
Broedende Torenvalken

in Zuidelijk Flevoland

a. Inleiding.

Afgaande op deze gegevens wilden

wij trachten de Torenvalken in de

polder te houden, door, m.b.v.

halfopen nestkasten, de valken een

rustige broedgelegcnheid te bieden.

Bovendien zou dit een bijdrage
kunnen zijn aan de instandhouding
en uitbreiding van de Nederlandse

Torenvalkenpopulatie.

b. Bouw der kasten.

Onze kasten maakten wij van kisten
die wij tegen een geringe vergoe-

ding van een bedrijf verkregen. De

afmetingen van die kisten waren

50x50x50 cm. Deze kubus was aan

een kant open. Dit 'werd de voorkant

van de nestkast. Aan deze zijde
werd een plank bevestigd, die 10

tot 15 cm. breed was. Aldus ver-

kregen wij een nestkast van het

"halfopen" type.

c.Plaatsing van de kasten.

Vermeld werd al dat de polder in

1968 droog viel. In maart 1969 wer-

den door ons de eerste kasten ge-

plaatst langs de Gooimeerdijk en

bij het gemaal de Blocq van Kuffe-

ler. In do twee daarop volgende ja-

ren werd langs de Gooimeerdijk het

aantal kasten uitgebreid. Bovendien

werden ook bij Pambushaven en de

Knardijk kasten gezet. Dit jaar,

1972, is het aantal kasten terugge-

bracht i.v.m, de ontginningswerk-
zaamheden langs de Gooimeerdijk,
De kasten werden in de polder gezet

op 100 tot 150 meter vanaf de dijk.

Meestal was dit ver voorbij of

juist aan de rand van de kwelstrook

De onderlinge afstand tussen de

kasten bedroeg telkens 500 meter.

Uitzonderingen hierop vormden de

kasten bij het gemaal en langs de

Knardijk. Hier was de afstand 300

meter.

M.b.v. drie schoorpalen werd de

kast, die op een .paal vastgemaakt

werd, overeind gehouden in de slap-

pe bodem. De nestkasten bevonden

zich aldus op een hoogte van 2 tot

3 meter, hetgeen later tot gevolg
had dat de vegetatie soms boven de

kast uitstak.

De voorkant van de kast hebben we

telkens zo geplaatst, dat deze op

het zuid-oosten gericht was.

Nadat een kast geplaatst was, deden

we er een laag nestmateriaal in.

Hiervoor werd gebruik gemaakt van

graszoden, riet, biezen, moerasan-

dijvié en turfmolm. Ontbraken de

graszoden, dan werd eerst een laag

modder in de kast gebracht.

tabel 1:

Nadat in april 1968, het eerste

land van onze jongste IJsselmeer-

polder was drooggevallen, werd

door drie leden van de Vogelwerk-

groep Het Gooi e.o., de heer J. van

Dijk en beide schrijvers, een plan

uitgewerkt tot het plaatsen van

nestkasten voor Torenvalken in ge-

noemde polder. De belangrijkste
motivatie die wij hiervoor hadden

was de Torenvalk in deze “kale en

lege” polder aan broedgelegenheid
te helpen. Bij de regelmatige be-

zoeken die wij aan de polder

brachten, was het ons namelijk op-

gevallen dat er zich, met name

tijdens de trektijd, vele Toren-

valken langs de dijken ophielden.
In onderstaande tabel hebben we de

hoogste aantallen Torenvalken per
maand vermeld. Geteld werd langs
het dijkvak Muiderberg-Nijkerk (de
Gooimeerdijk). De waarnemingen
werden verricht door de leden van

de commissie Zuidelijk Flevoland

van de V.W.G. Het Gooi e.o..

Hoogste aantallen Toronvalken in

1968:

juli j aug. sept. okt. | nov. 1 dec.
2T> 1 41 32 19 | 7 1 3
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d. Broedresultaten.

In tabel 2 staan de gegevens van

het aantal basten met de daarbij
behorende aantallen broedsels.

Duidelijk blijkt dat er over de ge-

hele linie een toename valt waar te

nemen. Het totale aantal broedsels

is ook in 1972 blijven stijgen, on-

danks het feit, dat langs de Gooi-

meerdijk het aantal kasten roet de

helft verminderde.
In de volgende tabel is uitgegaan

van het aantal gelegde eieren en

uitgevlogen jongen.

Bij het aantal eieren is sprake van

een minimum, omdat er mogelijk eie-

ren verloren zijn geraak:! zonder

dat wij dit waarnamen. Het aantal

jongen is een maximum, omdat er

jongen dood kunnen gaan na de laat-

ste nestcontrole, De toename van

het aantal eieren en jongen zal sa-

menhangen met de veranderende vege-

tatie, het in cultuur brengen van

de polder en de daardoor beschikba-

re hoeveelheid voedsel.

Ter nadere oriëntatie
geven we nog

de volgende tabel.

+
Eén kast werd niet gecontroleerd.

tabel 2:

Overzicht kasten en broedsels:

tabel 3:

Overzicht eieren en jongen:

tabel 4:

plaats; aantal kast

1969 1970

en:

1971 1972

aantal broedsels:

1969 1970 1971 1972

Gooimeerdijk 21 23 25 12 4 9 15 11
+

Pampushaven - 5 5 5 - - 3 5
Gemaal de Blocq v.K 3 3 3 3 - 1 1 3

Knardi.ik - - 4 4 — — 3 4

totaal; 24 33 37 24 4 10 22 2“ 3

p1aat s; min.

1969

aantal

1970

eieren

1971 1972

max.

1969

aantal

1970

uitgevl

1971

. jongen;

1972

Gooimeerdijk 20 42 79 59 10 36 64 53

Pampushaven - - 16 20
— 4 16

Gemaal de Blocq v. K - 6 3 15 — 6 2 14
Knardi.ik - - 15 22 — _ 11 18

totaal: 20 48 113 116 10 42 81 101

Gemiddelden en bezetting:
1969 1970 1971 1972

Gemiddelde legselgrootte 5 4,8 5,1 5
Gemiddeld aantal jongen(mot mislukte legsels) 2,5 4,2 3,7 4,3
Gemiddeld aantal jongen(zonder mislukte legsels) 5 4,2 4,1 4,6
Bezetting in % 17 29' 61 96
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We kunnen vaststellen dat het leg-

sel rond de 5 eieren schommelt. Het

gemiddelde aantal jongen blijkt aan

grotere wisselingen onderhevig te

zijn. Mogelijk. is dit afhankelijk

van het aanwezige voedsel. Uit ta-

bel 2 was reeds af te lezen, dat de

bezetting ieder jaar toenam. Pro-

centueel gezien benaderen we de

honderd.

e. Ringgegevens.

Nadat in 1969 de eerste jonge To-

renvalken geboren waren, werden de-

ze geringd. Ook in de volgende ja-

ren hebben we zoveel mogelijk vo-

gels van een ring voorzien, De ta-

bel geeft een overzicht.

Tot aan het broedseizoen van 1972

bedroeg het terugmeldingspercentage
4,8. De volgende terugmeldingen
werden ontvangen:

geringd op: 30-6-1969 terug op: 8-10-1969 Bergen op Zoom;

11
28-6-1970

~ ~; 25- 8-1970 Nieuw Vennep-Hillegom;
~

28-6-1970
~ ~; 24- 4-1971 -Duinbergen, België;

»» 5-6-1971
~

5- 4-1972 Oost Flevoland, kwel D;
’»

5-6-1971
~ ~: 18- 4-1972 Zuid Flevoland, kwel QZ6

»>
26-6-1971

~ »»
:

+
6-12-1971 Oost Flevoland, sectie V

» 1-7-1971
~ ~

:-16- 2-1972 Harderwijk (?).

De terugmelding van 6-12-1971 be-

treft een hervangst. De overige
meldingen zijn alle van dood gevon-

den Torenvalken. Opmerkelijk is dat

zij alle uit het eerste levensjaar
zijn.

f
.Voedselonderzoek.

Om een indruk te krijgen van het

voedsel van de Torenvalken hebben

we in 1969 en 1970 een aantal

braakballen verzameld en onderzocht

tabel 5:

Aantal jongen en aantal geringde

jongen

Torenvalken (Falco tinnunculus).

j aren; aantal jongen: aantalgeringd

1969 10 10

1970 42 35
1971 81 70

1972' • 101 95

totaal: 234 ' 210
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Uit een partij van de Gooimeerdijk

van begin juni 1969 kwamen de vol-

gende prooiresten:

Veldmuis: 8

Dwergmuis: 16

Bruine Rat: 1

Kevers (o,a.

Carabus ne-

moralis): 2

Rietgors: 1

De Rietgors bleek geringd te zijn

als een volgroeid mannetje op 4-5-

1969 bij paal 6 langs de Knardijk.
Gezien de tijd van het jaar, broed-

tijd, is het niet uitgesloten dat

deze gors langs de Knardijk geslf-

gen werd, De braakbalrosten van de

Rietgors troffen we echter aan in

een kast t,h.v. Spakenburg, Hemels-

breed is de afstand tussen deze

plaatsen ongeveer 17 km. Begin au-

gustus 1969 was de inhoud van enke-

le braakballen langs dezelfde dijk
als volgt;

Veldmuis; 4

Dwergmuis: 2

Kikker: 3

Rietgors; 1

Spreeuw; 53

Mol: 1

Relatief gezien aanmerkelijk minder

Dwergmuizen dan in begin juni. De

spreeuwenresten lagen tussen de

braakballen in de kasten. Het is

begrijpelijk dat de Torenvalken la-

ter in het broedseizoen Spreeuwen

aan hun jongen voeren. Er bevinden

zich in juni namelijk grote troepen

jonge Spreeuwen langs de polderdij-

ken. Tenslotte zij vermeld dat we

op 13 juni 1970 (eerste kastcontro-

le in 1970) in een tweetal kasten

bij het gemaal 17 braakballen en,

braakbalresten van de Kerkuil aan-

troffen, We stelden de volgende in-

houd vast:

Veldmuis; 22

Dwergmuis:ll9
Bosmuis: 2

Kever; 1

vogel: 1

g. Slotbeschouwing.

Aan het einde van dit toch nog be-

perkte verslag kunnen we tot de

conclusie komen dat we het doel

van ons werk, het verstrekken van

broedgelegenheid voor de Torenvalk,
bereikt hebben. Het aantal kasten

kon aanvankelijk worden opgevoerd,

waarna dit helaas weer moest worden

teruggebracht. Desondanks bleef het

bezettingspercentage sterk stijgen.

Verheugend is het daarom dat er tot

nu toe zoveel jonge valken konden

uitvliegen, die bovendien bijna al-

lemaal geringd werden. Gezien al

deze resultaten zullen we moeten

trachten het huidige aantal kasten

in Zuidelijk Flevoland te handhaven

en zo mogelijk verder uit te brei-

den. In de komende jaren moeten we

hiernaar blijven streven. We zijn
dat aan onze Torenvalken verplicht.

J.Harder E.R. Osieck

Reigerstraat 12, Nrd,Crailoseweg 6,
Hilversum. Huizen(post Bussum).
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