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Torenvalk Falco tinnunculus als aaseter

Guido Meeuwissen

Op 30 oktober 2005 was ik aan het wandelen in de Eemshaven Oost toen ik onver-

wachts op een Torenvalk stuitte die fanatiek zat te plukken aan een grote prooi. De

valk viel niet op in de smalle strook gras vanwege een lange rij zandbulten en de

boomsingel bij de zeedijk. Ze zat bovenop de bebloede borstkas van een meeuwach-

tige (?) vogel. Om haar evenwicht te bewaren fladderde de valk geregeld heftig met

haar vleugels. Soms viel ze eraf, maar na een adempauze kroop ze steeds opnieuw op

het kadaver. Ik sloop wat dichterbij en door de telescoop zag ik dat ze enorme moeite

had kleine stukjes van de taaie borstspieren af te rukken. De veren bleven geregeld aan

haar bek plakken maar toch lukte het haar kleine hapjes van het rode vlees naar binnen

te werken. Het was wel een grappig gezicht: een Torenvalk met een witte kop vol plak-

kerige veren. Soms staken de grijze poten van het kadaver even loodrecht omhoog,
de grond eromheen lag bezaaid met geplukte veren. Geregeld liet de valk haar prooi
even in de steek en sloop dan weg in de boomsingel oftussen de zandhopen. Bang om

verrast te worden door de oorspronkelijke eigenaar van de prooi, een Slechtvalk Falco

peregrinus of Havik Accipiter gentilis? Beide soorten worden hier dagelijks jagend

gezien. De Torenvalk liet zich door mij niet van de wijs brengen, ze ging gewoon met

haar maaltijd terwijl ik haar op 12 m afstand fotografeerde.

Foto 1. Adult vrouwtje Torenvalk bezig met het ontleden van een wulp, Eemshaven Oost,

30 oktober 2005 (Guido Meeuwissen). Adult female Eurasian Kestrel taking morsels from
Curlew, Eemshaven, 30 October 2005.
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Eurasian Kestrel Falco tinnunculus as scavenger.

Na anderhalfuur besloot ik met enige tegenzin toch eens te kijken met welk prooidier

ze bezig was. Pas op 3 meter afstand vloog ze krijsend een zandbult op, boos dat ik

haar stoorde. Toen ik me bukte zag ik meteen een losse wulpensnavel liggen, de rest

van de kop ontbrak. Dus een wulp Numenius arquata en geen meeuw, zoals ik eerst

dacht. Het geplukte, bloederige wulpenlijf was verder nog redelijk intact; er zat nog

veel vlees aan.

Ik ga er niet vanuit dat een torenvalkvrouwtje een prooi vangt die veel groter is dan

zijzelf. Dat zij, mogelijk door honger gedreven, genoegen neemt met een vers kadaver

vind ik voor een Torenvalk wel heel bijzonder. Ik had het zelfnog nooit gezien.
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On 30 October 2005, an adult female Eurasian Kestrel was seen while plucking on

top of a large avian prey at the Eemshaven in northern Groningen. With substantial

difficulty, she tried and succeeded to remove particles offlesh from the breast muscle.

After 1,5 h the Kestrel was chased from the prey, which turned out to be a Curlew

Numenius arquata. Given prey size, it is unlikely that the Kestrel had captured it

herself. Presumably, the Curlew had been taken by a Northern Goshawk Accipiter

gentilis or Peregrine Falcon Falco peregrinus (both of which occur in the area), but

this was not witnessed.
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Foto 2. Adult vrouwtje Torenvalk bezig met het ontleden van een wulp, Eemshaven Oost,

30 oktober 2005 (Guido Meeuwissen). Adult female Eurasian Kestrel taking morsels from
Curlew, Eemshaven, 30 October 2005.


