Onderzoek
naar
de
torenvalk
De eerste resultaten
Tekst en foto’s voor zover niet anders vermeld: Dirk-Jan Saaltink
Zoals eerder vermeld in de Waardvogel van februari, is de roofvogelwerkgroep dit jaar gestart met onderzoek naar de torenvalk. Doelstelling
van dit onderzoek is meer te weten te komen over het broedsucces van de torenvalk in de Krimpenerwaard. Dit jaar hebben we de eerste
kasten bezocht met onze camerastok. Graag vertellen we hier over onze eerste ervaringen en resultaten. D

D

e torenvalk is een roofvogel die van oudsher bij het
veenweidelandschap hoort. In de Krimpenerwaard is de
torenvalk als broedvogel nog een goede bekende, maar nationaal
gezien gaat het hem niet goed: de torenvalk staat sinds 2017 op de
Rode Lijst en blijft in aantal afnemen.
Deze kleine valken jagen op veldmuizen boven open grasland
en broeden vaak rondom erven in oude kraaiennesten, holtes of
nestkasten. Op de buizerd na is de torenvalk de meest algemene
roofvogel in de Krimpenerwaard. We weten echter weinig van
het broedsucces van de torenvalk. Hoeveel broedparen zijn er in
de polder? Hoeveel eieren leggen zij en wanneer start de eileg?
Hoeveel jongen vliegen er vervolgens uit? Waar gaan die jongen
uiteindelijk naar toe?

D

e roofvogelwerkgroep is in drie teams opgedeeld die elk
alle bekende kasten in eenderde van de Krimpenerwaard
inventariseren. Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden
hebben we nesten bezocht met een glazenwassersstok van 8
meter met daarop een compact camera met wifi. Via een app op de
smartphone kan de camera op afstand bestuurd worden. Zo kunnen

Inhoud van de rugzak voor het veldwerk. Naast de stok en camera ook papieren nestkaarten, kompas, registratiebewijs van Sovon, fototabel met leeftijden
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Het vroegtijdig inspecteren van het broedsel geeft informatie over het legbegin en legselgrootte.

we vanaf de grond in de torenvalkkast kijken en foto’s nemen van de
inhoud. We hoeven zo niet naar de nestkast te klimmen en kunnen
het bezoek aan de kast zo kort mogelijk houden, waardoor het
torenvalkpaar zo min mogelijk gestoord wordt.
De gegevens noteren we op een papieren nestkaart van Sovon.
Thuis worden die gegevens ingevoerd naar digitale nestkaarten
op nestkaart.nl, waar een aparte omgeving is aangemaakt voor
de NVWK-werkgroep. Zo kunnen we de gegevens eenvoudig
doorsturen naar Sovon. Naast het bijhouden van de nestinhoud, zijn
waar en wanneer mogelijk de jongen geringd door de ringers van
Nebularia.
Uiteraard gaat dit niet zonder de gastvrijheid van terreineigenaren met
een torenvalkkast op hun erf. Gelukkig staan zij bijna altijd positief
tegenover het bezoeken van de kasten. Door het gebruik van de
camera kan ook de eigenaar live meekijken naar de actuele stand van
zaken in de kast. Ook het ringen kan rekenen op brede belangstelling.
Wij kunnen daarentegen vaak weer gebruik maken van een ladder ter
plaatse. Dankzij de telescoopstok is een ladder alleen nog nodig als
de jongen in de kast geringd worden, maar die is dan wel cruciaal.
De kasten hangen op zo’n 5-6 m hoogte, dus een keukentrapje
voldoet niet! Er zijn behalve een beschikbare ladder nog andere

Vijf of zes jonge torenvalken?

Nest met vijf jonge torenvalken in het Beijersche, bijna klaar om uit te vliegen

factoren die meespelen op het kritische moment dat de vogels geringd
kunnen worden: is er een ringer die tijd heeft, en is het gelukt om de
erfeigenaar tijdig te informeren.

wel vermoeden dat er ook paren zijn die niet in kasten broeden, blijft
het vinden van die nesten toch best lastig. Gelukkig hebben we dit
nest een aantal keer kunnen bezoeken. Er zijn uiteindelijk twee jongen
uitgevlogen.
In totaal hebben we vijftien nestkasten bezocht in opgeteld vijfenzestig
bezoeken. Dertien kasten hebben succesvol jongen groot gebracht
(N=55, gemiddeld 4,2 jongen per nest). Twee kasten zijn voortijdig
mislukt. Van acht kasten zijn de jongen geringd (N=33). Op basis van
het aantal eieren per bezoek in vijf kasten hebben we een gemiddeld
legbegin kunnen berekenen. Dit was 26 april 2020. Het gemiddelde
legselgrote is gebaseerd op zes nesten en komt uit op 4,5 ei per nest.
Al met al geen slechte score.

O

p 17 april hebben we de eerste twee eieren aangetroffen. Ruim
vijf weken later troffen we ook de eerste jongen aan. In de
vroege kuikenfase is het nog best lastig om op basis van een foto
het aantal kuikens dat in een kluitje op elkaar zit, goed te schatten.
Gelukkig gaat dit naarmate ze groter worden veel beter, al is het ook
dan af en toe nog goed kijken. Het is sowieso iedere keer weer een
verrassing wat er te zien zal zijn. Als er geringd wordt kunnen we
het aantal kuikens pas echt goed tellen. De eerste jonge torenvalken
zijn op 11 juni geringd.
Soms is het bezoek teleurstellend. In twee gevallen was de kast
plotsenling leeg. Geen eieren of kuikens, terwijl het nog veel te vroeg
is voor uitgevlogen jongen. Het blijft speculeren als er geen enkel
spoor meer is te vinden van de eieren en kuikens, maar predatie is de
meest voor de hand liggende verklaring.

W

E

e hebben veel geleerd van dit eerste jaar. We hebben het
bezoeken van nesten met een camerastok kunnen uitproberen.
Tevens is het digitaal verzamelen van gegevens mogelijk gemaakt en
toegepast. We hopen volgend jaar met meer camerastokken en alle
teams het veld in te trekken om zoveel mogelijk kasten te bezoeken.
Er hangen namelijk meer dan 80 torenvalk kasten verspreid over de
hele Krimpenerwaard.
Gelukkig hebben we subsidie ontvangen van het IJsvogelfonds en
de gemeente Krimpenerwaard zodat we meer stokken, camera’s
en telescoopladders kunnen aanschaffen. Deze materialen zijn
bepalend om met zo weinig mogelijk verstoring in de torenvalkkasten
te kunnen spieken en de gewenste data te verzamelen. Ook kan dan
elk team van de werkgroep in alle gevallen naar een te ringen kast
klimmen. D

Twee torenvalkpullen in een boomnest Een dergelijk nest is minder droog

Het ringen van een torenvalkjong met een metalen ring.

r zijn ook hele leuke verrassingen, zoals het zien van een
mannetje torenvalk met kleurring. De ring is uitgelezen door
de terreineigenaar en de betreffende torenvalk man bleek te zijn
geringd in 2018 nabij Purmerend.
Wij hopen volgend seizoen onze torenvalken ook te kunnen voorzien
van kleurringen, zodat het terugmelden van ringen ook bij leven van
de vogels mogelijk is.
EentweedeleukeverrassingwaseendoorErikKleyheeggetiptboomnest
met torenvalken. Hoewel we op basis van territoriumwaarnemingen
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