
18. Uilen

Anne was vroeg wakker. Zij had een nare droom gehad en kon niet meer in

slaap komen. Zij kroop uit bed en trok

het gordijn opzij. Buiten was alles stil en

heel mooi, want de maan scheen en zette

alles in een zilveren licht. Anne bleef kij-

ken, al was het koud. Plotseling hoorde

zij een scherpe roep: ‘kewik, kewik’. Ze

staarde door het raam en opeens zag ze

een dikke vogel rondvliegen. Toe hoorde ze uit een andere richting nog een

geluid: ‘hoe, hoe’. Dat, wist ze, was een uil, maar waarvan was het eerste ge-

luid dan?

Bij het ontbijt vertelde ze wat ze gezien en gehoord had. “Dat waren een

paar langorige bosuilen,” wist papa te vertellen. “Het mannetje roept ‘hoe,

hoe’ en het vrouwtje ‘kewik, kewik’. Maar veel mensen denken dat dezelfde

vogel beide geluiden maakt.” “Maar waarom jagen ze ’s nachts, en hoe kunnen

ze in het donker zien?” wilde Anna weten. “Ze vangen muizen, en die komen ’s

nachts tevoorschijn”. Dat was Sam. “En ze

hebben veel grotere ogen dan wij,” voegde

mama er aan toe. “Maar ze hebben nog

iets meer,” zei papa. “Hun hoorvermogen is

bijzonder scherp en hun vleugels zijn zo

zacht dat ze geen geluid maken.” “Dus we-

ten de muizen niets totdat ze gepakt zijn?” “Ja, dat klopt.”

Later die dag zaten Sam en Anne in een vogelboek het

gedeelte over uilen te bekijken. “Kijk naar die grote

oren!”, riep Anne bij het zien van de afbeelding van een

ransuil. Sam las verder en ontdekte dat het geen ech-

te oren zijn, maar veerpluimen. “Waar zitten de oren

dan?” wilden zij allebei weten. “Dat is weer iets won-

derlijks”, kon papa uitleggen. “Je ziet de oren niet, die

zitten onder de veren. En weet je, die oren zijn asym-

metrisch. Weten jullie wat dat betekent?” Sam wist

het, want hij had op school een les over symmetrie gehad. “Het linkeroor

staat niet pal tegenover het rechteroor.” “Juist, en weet je waarom? Hij kan

geluiden uit verschillende hoogtes waarnemen en dat helpt hem z’n prooi in

het donker te vinden.” “Als hij maar niet aan mijn hamster komt!”
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