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Pakken Torenvalken Falco tinnunculus prooien af van

Boomvalken F. subbuteo?

Dirk Huitzing

Even later joeg een tweede Boomvalk in de lucht op een dik, rond insect (hommel,

kever?). Kort daarna zag ik een juveniele Boomvalk op een oud nest zitten in een

nabije hoogspanningsmast, enigszins beschut tegen de wind achter één van de stalen

dwarsbalken. Op dat moment zat de eerste Boomvalk nog steeds op z’n bruggetje. Na

ongeveer twintig minuten kwam een Havik langs, waardoor de eerste Boomvalk

opvloog. Voor mij maakte dat de weg vrij om naar plukresten te zoeken. Dit leverde

echter weinig op. Er lagen alleen enkele kleine donsveertjes. Vermoedelijk heeft de

Torenvalk de prooi in z’n geheel meegenomen. Terug op mijn uitgangspositie zag ik

dat er nu twee juveniele Boomvalken in de hoogspanningsmast zaten.

Mijn indruk is dat één van de Torenvalken een prooi van de Boomvalk heeft afgepakt.

Een week eerder zag ik op dezelfde plaats ook al een “conflict” tussen een Boomvalk

en een Torenvalk. Minutenlang stootten beide valken op elkaar. Vervolgens streken ze

naast elkaar neer op een hek bij de Graafkade. In de hoogspanningsmast heeft een

paartje Boomvalken gebroed, overigens niet in het nest waarin de beide valkjes zaten.

Vermoedelijk zijn dejuveniele Boomvalken uit dit broedgeval voortgekomen.

Ten noorden van het dorp Berkenwoude in de Krimpenerwaard loopt de Graafkade

dood in het venige polderland. Het is een graskade met een door steenslag verhard

wagenspoor. Aan beide zijden liggen sloten met houten bruggetjes, die toeganggeven

tot de weilanden. Een hek bij elk bruggetje voorkomt dat schapenofkoeien dekade op

lopen. Nogal wat percelen zijn in beheer bij het ZuidhollandsLandschap. De overige
worden nog door boeren gebruikt. Vaak zweven Buizerds boven de eendekooien.

Op zondagmorgen 8 september 2002 zaten twee Torenvalken op een hek, achter aan

de Graafkade. Dichtbij de Torenvalken zat een juveniele Boomvalk op een hekloos

houten bruggetje. Door de telescoop leek het alsof deze jonge Boomvalk iets in z’n

klauwen hield. Vanaf mijn uitkijkpost achter een paar lage wilgen, op ruim honderd

meter afstand, kon ik niet zien wat het was. Even later zat één van de Torenvalken op

de graskade een prooi - mogelijk een Boerenzwaluw - te plukken. De juveniele
Boomvalk, die duidelijk kleiner was, draaide met gespreide staart en korte dribbelpas-

jes om de Torenvalk heen. Kort daarnaging de Torenvalk er met de prooi vandoor. De

Boomvalk bleefnog even met de kop dicht bij de grond op de graskade lopen. Het leek

alsof hij wat van de grond oppikte. Daarna ging de Boomvalk terug naar z’n eerdere

plek op het bruggetje.



De Takkeling 10(3), 2002 255

Probable kleptoparasitism between Kestrel Falco tinnuncu-

lus and Hobby F. subbuteo
Summary:

On 8 September 2002, a juvenile Hobby was apparently plucking a prey on a wooden

bridge near its presumed natal site, a nest in an electricity tower in open farmland.

Two Kestrels were also present. Shortly afterwards, a Kestrel was seen plucking a

prey on the ground, being encircled on foot by the agitated, spread-tailed Hobby. After

the Kestrel had taken off with the prey, the Hobby returned to its sitting post on the

bridge. It is thought that the Kestrel had snatched the prey from the juvenile Hobby.

Agonistic encounters betweenboth species had already been recorded during the pre-

vious week.

Adres: Anna van Hensbeeksingel 144, 2803LK Gouda (0182-520527).

Juveniele Boomvalk bij Falsterbo, 24 september 1984 (Jan Stok). Juvenile Hobby atFalsterbo.


