkele malen waarge
nomen wordt. De H. B. S. in Hilversum bezit een exemplaar, geschoten bij 
de Wasmeer. 

Ik zelf heb dezen uil nog nooit kunnen waarnemen. Ook is mij niet bekend 
of deze soort nog in de Kortenhoefsche- en Loosdrechtsche moerassen broedend 
voorkomt. Hoewel ik dikwijls 's morgens zeer vroeg in de plassen kom om te 
visschen, heb ik toch nog nooit het geluk gehad een Velduil te zien. Maar die 
vroege tochten zijn toch altijd interessant, daar men altijd wat aardigs 
ziet, hetzij baardmeezen, snippen of rietgorzen. 

De boschuil (Syrnium aluco) is weliswaar niet zoo zeldzaam maar toch ook 
verre van algemeen. Het meeste kan men deze soort waarnemen op de oude 
buitens met veel hoog hout en dichte struiken. In October van het vorige 
jaar had ik het geluk één van deze uilen verscheidene malen te bestudeeren. 
Hij zat overdag in de hooge oude beuken en iepen en wanneer men eenmaal 
stil genaderd was, kon men duidelijk zien hoe hij allerlei grimassen maakte met 
den groeten ronden kop en onophoudelijk zijn apengezicht vertrok, wat een 
belachelijk effect had. Dikwijls zat hij zich in de zon te poetsen en was hij voor 
een uil tamelijk levendig. Men moest hem zoo stil mogelijk naderen, want 
elke onvoorzichtige beweging deed hem vluchten. Wanneer men echter eene 
goede plaats onder zijn boom had ingenomen, liet hij zich goed bekijken, wat 
zeer de moeite waard is. Zijn grootte en zijn mooie roodbruine of grijsbruine 
bevedering onderscheiden hem duidelijk van alle andere soorten. Zijn sluier is 
ronder en zijne vederen zijn zeer lang en zacht. In vlucht gelijken de meeste 
uilen op elkaar en hierin maakt de Boschuil geen uitzondering, 's Zomers zie 
ik dezen vogel, die hier Keizersuil genoemd wordt, wel eens in de dichte 



152 DE LEVENDE NATUUR. 

Kerkuil (SlriN nainmeai. 

dennenbosschen, maar slechts een of twee maal per jaar misschien, en nog 
nooit heb ik een nest kunnen vinden. 

Alle vogelboeken vermelden 
deze soort dan ook als zeer zeld-
zamen broedvogel. Toch zou het 
mij niet verwonderen als er in 
Hilversum een paartje broedde. 

De Kerkuil (Strix flammea) 
is algemeen, hoewel deze soort 
voor mij minder makkelijk waar 
te nemen is als de uilen, die meer 
in het bosch voorkomen. In de 
oude Gooische kerk toren t jes 
broeden ze veel en ook in ver
vallen schuren en holle boomen 
maken zij hun nest. De meeste 
bevatten 3-4 eieren (wit en voor 
een uil vrij lang) en zijn tamelijk 

slordig gebouwd. Dit jaar vond ik een nest in een torentje, onder het schuinsche 
zijschot van het dak. In het dichte bosch komt de Kerkuil betrekkelijk weinig 
voor, hoewel men daar in het voor en najaar zeer dikwijls zwervende exemplaren 
kan zien. 

Het is een mooi gezicht een uil tegen de schemering uit jagen te zien gaan. 
Met onhoorbaren vleugelslag glijdt hij langs de boschranden en velden om muizen 
of insecten te vangen. De Kerkuil onderscheidt zich hoofdzakelijk door zijn 
mooie roestroode kleur en langwerpigen sluier. Evenals de Steenuil staat hij bij 
bijgeloovige menschen in een kwaden reuk, wat vooral komt door de vreemde 
gestalte, de nachtelijke leefwijze en het geluid dat hij maakt. Het voedsel van 
de kerkuil bestaat hoofdzakelijk uit muizen, wat men zeer goed kan constateeren 
uit de haarballen. Het is ongeloofelijk hoeveel voedsel de ouden in den nesteltijd 
aan hunne jongen brengen. Wanneer men een nest 
weet, is dit zeer goed 's avonds waar te nemen. Later 
is ook het uitvliegen der jongen zeer interessant. Dit 
geschiedt volgens mijne waarnemingen einde Juni— 
begin Juli. Sommige nesten echter zijn reeds veel 
vroeger verlaten. 

De Steenuil (Carine noctua) is ook in het Gooi 
de algemeenste. Toch heb ik dit jaar geen nest met 
eieren kunnen vinden in Hilversum. Wel in den omtrek 
van Arnhem, in de holle wilgen op de Rijn- en Useloevers. 

In April vond ik daar, terwijl ik voor Ijsvogels en gele Kwikstaarten was 
uitgegaan een nest ruet 4 eieren (wit en bijna geheel rond). Meestal vond ik 

Steenuil (Carine noctua). 
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mijne nesten in holle boomen, vooral wilgen, hoewel ik in Hilversum een nest 
vond in een zeer ouden beuk. Einde Juni van dit jaar zag ik een jongen 
Steenuil, die schijnbaar nog niet goed kon vliegen. Het dier was echter reeds 
te vlug om het te vangen. De steenuil is ook het minst schuw van onze 
inheerasche soorten. In het druk bezochte Spanderswoud ziet men er soms 
enkelen en verleden jaar zomer kwam er eiken nacht geregeld een in den tuin. 
Zijn heesch geschreeuw was verre van aangenaam, en men kan zich best 
voorstellen, dat onontwikkelde menschen er bang voor zijn. Overdag is deze 
soort zeer levendig en wanneer men hem onopgemerkt kan naderen, is het 
zeer de moeite waard hem in zijn huiselijk leven waar te nemen. Zijn mooie 
bruin-witgevlekte bevedering, zijn potsierlijke kop met de groote oogen en zijne 
koddige bewegingen zijn zeer 
interessant om te zien. 

De Ransuil (Asio otus) 
kan men niet zeldzaam noemen, 
al blijft het altijd aardig een 
nest te vinden. Even na 
Pinksteren van dit jaar vond 
ik er een in een tamelijk lagen 
den. Het nest was vrij groot. 
uit twijgen gebouwd en met 
muuenharen gevoerd. Geen 
40 Meter daar vandaan had 
een Toren valken paar hun nest 
gebouwd (daar weer vlak naast 
iu don volgenden boom vond Ransuil (Asio otus). 

ik een kraaienest met 4 jongen). 
Zoover ik weet hebben deze twee muizenetende gezinnen steeds in vrede met 
elkaar geleefd. 

Toen ik het ransuilenest vond, was er een ei en een jong in. Ik heb van 
een vriend gehoord, dat jonge Ransuilen bij zeer goede behandeling tam kunnen 
worden. Hij kende iemand, die er een in huis had rondloopen en steeds 
kwam hij, als zijn meester hem eten bracht. Hoewel ik tegen roekeloos nesten 
uithalen ben, vind ik het zeer interessant jonge vogels op te voeden en hen to 
bestudeeren. Het vorig jaar had ik dit met een jonge Toren valk (Cerchneis 
tinnunculus) gedaan en veel succes gehad. Op het oogenblik heeft een kennis 
van mij hem in bezit. Ik kom dikwijls daar en zie altijd met genoegen, dat 
het mijn valk, die nu reeds enkele malen geruid heeft en er zeer mooi uitziet 
in zijn roestroode bevedering met blauwen kop en staart, goed gaat. 

Dit jaar wilde ik probeeren een jonge Ransuil op te voeden. Toen ik hem 
thuis bracht was hij nog geheel in geel-grijs dons. De slagpennen kwamen door 
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en reeds toen had hij oorpluimen, wat er zeer vreemd uitzag. Mijn huisgenooten 
waren dadelijk al niet erg op hem gesteld. Hij blies en krabde heftig met den snavel 
wanneer men bij hem kwam; daarbij had hij zulke gemeene gele oogen; altijd volgens 
de beschouwingen van mijne kennissen. Ik vond ook wel, dat hij er niet erg 
vriendelijk uitzag; maar zeer gauw begon ik te merken, dat hij niet zoo kwaad was, 
als hij leek. Van den beginne af aan at hij gretig; zoo gretig zelfs, dat het 
beter was handschoenen aan te trekken; daar hij vingers wel eens voor zijn maal 
aanzag. Ik gaf hem 4—5 maal per dag rauw of gekookt hart en long, waarover 
ik dikwijls beendermeel en veeren strooide. Bizonder was hij op een ei verzot. 

Overdag zat hij in een groot afgesloten stuk van den tuin achter het klimop 
te soezen, 's Avonds werd hij levendiger en dan was een oude boomstam zijne 
geliefkoosde plaats. Ook werd hij langzamerhand veel tammer; liet zich zonder 
blazen opnemen, toonde geen vrees bij mijn nadering en begon wat voorzichtiger 

uit de hand te eten. 
Ondertusschen groeide hij goed, en zeer vlug werd 

het dons vervangen door de lange zachte dekveeren. 
De sluier donker grijsbruin, de borst geel met over-
langsche bruine vlekken, de pennen geelgrijs met 
gegolfde teekening en de pooten bruingeel behaard. 
Zijn lange nagels kon hij zonder kwade bedoelingen 
vrij onzacht op je hand zetten. Al spoedig begon hij 
wat te vliegen; doch deed het zelden overdag en nooit 
als het niet noodig was. 's Avonds kwam hij achter 
het klimop vandaan; en dan scheen het of hij veel tammer 
was; dat kwam zeker omdat hij dan beter zag en zich 
meer op zijn gemak gevoelde. 

Hij stapte parmantig door de keuken, waar hij steeds zijn avondeten kreeg; 
knipte met de oogen tegen de lamp en bewerkte alles met zijne klauwen. Als 
hem iets niet beviel klapte hij heftig met den snavel, maar verder maakte hij 
niet veel geluid, 's Avonds ook had hij veel aantrekkelijker oogen, zooals mijne 
kennissen beweerden; namelijk de pupil was dan veel grooter, zoodat het oranje
regenboog-vlies niet zóó te zien kwam. 

Toch bleef hij altijd een vijand van de keukenmeiden, daar hij dikwijls door de 
keuken vloog; en daarbij de schuur, waarin hij's nachts verblijf hield, vuilmaakte. 

Bizonder lastig was het, hem te kieken, daar hij meestal op de vlucht ging 
wanneer men hem voor dit doel in de zon zette. Alles bij elkaar genomen heb 
ik veel pleizier van hem gehad, hoewel hij nooit zoo tam is geworden als mijn 
Torenvalk. (Misschien komt dit, omdat de Ransuil een nachtvogel is). 

Ik vond het dan ook jammer toen hij op een avond wegvloog. Ik hoop 
maar dat hij zijn voedsel kan vinden en niet uit pure tamheid voor de buks 
van een of ander jager gaat zitten. 

Hiermede zijn in het kort eenige inlandsche uilsoorten besproken. L. 


