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Vorig jaar ('BO) bleek een grote kast in de Reuselse lvloeren, eigenlijk
bedoelt voor Uilen benoond. te zijn door een Yl-aamse Gaaí. ilet nest bevatte
aI jongen. Tot zoïer oirs beliend. is het niet bepaald een gewoonte van deze
soort, geb::uik te rnaken van nestkasten.
(meded," 'vtr. v i d" Voort ) "
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0p 01-06-'80 werd"en ten westen van d.e visvijver te Bladel in een oud
Kra,aiennest 2 vliegvlugge Ransuilen dood aangetreffen. Bej,de ex. bleken
verstriht geraakt te zijn in wat touw d"at verwerkt was in het nest,
wat hun het -rerlaten van hun geboorteplaats verhind.erde. Van d.e situatie
zijn dia's gemaakt. Typisch was overigens da.t d.eze Ransuilbroedplaats op
slechts 50 m" afstand. gevestigd. r^ras van een door Steenuilen bezette
nestka,st.
(lex, Wim)
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Via mondelinge meCed.elingen van d.e opzichter van land.goed 'tTen Vorseltr
te Bladel is vernomen d.a-b d.it jaar vefe holen van oude bomen in
&it pracntige bosgebi-ed, d.oor jagers met plastic zijn afgesloten.
Hun red,e hiervoor is naar afle waarschijnlijkheid geweest d.e in
hun ogen schad.elijke r,'ogefs als Spreeuwen en Kouwen te bestrijden.
Daar d.eze activi-ueit in de broed.tijd plaats vond zijn diverse
broed.gevallen,,on-Ce::nee:: d.ie van 2 Zwarte Strlechten mislukt.
(meded" i/ïa.rco B. )
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Dit jaar l.rer:d. een reed,s jarenlang bezette broed.plaats van een Kerk-
uiI in een oud gigairenfabriek te Hapelt verwoest door een brand..
VerschillenCe ma,andel 1aier werd, l,"Arco B. er d.oor iemand op attent
gemaakt d"at een l-an d.e U:-len zich nog steeds in het pa.nd. bevond.
Bij controle t-:::r: Ce vogel d.ie in goede conditie bleek te zijn op

klaarlichte Cag a,angctroffen op een s',epel kisten. Dit tenrijl men

op kleine afsta,nci va.n hein ;oilop aan het werken was.
(meded" Ilarco 3, )
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0p 19-05-.181 fietsi;e ik nrei; \,Jim va.n de Voort naar de Reuselse l{oeren.
Boven d.e weid.en ten Ci:sten van d"rt terrein merkten we 2 Zwatte Kraaien
op, hoog in d.e lucht, fe1 achter een klein zangvogeltje aan vliegend.
0p een 6legeven ogenbtiJ< lukte het hen het slachtof,fer (vermoedelijk rn
Graspieper) tot r.lak boven d-e grond te krijgen en hem hier zelfs te
grijpen" Na een kcrt gevecht met twee soortgenoten ging óón van de Kraaien
met d,e prooi in zijn bek er l'andoor,
Even later vonclen we in de l,4oeren weer d.iverse Eenden- en Duiveneieren,
en zelfs een ver beb:roed. Ransuilenei, al]en d.uidelijk door Kraaien aangepikt.
Ond.anks het feit dat we ook :roorgaand.e ja,ren veel geroofd.e eieren vonden

waaronder in 19BO een van eenWaterral, hebben we i-n onze inventarisatie-
verslagen gericht aan S.B"B" steeds gevra,agt niet tot afschot van ZwaYte

Kraaien over te ga,an. Hebbeh we hier echter nog we1 te maken met een

zuiver natuurlijke zaak, of kan de sterke toename van het aantal in d'e

broed.tijd. pleisterende ex" van deze soort in d.e Moeren (nu a1 c.a. 55 ex.
waa,rond.er veel niet broedende vogels op 110 h.a.) teter gezien
word.en als een soort storingseffect????
(lex)


