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Reuselse i!Íoeren, eigenlijk
Ylaamse Gaa,i, liet nest bevatte
bepaald een gowoonte va,n d.eze

[n${t{

Vorig jaar (r80) bleek een grote ka.st in d.e

bedoelt voor Uilen bewoonC te zi3n door een
a1 jonEen. Tot, zoïer i-,::s ocl<ei:d is het niet
soort, gebi'uik 'be naken van nestka.ste,.n.
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0p 01 -A6-' 80 iyerclen ;en .,rc.sl;e.l.l van de visvij.rer te 31ad.e1 in een oud
Kra,aiennesi; 2 viÍegvIi-rgge i',ansuj,1en dooC. aangetrefÍ-en. Beide ex. bleken
verstrikt ge:aa.kt -le:-'.jn rir rrÉr,t touvl dat verwerkt wa,s in het nest,
"wat i'run het ve::laten van hLrn F-eboo,:teplaats verhinderde. Van de situatie
zÍjn di.a's gema,a,I:t" ïyplscir lras o-;rerigens d"at deze Bansuilbroedplaats op
sl-echts 50 m. afs'tanrl g::rrestigct r^/as va.n een door ilteenuilen bezette
nestkast"/- . \(Lexr'rJlm)
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Via mondel.inge meriedeiingen val:l de opzichter van landgoed 'rTen Vorsel'l
!e Bladel is',rerr:er:n da, l, diu jaar:.ve1e holen van oude bomen in
L.àit prachtige b,rsgeb-i-ed. dcor ,ia,gers met pla,stic zijn afgesloten.
Hun rede hielvoor is naa:: a,ll-e r^raarschijnlijkheid geweest de in
hun ogen schad.elijke -,og;els als Spreeuwen en Kouwen te bestriiden.
Daa,r d.eze activrte-it in de broeCtijo. plaats vond zijn diverse
broec12geva,l l-en, cnde::raoe:: o-ie r.-a.n 2 Zwa,rLe Spechten rnislukt.
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nit jaar rrer,f ee.,n reeC.,q.iarenlang bezette broeclplaats van een Kerk-
uil- in een c:-i siga:::nfabriek; +'e I{apr--r+' verluoest door een brand'
Yerschillende ne.ar,f;l fa,'icr r,lerd. iriaico 3. er d-oor iemand op a,ttent
gemaakt da,t een'van dí-'''i-il.er: zieh nog steecls j-n het pa,nd bevond"
Bij ccntrole ... : - de vogel rtie in goed.e conrlitie bleek te zijn op

klaarlichte i:g ra,itgo-,,:oficn op e,:n s;epel kisten. Dit terwijl men

op k1eÍne afstari -,r:1 h:it volLlop aan het wer]<en was.
(mc..1ed, ,:::c^ B.l
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0p 19-05-r91 fie+,s-i:e ik ne-L 1,/im van de Voort naar de Reusefse l'loeren"
Roven rle r+e-i,d.en ten ,-,os'ien van Cit [errein inerkten we 2 Zwa.rte Kraa,ien
opr hoog itr d.e lucht, fel achter een kfein zangwogeltje aan vliegend.
Op een t;egevon o5.,nblik li-r-i-t;. liet hen het slachtoffer (vermoedelijk rn
Gra,spiepe::) tct:-l,ak bovcri cie grind te krijgLrn en hem hier zelfs te
grijpen. lila, een ko::t gevcr:ht net treee soort;enoten ging óón van de Kraaien
met d"e pror:j- in zijn be.'k er vandoor:"
Even fater von<1en wc i.n rli: Ir'loeren -v^reer d-iverse Eenden- en Duiveneieren,
en zelfs een \rer bebir:ecl ,rlansuilenei, a.llen duid.elijk door Kraaien aa,ngepikt.
Ondanl:s het feit ciir,t t^le ook voorga,ande ja,ren veel geroofde eieren vonden

waarond-er in-l 98C een van een r.^/aterral, hebben we j,n onze inventarisa,tie-
versla,gen gericht a,an S.ll",B" stc'ed-s gevra,a,gt niet tot a,fschot van 7,waÍte
l,raaien over te ,ga,att, I{ebbeh we hier echter nog we1 te make'n met een

zuiver na,tuurlijke zaa.k, of kan de sterke toename van het a,anta,l in de

broedtijd pleiste:rende ex, van deze soort in d-e l'{oeren (nu a1 c.a. 55 ex.
waa,i:onder veel nret broed-ende vogels op 11C h.a.) teter gezien
worden a,ls een soo:rt storingseffect????
[ J]cx,


