
[Kraaienbende; pag. 28-29; voortplanting 1; partnerkeuze, trouw] 

 

Verliefd, verloofd, getrouwd  

 

Zelf hebben ze er geen moeite mee, maar voor ons is het verschil tussen een man en een vrouw bij 

kraaien niet te zien. Mannetjes zijn alleen wat groter en zwaarder dan vrouwtjes. En ze gedragen zich 

soms anders. Jonge kraaien blijven de eerste tijd bij elkaar. In zo'n groep is het veiliger én het is een 

prima plek om verkering te krijgen. Bij kauwtjes lijkt het soms net een schoolplein. De jongens doen 

stoer, de meiden doen net of ze niks zien. Na een tijdje krijgen er twee een oogje op elkaar. Ze kijken 

elkaar steeds minder stiekem in de blauwe ogen. Als een kauwenmeid eenmaal met trillende 

vleugels bij een kauwenkerel staat, is het echt aan. Bij gaaien gaat het vlugger. Die houden in het 

voorjaar wilde feesten in het bos. Ze jakkeren achter elkaar tussen de bomen. Het gevolg is 

hetzelfde: eeuwige liefde. Ongetrouwde roekenmannen vliegen in het najaar bij de kolonie rond. Ze 

roepen steeds, om de aandacht van een leuke meid te trekken. 

 

Net als bij de meeste andere vogels gaat bij kraaien het paren niet zo makkelijk. Het mannetje heeft 

een gaatje, net zoals het vrouwtje. Ze paren door de gaatjes tegen elkaar te houden. Het duurt vaak 

nog een tijd voordat ze echt gaan paren. Dat gebeurt pas als ze een nest hebben. Zwarte kraaien 

hebben dat soms pas na vier jaar, nadat ze een eigen gebied hebben veroverd. En als het zover is, 

moet het snel gebeuren. De eerste paring is een paar dagen voordat het vrouwtje haar eerste ei gaat 

leggen. Daarna doen ze het vaker tot zij aan haar laatste ei toe is. Raven houden voor de paring een 

fantastische vliegshow. Ze laten zich samen vallen, maken glijvluchten en buitelen door de lucht. Bij 

roeken gaat het vrouwtje zich voor de paring een beetje aanstellen. Ze bedelt alsof ze een kind is. 

Meneer speelt het spelletje wel mee. Alleen is de paring bij hen niet altijd zo gemakkelijk. Vaak gaan 

buurmannen uit de kolonie zitten klieren, precies tijdens de paring.  

 

De meeste kraaien blijven elkaar trouw. Maar roekenmannen kijken ook wel naar hun buurvrouwen. 

En sommige vrouwtjes hebben stiekem een oogje op een andere mooie getrouwde man. Soms 

komen daar kinderen van, meestal zonder dat hun eigen man het weet. Bij andere kraaien komt dat 

minder vaak voor. Die broeden ook niet zo dicht bij elkaar. Wat dat betreft is het wel vreemd dat 

juist kauwen elkaar zo trouw zijn. Zij broeden ook in een kolonie, maar paren bijna nooit met een 

ander. Zelfs buiten de broedtijd zie je man en vrouw steeds samen, ook binnen een groep. 


