Bijdrage
uit
het
IJsvogelfonds
Camerastokken voor het torenvalkonderzoek
Tekst: Peter Both, foto’s: Dirk-Jan Saaltink; hierboven: torenvalken met prooi
In de Waardvogel van februari 2020 stond een uitgebreid artikel over het onderzoek naar de torenvalkpopulatie in de
Krimpenerwaard, zoals de roofvogelwerkgroep dat in de komende drie jaar wil gaan uitvoeren. Het doel van dit onderzoek
is enerzijds vast te stellen hoeveel torenvalken er in de Krimpenerwaard zijn en anderzijds hoe het verloop van het
broedsucces is en hoe de verspreiding van de torenvalkjongen zich ontwikkelt. D

H

et aantal broedgevallen van de torenvalk loopt de laatste
jaren sterk terug. Deze markante roofvogel staat sinds
2017 dan ook op de Rode Lijst. De torenvalk is van oudsher
een broedvogel in veenweidegebieden als de Krimpenerwaard.

ingediend worden.
Voor meer informatie: http://www.vogelbescherming.nl/
vogels_beschermen/vogelwerkgroepen/ijsvogelfonds

V

oor dit onderzoek is een uitgebreid plan gemaakt met
een planning van activiteiten voor de komende drie jaar
tot en met 2023. Tevens is er een begroting gemaakt voor de
aanschaf van camera’s, telescoopstokken en ladders om het
broedproces in de nestkasten te kunnen monitoren.

Mooi broedsucces: vier jonge torenvalken op het punt van uitvliegen.

V
Torenvalkeieren; met een camerastok is het leg- en groeistadium eenvoudig vast te stellen door een foto te maken van de nestkastinhoud.

H

et IJsvogelfonds is opgericht door Vogelbescherming
Nederland en de Nationale Postcode Loterij biedt
vogelwerkgroepen financiële steun voor de uitvoering
van lokale projecten. Om steun te kunnen krijgen moeten
deze projecten een voorbeeld zijn voor anderen, bijdragen
aan kennisvergroting of -verspreiding en mensen binden
en betrekken bij natuurbescherming. Per project kan men
maximaal € 5000,- ontvangen. Tweemaal per jaar vóór 15
april en vóór 15 oktober kan een verzoek voor deelname

oor het torenvalkproject hebben wij een verzoek met onze
plannen en begroting ingediend en dit is gehonoreerd
met een bijdrage van € 1750. Hier zijn we heel blij mee want
hierdoor kunnen we dit jaar al wat benodigde apparatuur
aanschaffen om daarmee ervaring op te doen. Voor dit
onderzoek zijn we al begonnen met een inventarisatie van
de aanwezige nestkasten, de kwaliteit van de kasten en
welke kasten al bezet zijn door broedende torenvalken.
Vanzelfsprekend houden wij u tussentijds op de hoogte van
de resultaten van dit onderzoek. D
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