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Nest van een Boschuil. — Door toevallige omstandigheden vonden we op 23 Maart 1922 
in een vrij diepe holle Wilg (ongeveer 1.20 M. diep) vlak achter het landgoed „Oostbroek" 
bij Utrecht het nest van een Boschuil (Syrnium aluco). Met het overspringen van een sloot 
kwamen we op de wortels van de wilg terecht en merkten toen, dat deze mooie uil plotseling 
uit de boom kwam, even rondvloog en toen in het bosch verdween, waar hij z'n katachtig 
geschreeuw duidelijk meerdere malen liet hooren. 

Bij onderzoek bleek, dat er zich toen al 4 witte eieren in het nest bevonden. 
Zes dagen later hebben we 

het nest weer bezocht. We klop
ten even tegen den boom, hoor
den hem dan duidelijk met z'n 
nagels tegen de wand opklauteren 
en verschrikt vloog hij weer naar 
het bosch. 

Toen ik voor de 2e maal op 
1 April het nest ging bezoeken 
om het te kieken zat de uil er 
niet meer op. We meenden hem 
toen wel op een 200 M. afstand 
in een pereboom te zien zitten, 
waar hij z'n geschreeuw weer liet 
hooren. Helaas, reeds toen scheen 
het nest verlaten te zijn, want 
nooit is hij meer op het nest 
geweest. 

Den gen April was het nest 
reeds zeer verwaarloosden besloot 

ik maar de eieren er uit te halen, wat met zeer groote moeilijkheden gepaard ging. 
Van drie van de vier eieren heb ik de juiste maat genomen en vond de volgende cijfers. 

4.63 X 3,66 c.M. 4,53 x 3,93 c.M. 4,72 X 3,99 c.M. 
terwijl de eerste twee respectievelijk 30 en 35 gram wogen. 

Slechts weinige dagen scheen de uil de eieren bebroed te hebben, in al de eieren vond ik 
embryo's van ongeveer 1.5 c.M. grootte. Wat de oorzaak van dit plotseling verlaten van 
het nest is geweest kon ik niet nagaan. Of het mogelijk door een ander verstoord is geworden ? 
Of misschien het gure voorjaar oorzaak is? Wel weet ik,dat hij zeer veel sneeuw heeft gehad 
en het meerdere malen 's nachts hard gevroren heeft. Beschut tegen sneeuw en regen was 
het nest zeker niet. 

Door de diepe holte was het me alleen maar mogelijk, op de bodem scherp in te stellen, 
wat overigens uit de kiek ook wel blijkt. T H . H. NIEUWENHUIJSEN. 

Merels. — In het bezit van uw boek het Vogeljaar, waarin bij herhaling door u verzocht 
wordt, om u te willen waarschuwen, wanneer er iets bijzonders te vermelden valt, heb ik 
het geluk gehad een merel te betrappen in mijn tuin, terwijl hij zijn jongen met een jong 
vogeltje voedde. Ik heb het mereljong van zijn voedsel verlost, en dit (voedsel) bleek 
toch wel ouder dan een paar dagen te zijn. Er waren reeds staart pennetjes duidelijk zicht
baar en dito slagpennen, kop ontbrak, en was denkelijk reeds ingeslokt, verder niet rottig. 
Mijn vogelkennis is niet groot genoeg om bij benadering te zeggen wat voor jong het was. 
Mocht u zelf echter een en ander in oogenschouw willen nemen, dan zal het mij aangenaam 
zijn u te mijnent te ontvangen. Er bevinden zich in mijn tuin nog een lijster- en bastaard 
nachtegaalnest. 

Laren (Gooi). A. TER WINDT. 

Steltkluiten op Texel. — Woensdag 7 Juni zagen wij in de z.g.n. „tweede Mui" op Texel 
een tweetal vogels loopen, geheel overeenkomende met de beschrijving, die in het Vogel-


