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Boomvalk pakt
prooi uit het water
Arie Ouwerkerk

Gerard L. Ouweneel

gelegen buiten de hoofdwaterkering, die via een enkele jaren geleden aangebrachte open verbinding met het Haringvliet wordt ontpolderd. Door het gebied zijn kreken aangebracht, en op verschillende hoogteniveaus platen en
ruggen. Op de hoogste terreindelen ontwikkelen zich ruigtekruiden. Bij laagwater vallen langs de kreekoevers slikranden
droog. Op de bewuste datum foerageerde op één van die slikranden een groepje van ca. 15 Bontbekplevieren Charadrius
hiaticula. Gewaarschuwd door plotselinge onrust onder vogels elders in het terrein, konden wij een uit het oosten aankomende adulte Boomvalk Falco subbuteo oppikken. De vogel vloog laag en maakte als een Sperwer Accipiter nisus
gebruik van de kreken en oneffenheden in het terrein om
heimelijk te naderen. Dat lukte. De abrupte verschijning van
de Boomvalk bracht paniek onder de Bontbekplevieren en
joeg het groepje uit elkaar. Eentje belandde in het water, zo’n
twee meter uit de slikrand. Snel met de vleugels slaand hing
de Boomvalk meteen boven de plevier die poogde uit het
water omhoog te komen. De valk voerde stootvluchten uit
wanneer de plevier probeerde op te vliegen, en wist hem bij
de vierde of vijfde poging uit het water te tillen. Met zijn prooi
klemvast vloog de valk weg in de richting van een binnendijkse bomenrij.
Het is aannemelijk dat toeval de Boomvalk ertoe bracht
zijn prooi uit het water op te pakken. Dat Boomvalken op
steltlopers jagen is niet ongewoon, maar over deze specifieke
jachttechniek kon ik in de beschikbare literatuur niets vinden.
Bijlsma (1980) beschrijft hoe Boomvalken als Sperwers aan
het einde van een stootduik laag over de grond vliegend dekkingsmogelijkheden uitbuiten. Of aan de nadering van onze
Boomvalk een stootduik voorafging hebben wij gemist.
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Hobby Falco subbuteo picking a Ringed Plover Charadrius hiaticula out of water
On 5 August 2006 the author observed a flock of about
15 Ringed Plovers on a narrow muddy bank in the Dutch
Delta area, when a low-level hunting Hobby succeeded
in approaching the waders very closely. The plovers flew
up in panic and one landed into the water, about two
metres away from the mudflat. With rapid wingbeats the
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Hobby hovered very close above the plover, trying to
seize the bird every time when it tried to fly up. After several attempts the Hobby succeeded in picking up the
plover out of the water, and flew away with its prey.
Probably the Hobby came to this hunting technique by
coincidence.

