
De uilenlezing van 26 februari

Het blijkt inderdaad wel, dat de uilen onder de vogelliefhebbers, meer

belangstelling genieten don menig andere vogelsoort.

Als oud-Amsterdammer ben ik zelf vele jonen aktief geweest in het Bosplan
zoals wij hardneklto-g plegen te zeggen. Sinds 1960 ben ik er echter niet
vaak meër gewwest. Voor mij was het dus een hernieuwde kennismaking met

een gebied, waar ik bij nacht en ontij placht rond te zwerven,

In die tijd kende ik vele roest- en broedplaatsen van de Ransuil,
Uit de lezing bleelfcmij, dat'de uilenstand er aanmerkelijk is vooruit-

gegaan en uitgebreid werd met de Bosuil. Vooral deze twee soorten

hebben deze mensen grohdig bestudeerd. Wat dit vaak betekent, is door de

heer Versluis zeer uitvóerig verteld, met alle, soms enigszins lugubere

details, erbij. Ik denk hierbij bijv, aan die geschiedenis met het

gezichtsnasker.
Door middel van grafieken werd het verband aangetoond tussen de drie-

jaarlijkse topjaren van de muizen en de broedresultaten van de uilen.

Zij blijken in een slecht ouizenjaar aan periodieke onthouding te doen,

De uilen ! kennen tevens het celibaat, zij het dan uit eigen vrije ver-

kiezing of gedwongen door de omstandigheden, zo u wilt.

Zij drogen dus niet ten onrechte het predikaat "wijs 1 '. Voor mij was

het een zeer boeiende avond door de zeer goede verteltrant van de

heer Versluis, Ik denk wel, dot zeer veel-mensen, die deze avond bezocht

hebben, dit met mij eens zullen zijn, al bleek wel, dat er op het

gebied van kennis ontrent de uilen, er nog voel vragen open blijven.
Als u dus Uilen wilt gaan bestuderen, hoeft u niet bang te zijn,
dat de heer Versluis en zijn collega's alle braakballen al voor uw

voeten weggeraopt hebben.

Ch.M, St.

Wij mochten van de heer Versluis het Verslag van het Uilenonderzoek

over de periode 1961 tot en met 1966 ontvangen. Voor de geïnteresseerden
ligt t©t ter inzage bij de secretaresse.

Op 26 februari heeft de heer Versluis van de V.W.G. Amsterdam voor onze

leden een lezing gehouden over de uilen van het Amsterdamse Bos.

Mede door de aanwezigheid van vele “cursisten” mocht hij dit doen voor

een overvolle zaal, wat hem dus een dankbaar gehoor opleverde.
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