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In the spotlight
Verspreidingonderzoek Reptielen en Amfibieën | Meetnet Beek- en Poldervissen |  Meetnet Reptielen | Meetnet Amfibieën

Dit jaar staan er webcams van de populaire vogelwebsite 
‘Beleef de Lente’ bij het nest van een torenvalk. Dat lijkt 
vooral leuk voor het vogelaarsgilde maar als we de plaats 
en de waarschijnlijke voedselkeuze nader bekijken is 

het een buitenkansje voor ons 
herpetologen.

Watertoren
De webcams volgen namelijk een 
paartje torenvalken dat hun nest 
heeft bovenop de watertoren bij 
Scheveningen in de duinen van 
het Zuid-Hollandse Meijendel. 
De torenvalken daar staan 
erom bekend regelmatig een 

zandhagedis te verschalken. Een uitgelezen kans derhalve 
om de prooikeuze van dit, onder hagedissen gevreesde, 
paartje torenvalken nader te bestuderen. Zomaar wat 
onderzoeksvragen die te binnen schieten: 
l hoeveel hagedissen worden er gegeten? 
l  zijn het vooral de opvallende mannetjes hagedissen die 

gegeten worden? 
l zijn er gedurende het seizoen verschillen te zien?

Meedoen
Op Beleef de Lente is een gedeelte gereserveerd voor 
onderzoek: hier kunnen kijkers hun waarnemingen op een 
gestructureerde manier invoeren zodat soortwerkgroepen 
deze weer kunnen gebruiken mochten ze dat willen. Zelf 

doet Vogelbescherming Nederland niets met de gegevens, 
het is puur facilitair voor de soortwerkgroepen. Kijkers kunnen 
zich intekenen in een uurrooster, waarbij mensen dan per 
uur noteren wat er aan prooien wordt binnengebracht. De 
informatie die daarbij vrijkomt is vrij voor iedereen. 
Een leuke bijkomstigheid 
is natuurlijk dat je 
niet in de nabijheid 
van Meijendel hoeft 
te wonen om deze 
torenvalken te 
bestuderen want de 
beelden zijn via het 
world wide web te 
zien. Een goede kans 
derhalve om meer te 
weten te komen over 
een soort die wellicht niet bij jou in de buurt 
voorkomt maar waarvoor je dankzij Beleef de Lente niet eens 
je luie stoel uit hoeft! Het zou mooi zijn als we later dit jaar in 
schubben & slijm kunnen lezen over de prooikeuze van deze 
torenvalken.

Heb jij zin om mee te doen, dan kun je je gewoon aanmelden 
op www.beleefdelente.nl
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Beleef de lente volgt de 
zandhagedis-etende torenvalken 

Torenvalk met mannetje zandhagedis boven Noordwijk 
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Meld je aan en tel de prooien
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