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KAUTr'EN KRAKEN BOSUILEtrVO}IING
Op 18 april i1. belde Cees van Limpt me op of ik belangstelling
had om jonge Bosuilen te rlngen. In een vaa de nestkasten die hii
controleert zaten twee jongen. LIij er naar toe. Bii de kast, in
de Bus in Reusel, aangekomen zag ik dat ze vriiwel geheel vol zaL
met takken. Met moeite kon 1k 1 Jonge Bosuil ontwaren. De kast
zat zo vol dat de oude uilen niet meer in de kast konden ou cie
jongen te vDeren. Cees had twee dagen tevoren nog Becontroleerd
en ook wel gezien dat er Kauwen in de kast genesteld hadden, uraar
toen hadden de twee jongen nog volop de rulmte.
l{a een hoop takken verwijderd te hebben kon ik bii een iong
komen. Hii was licht gewond aan een van de poten. Het andere iong
zat niet meer in de kast maar bleek op de grond te zitten, gewond
aan beide poten en Ln zÍJn gezicht, -$aarschiinl-iik was hii door
de nestelende Kauwen uit de kast getrokken, iets wat bii ziin
grotere "broertje" alet gelukt was. Ziit toestand leek me niet a1
te best. Daarom heb ik a1leen de grootste geringd. Iíel heb ik ze
beide weer in de leeggemaakl-e nestkast gezet. Op hoop van zegen.
Toen Cees een week later weer controlee:de waren de jongen weg en
zat, er een kauwenest in de kas'i. laarvan heb ik later ook nog de
j ongen kunnen ringen.
Het is bijna onvoorstelb'aar Ga', zc'D grote uil zijn jongen uit
het nest laat goolen door Kauwea. Zeker a1s je weet hoe agressief
ze kunnen reageren tegen in,i:- ir-g=rs. lcer- wi j bii de kast warerr,
was er minstens l oude u1i in cÈ tulr-t ilaar hij viel niet aarr.
Uit de llteratuur is we l- bek=r-,' 1àt L,roedende vrouwtj es of
vrouwt j es met j ongen ;3-r Ka''wei:, werd,en bedolven onder
nestmaterlaa]- (zie c, a. l :ncsa =-',, {L936):91-93). Dat de Kauwen
optreden tegen jonge Bc:=u-ier- ,rcCtr =-a i:it het nest te gooien of
proberen te gooien kwan i r aog :li =t t egen,

JAN VOUTERS

W


