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Vreemde speling van de natuur: een jonge Boomvalk

Falco subbuteo met kruisbeksnavel

Ype v.d. Werf'en Kees de Vries

Jonge Boomvalk met scheef staande ondersnavel, nabij Sneek, 23 juli 2001 (Imko Riemersma)

Sinds enige jaren inventariseren wij een stukje bos voor de Werkgroep Roofvogels

Nederland, gelegen tussen de Woudvaart en de A7 in de buurt van Sneek. Hier

hebben tot nu toe Torenvalk Falco tinnunculus, Boomvalk F. subbuteo. Buizerd

Buteo buteo en Ransuil Asio otus gebroed. Ook dit jaar had een paartje Boomvalk

weer een oud kraaiennest weten te bemachtigen. Op 23 juli 2001 waren de jonge

valkjes groot genoeg om te worden geringd door Jan van der Sluis en Imko

Riemersma. Toen Jan bij het nest was aangekomen, riep hij om een fototoestel: iets

bijzonders! Beneden aangekomen bleek één van de drie jongen een snavelafwijking

te vertonen (Foto).

Hobbynestling with deformedbid, Sneek, 23 July 2001.

De ondersnavel stond scheef en stak rechts van debovensnavel uit. De eitand op de

bovensnavel was nog aanwezig. In ontwikkeling lag dit jong duidelijk achter bij zijn

nestgenoten, vermoedelijk een rechtstreeks gevolg van zijn gekruisbekte snavel. Zijn

gewicht bij een vleugellengte van 68 mm was slechts 125 gram (hoort 160-170 gram

te zijn); de beide nestgenoten wogen 255 en 215 gram (bij vleugellengtes van resp.
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Nestling Hobby Falco subbuteowith crossed bill

Jammer genoeg is de gemeente Sneek van plan dit unieke Brekkenbosje te

veranderen in een groot Van der Valk-hotel.

Summary:

On 23 July 2001 a Hobby nest was checked to measure, weigh and rmg nestlings.
One of the three nestlings had a deformed bill, in which the lower mandible was

shifted sideways to the left (Photo). The condition of this nestling was poor

compared to its siblings; its body mass was only 125 g (wing length 68 mm) as

compared to masses of255 and 215 g in its siblings (wing lengths 108 and 101 mm).
A similar case in a Marsh Harrier Circus aeruginosus some years ago resulted in the

death ofthat particular nestling.

Adres: Johan Willem Frisostraat 61, 8606 CT Sneek.

Tekening: Gilbert van Avermaet

108 en 101 mm). Enkele jaren terug had Jan iets dergelijks meegemaakt bij een

Bruine Kiekendief; die vogel bleef als enige op het nest achter en ging dood. Na

enkele foto’s te hebben genomen, hebben we de gezonde jongen teruggezet in het

nest; het misvormde jong is meegenomen en afgemaakt.


