
154 De Takkeling 26(2), 2018

Spreeuw Sturnus vulgaris gaat Torenvalk Falco  
tinnunculus te lijf
Marco Lodder

Omdat we als uilenwerkgroep veel in het veld zijn, maak je regelmatig bijzondere 
dingen mee en zien we af en toe bijzondere vogelsoorten, zoals een Zwarte Roodstaart 
met jongen in boerenschuren, een Slechtvalk op een kluit in het land of, laatst nog, 
opvliegende Patrijzen tijdens het ophangen van een steenuilenkast. En natuurlijk 
de uilen zelf. Ook in de kasten gebeurt er van alles buiten de uilen om. In de nest-
kasten broeden niet alleen Steenuilen, maar ook Spreeuw, Ringmus, Koolmees en 
Pimpelmees. Maar wat we op 30 oktober 2017 meemaakten was wel een hele aparte 
ervaring.

Joop van den Berg, Ruud Polderman, Stefan Zielstra en ikzelf waren een grote ronde 
aan het maken om steenuilkasten te plaatsen en kerk- en steenuilkasten schoon te 
maken. Als plek voor de lunch opperde Joop de middelste parkeerplaats van de APL 
in de hoop misschien nog een Zeearend tegen te komen of andere bijzondere vogels. 
Maar door de korte maar hevige regenbui die er over ons heen kwam bleef het redelijk 
rustig. Er zat wel een mooie groep Spreeuwen tussen de Schotse hooglanders op de 
grond.

Toen we zo goed als klaar waren met onze boterhammen zag Joop ineens in zijn oog-
hoek iets gebeuren. Toen hij goed keek zag hij een vleugel van een Spreeuw wappe-
ren; deze bleek geslagen te zijn door een Sperwer (dachten we). Ik pakte mijn camera 
om te kijken of ik er een mooie plaat van kon schieten maar zag ze nog net van de rand 
afvallen precies op het punt waar in de zomer Oeverzwaluwen hadden gebroed. Ik ben 
er door de hekken naartoe gelopen en heb de waterlijn opgezocht om te kijken waar ze 
geland waren. In eerste instantie kon ik ze niet vinden totdat ik een hoop gedoe zag in 
het water zo’n 20 m uit de kant. Blijkbaar was de aanval mislukt en was de Spreeuw 
op de rug van de rover terechtgekomen en in het water beland. Ik ben nog wat dichter-
bij gerend om foto's te schieten van het spektakel. Zodoende kwam ik erachter dat het 
een jong mannetje Torenvalk was, geen Sperwer dus.

Het was echt een gevecht op leven of dood en de Spreeuw was aan de winnende hand. 
Al pikkend richting de ogen van de Torenvalk en met zijn snavel de valkenkop onder 
water duwend leek het erop dat de Torenvalk dit gevecht niet ging redden. De gillende 
Torenvalk probeerde met de Spreeuw op zijn rug naar de kant te peddelen en dat lukte 
aardig. Die hele tocht was de Spreeuw gefocust op het verzuipen van de valk. Eenmaal 
bij de kant aangekomen greep de Spreeuw zijn kans en nam de benen; de valk bleef 
als een verzopen kat achter. Op dat moment heb ik de valk uit het water gehaald en 
in de zon op een paaltje gezet op de hoop dat hij een beetje zou drogen. Ik hoorde dat 
zijn longen vol water zaten maar al bibberend kwam hij beetje voor beetje bij. Ik heb 
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ook nog de dierenambulance gebeld om hem naar Karel Schot te laten brengen omdat 
we ons zorgen maakten. Maar die had een spoedmelding en kon niet langskomen. We 
besloten hem uit het zicht in de zon (die inmiddels was gaan schijnen) en uit de wind 
te zetten. Toen ik hem daartoe oppakte, was hij alweer een stuk feller.

Na twee uur zijn we gaan kijken of hij er nog zat. Maar gelukkig was hij vertrokken. 
Voor zowel de Spreeuw als de Torenvalk was die dag goed uitgepakt. Ik denk wel dat 
de valk zich in het vervolg tweemaal bedenkt voordat hij een Spreeuw te lijf gaat.

Summary

Lodder M. 2018. Starling Sturnus vulgaris almost drowns Kestrel Falco tinnun-
culus. De Takkeling 26: 154-160.
On 30 October 2017, a Kestrel apparently attempted to capture a Starling, and both 
birds ended up in the water during the ensuing struggle, some 20 m from the shore. 
The Starling somehow was able to take position on the back of the Kestrel, meanwhile 
pecking at its eyes and trying to push the falcon under water. The latter was screeching 
and laboriously peddled towards the shore, with the pecking Starling on top of her. 
Upon reaching the shoreline, the Starling flew away whereas the soaking-wet falcon 
was unable to do so. It was translocated to a pole in the vicinity, and had disappeared 
two hours later.

Adres: marcolodder78@hotmail.com 

Op de volgende pagina’s in opeenvolgende beelden de gezamenlijke escapade van Torenvalk 
en Spreeuw, 30 oktober 2017 (Foto’s: Marco Lodder). On the following pages the photographic 
sequence of the aftermath of a failed capture attempt of a Starling by a Kestrel, with the Starling 
riding and pecking the floating Kestrel which laboriously peddled towards the shoreline.
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