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VOGELVARIA

BOSUIL KRIJGT INWONING VAN KAUWEN

In 1990 schreef ik al eens overKauwen die een nestkast in gebruik narnen. waar jonge
Bosuilen in huisden. De Kauwen verwondden deze toen en een jong werd de kast uitgegooid
(Zie de Blauwe Klauwier 16 no.2 blz 26). Dit voorjaar gebeurde er \\'eer iets biizonders in
dezelfcle kast.

Het is een bosuilenkast die hangt in de Bus in Reusel in een eikenbos Op 20 maart
controleerde ik de inhoud omdat er aljongen zouden kunnen zijn Er rloog een oude uil uit de

kast. Zrj bleek op 5 eieren te hebben zitten broeden. Ik zag al wat takjes voor in de kast liggen,
die er door Kauwen ingedragen \\'aren. Die takjes heb ik zoveel mogelijk venvijderd orn een

drama, zoals het ondernestelen van de broedende uil, te voorkomen.
Op 24 april ging ik met Kees van Limpt weer kijken of er jon-een waren. ik had er

eigenhjk weinig vertrouwen in, gezien de takjes die er vorige keer al ingenesteld waren NÍaar
Kees zei dat hij daags tevoren al twee donkere ogen door de vliegopening had zien kijken. Dus
de ladder er weer bij en naar binnen kijken door het vlieggat. Het is namelijk een kast waarvan
de deksel niet open kan.

Ik zag inderdaad ook donkere ogen en wel minstens vier. Dus zeker twee jonge
Bosuilen. Toen mijn ogen wat meer aan het donker in de kast gewend waren zag tk nog een
paar ogen, maar kleinere. Er zaÍ een Kauw in de kast, die me aankeek. Zebleef rustig zitten en

liet zich gemakkelijk pakken om geringd te worden. Nadat ik de Kauw beneden geringd had en

losgelaten, wilde ik de jonge Bosuilen gaan halen. Ik keek eerst nog eens in de kast hoeveel
jongen er nou echt inzaten. Er lag nog een zwarte vleugel in zag ik. Misschien \,an een prooi
Even pakken. Maar aan die vleugel zat nog een hele vogel vast, ook een Kauw, die zich drukte
en zelfs onder de jonge uilen gekropen leek. Die Kauw werd ook geringd en daarna waren de

Rosuilen pas aan de beurt. Het waren er drie. Op de plaats waar ik de tweede Kauw uit de kast
had gevist lag ook nog een ei van een Kauw.

Het komt wel vaker voor dat Kauwen een nest van de Bosuil in beslag nemen. Meestal
loopt dat dan voor een van beide niet goed af. In dit gevai leken beide soorten elkaar nog niet
al te erg te storen. Of dat zo door zou z4n gegaan is maar de l'raag. In Limosa no. 59 blz.74
wordt een soortgelijk geval beschreven maar daar u.erd het legsel niet bebroed door de

Kauwen nadat het compleet was. In mijn geval leek het legsel met I ei, nog niet compleet,
maar werd al wel bebroed. Het meest frappant in dit ger,'al, was het dat de Kauwen rustig in de

kast bleven zitten toen ik binnenkeek. Normaal verlaten ze het nest bij de minste of geringste
verstoring. Misschien dat ze door de aanwezigheid van de jonge uilen gedwongen waren om
zich rustig te houden.

Of de Kauwen verder gebroed hebben, weet ik nog niet, maar een controle binnenkort
zal dat wel uitwijzen. Ns het goed is zijn de jonge Bosuilen dan uitgevlogen.
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