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Boomvalken

M. Hinterding

Het vrouwtje is duidelyk donkerbruin aan de achterzyde en de witte wangen lopen niet
door naar achteren. Het mannetje is grysbruin van achteren en de witte wangen lopen
ver door. De indruk bestaat dat de Boomvalken in dit gebied broeden. Na alarmerende
berichten in de Gooi en Eemlander van 18—7—1981, dat jonge Sperwers uit een nest zyn
gehaald, besluit ik het nest te gaan zoeken en in zekere zin te bewaken (dit hield
in;iedere dag zoveel mogelyk het gebied te bezoeken en de Boomvalken te observeren)
®P 21—7—1981 zie ik * s avonds voor het eerst de prooiovergave (muis!). Dit alles
kon ik vanuit myn uitkykboom (hoogzit) gade slaan. Prooiovergave zie ik op 4-—8—1981
in de lucht plaatsvinden maar nog steeds heb ik het nest niet gevonden, De volgende
middag (5 augustus) zie ik voor het eerst 3 Boomvalken rondvliegen. Hieruit conclu-
deerde ik dat het eerste en oudste jong is uitgevlogen. Het bruine jong verschynt
ook de volgende dag in gezelschap van het mannetje boven het gebied. Dan ontdek ik

op 8—8—1981 vanuit myn hoogzit het nest. Er zitten twee grote, haast volgroeide,
jonge Boomvalken in, 25 meter verderop in een topje van een vliegden zit het derde

jong, * s Middags is er een van de jonge Boomvalken uit het nest gestapt en in de
takken rondom het nest geklommen (takkeling) Het mannetje en het vrouwtje vliegen
nu af en aan. Op 9-8-1981 tref ik op 13.30 uur het mannetje in zyn uitkykboom. Het

vrouwtje zit met 2 juv. Boomvalken op een tak, waar zy deze ochtend haar prooi ver-

orberde. Een boom verder zit het derde jong. Het hele nest met 3 jongen is nu gezond
en wel uitgevlogen. Als ik op 24.-8—1981 nog net een Boomvalk achter de bomen zie weg

scheren, en de andere niet zie of hoor denk ik dat ze zyn vertrokken. Nadat ik op
10-9-1981 nog een Boomvalk hoor roepen en er op 25-9-1981 er voor de laatste keer
een waarneem kan ik myn onderzoek met een opgelucht hart afsluiten.

Als ik op 20—7—1981 voor de eerste keer prooiresten van een Boomvalk vind, bestaande
uit o.a. restanten van een Grote Bonte Specht, Gierzwaluw en Ekster is mijn nieuws-

gierigheid gewekt. Nadat ik het boek "de Boomvalk" door Rob Bijlsma hadgelezen, ben

ik gestart met het nu volgende onderzoek.

Al enkele dagen, voordat ik de prooiresten vind, zie ik een paartje Boomvalk rond—-

vliegen of in een "uitkijkboom" zitten. Het mannetje is veel lichter dan het vrouwtje.


