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Logboek 2013; alweer een jaar lang boomvalken.
“Ook een koude start is een start”.
Spijkenisse, locatie 1 (masten Oud Schuddebeurs)/ 1 B Waterland
Broedsucces: 0
27-4-2013
Chris de Nooijer meldt dat het koppel sinds een week terug is bij masten locatie 1.
30-4-2013Een ♀ door mij gezien in mast 3. Poetsend en stil. Onderste traverse links een kraaiennest.
In mast twee ook een kraaiennest, onderste traverse links.
02-05-2013
16.45 tot 19.15.
Omdat ze eergisteren zo stil waren, vandaag even in de namiddag gaan kijken. ♂ en ♀ in mast 2. De
zon was lekker, maar de wind blijft koud. De lange strenge winter en de late periode kou in april
hebben misschien gezorgd voor veel minder kleine vogels en grote insecten dan anders in deze tijd.
Libellen, of grote kevers zijn niet te zien. Zou het daarom zijn, dat mijn vrienden zo passief zijn en
zitten te verwaaien, hoog in hun mast?
Na een schier eindeloos wachten ‘lahnt’ het ♀tje een paar keer zachtjes. Het ♂ maakt ook
bewegingen met de snavel, maar door de afstand hoor ik hiervan niets. Verder niet vocaal. Geen
tekenen van balts (vorig jaar pas medio juni eerst ei, dus nog alle tijd).
Om 18.45 vliegt ♂ op voor een jachtvlucht, maar komt terug met niets.
♀ gaat na een minuut of 10 ook op de wieken en zie ik niet meer terug.
10-05-2013
Bij mast 2 nog steeds 2 aanwezig. Kraaien nog op nest.
12/13-5-2013
BV niet gezien
01-07-2013
Chris ontdekt bv nest in Waterland, is dat de nieuwe locatie(?), ik check nog wel de mast, maar zie
steeds niets.
Omstreeks 15-7 eens kijken voor mogelijk jongen, anders denk ik inderdaad dat ze nu naar het park
zijn verhuisd.
12-7-2013
9.00- 9.30
Tino gevraagd om te gaan kijken, omdat ik wegens verbouwing thuis zit en verder aandacht naar
locatie 2 gaat. Hij meldt geen enkele activiteit bij mast 2. Dat hoeft nog niets te zeggen, want als er
nog geen jongen zijn, is het moeilijk om in een paar minuten iets te zien.
19-7-2013
Geen activiteit te zien bij mast twee, of op het nest
23-7-2013
Chris meldt er een, zittend in mast 2.
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24-7-2013 Zelf ruim een uur geweest en later in de week ook nog eens: niets.

Spijkenisse locatie 1B.
1-7-2013
Chris ontdekt bij toeval een nest en veel activiteit in Waterland. De plek veelvuldig door mij bezocht,
veilig afstand bewarend. Nest in bosje, langs pad, in druk bewandeld park, veel honden-uitlaters. Als
dat maar goed gaat.
♂ en ♀ regelmatig samen op nest te zien. Foto’s gemaakt.
7-7-2013
Nog steeds ♂ en ♀ bij nest, ♀ maakt indruk te broeden. (Schijn?, want ook ♂ nog veel op nest en
deze maakt ook nog caprioolvluchten bij aanbieden prooi. Dus nog geen eieren???)
2 soorten geluid gefilmd. Kjukju, aanwezigheidsroep ♀ en piet piet van ♂.
09-07-2013
♀ op nest. ♂ piet piet, ♀ veel wie wie. Vliegt van en naar nest, gefilmd 8 minuten. Geen idee over
eieren.
15-7-2013
7.00, zonnig, windstil. bij aankomst zie ik net dat de ♂ hoog in een populier gaat zitten, maar dan
vliegt hij gauw weg. Houtduiven vliegen in en uit. Ik schat dat er wel 4 op 5 paar zitten in het bosje. 2
kraaien roepen vanuit de kabels aan weerszijden van het bosje, maar boomvalken laten kraaien
ongemoeid. Ook een bende gaaien, die zelfs kort bij het nest komt, wordt niet verjaagd.
08.30 ♂ komt met minmaal prooitje, waarvan ik twee pootjes zie uitsteken. Snelle overdracht. ♂
roept hierna piet piet piet en daarna blijft het stil tot 09.30 en ik vertrek.
Weinig activiteit en het lijkt erop dat ♀ op nest zit nu. Of dat nog wat gaat worden zo laat? Broeden
onduidelijk. Als ik later op de ochtend langs loop, staat ♀ op rand nestkom…
19-7-2013
16.00- 17.00, zonnig, heet en een straffe Noordoostenwind.
Het is vreselijk tumultueus in het nestperceel. ♀ op nest gezien, kuiltje draaiend en staand op
nestrand. ♂ luidruchtig roepend en druk door het perceel vliegend. Niet het gedrag dat passend lijkt
bij een ♀ op eieren. Aan de andere kant: een buizerd wordt agressief en luidruchtig weggejaagd. Het
mysterie duurt voort.
20-7-2013
15.30-17.15 Heet en drukkend, maar bewolkt.
Wij zijn tp met Tino en Chris. Eerst is het lang stil. Tino en ik zien ♀ op nest zitten, gedrukt, als op
eieren.
Om ongeveer 16.15 verschijnt ineens ♂ uit Hekelingen met prooi. Overdracht, waarna nog een tijdje
drukdoen door ♂, roepen en rond perceel vliegen. Dan komt ♀ uit perceel en gaat in mast uitgebreid
zitten poetsen. Wederom duidt dit niet op actief en aaneengesloten broeden. Zouden er recent pas
enige eieren zijn gelegd, en geschiedt het broeden nog onregelmatig?
21-7-2013
07.00-11.00, zonnig, wind 2 Oost.
Ik ben samen met Chris tp.
Het eerste anderhalf uur is het volkomen stil. Bij aankomst zag ik geen staart uit het nest steken.
8.30 ♂ uit Hekelingen met prooi. Overdracht en tumult. Een sperwer komt over en deze wordt niet
aangevallen. Een havik passeert en deze wordt door kraaien aangepakt. Een kraai komt te dichtbij en
♂ boomvalk jaagt deze agressief en luid kikikiki naar een mast (2 foto’s gemaakt). ♂ maakt veel
flyby’s en kan goed gefotografeerd worden. Regelmatig klinkt piet piet.
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10.00 het valt op dat ♂ steeds invalt op het weiland.
Wat doet hij daar? Libellen, vangen vanaf een post (eindelijk worden er met regelmaat forse libelles
door ons gezien, het is dan ook al weken heet en zomers weer).
Als wij bijna willen opbreken, vliegt ♂ weer naar het weitje. Wij sluipen er heen en zijn getuige van
het nemen van een stofbad. Foto’s worden gemaakt, door ondulatie en lastige hoek ten opzichte van
zon niet zo scherp, maar wat een unieke ervaring, deze valk rollend door het stof en als een juveniel
van stofplas naar stofplas waggelend. Na het bad vliegt de valk op (mooie foto) en voor de huizen
langs terug naar het bos.
Bij het weggaan zit ♀ op het nest.
23-7-2013
06.30- 08.30, zonnig, wind oost 2. Het lijkt warmer nog dan gisteren.
Tino, die mee wou na mijn wilde verhalen van eergisteren, was er iets eerder en zegt dat er niets op
het nest zit. Als ♂ snel voorbij schiet (met prooi?) komt zij toch even van het nest, waarop zij
kennelijk diep ineengedoken zat. Verder is er weinig activiteit. Dat zou een goed teken kunnen zijn,
en kunnen wijzen op eieren.
31-7-2013
Warm en zwoel.
Sandra en ik gaan om 22.00 in het park zitten in de hoop uilen te spotten. Dat lukt niet. Wel komt er
in de diepe schemering een boomvalk ♂ uit het bosje zetten en deze probeert boven het weitje een
prooi te slaan. Met felle korte uithalen, vliegt hij kort voor ons langs. Zonder resultaat keert hij terug
om even later samen met ♀ richting woonwijk waterland te vliegen, op jacht. Ik verbaas mij, want
waarom eventuele eieren zo onbewaakt achterlaten?
4-8-2013
07.00, zonnig, windstil en warm.
Tino en ik posten ruim anderhalf uur maar zien geen valk. Het nest lijkt leeg. Wat moeten wij
hiermee?
16.30 ik fiets zelf nog even langs, want in de namiddag zijn ze vaak actief. Helaas, ook nu geen
enkele activiteit, niets op het nest te zien en geen geluiden.
5-8-2013
09.15-10.00
Omdat er op locatie 2 gemaaid werd, check ik locatie 3 nogmaals. Ik rijd er omheen en loer vanuit
diverse hoeken, maar neem geen boomvalken waar. Zou het zo zijn dat het koppel er echt mee
opgehouden is (de tekenen van laat hof maken en ♀ zo vaak van het nest af wezen er al een beetje
op).
Ook later in het jaar niets meer gezien, dus het koppel blijkt onsuccesvol te zijn geweest.
Zekerheidshalve ook de masten nog af en toe gecheckt, maar de vogels zijn gevlogen.
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Spijkenisse, locatie 2 (OB)
Broedresultaat: 3 nestjongen, 2 uitgevlogen
01-05-2013
Locatie 2 nu 2 keer gecheckt. Geen tekenen van BV. Wellicht omdat men de terreinen intensief aan
het onderhouden is. Wel een paar kraaiennesten in de buurt, dus ik blijf de locatie volgen.
10-5-2013
Niets. Heel Voorne Putten geen meldingen (zijn ze er niet, of kijkt men hier minder, of niet goed)? Op
Goeree/ Flakkee wel meldingen, op 2 plekken.
13-6-2013
Tijdens storm nog eens in boomtoppen gekeken. Ik neem een bezet nest waar, maar niet te zien wat
erop zit. Nest was in de winter koud vastgesteld. Hoog, boom 5 naast hek.
27-6-2013 Vrijwel 99% zeker boomvalk op nest, boom 5.
10-07-2013 07.00
100% zeker bezet nest.
Eindelijk de twee boomvalken gezien en prooioverdracht. Mooie foto’s geschoten. Blik in het nest,
van ver door telescoop tijdens uitwaaien kruin. ♀ plat erop, nog geen teken van jongen.
10-07-2013
15.00-17.00
Nou breekt mijn klomp. Ik zie het stel copuleren, een paar seconden, die ik nog gefilmd heb ook
(alleen die 3 seconden, dus “not much for a movie”). Niettemin zit het ♀tje steeds diep in het nest.
Schijnbroeden? Afwachten maar.
11-7-2013
07.00
weer een prooioverdracht en dan baltsvluchten? Maar ik hoor niet de typische baltsroep maar
kikikikikii. Dit vreemde gedrag brengt mij aan het twijfelen. Waarom nu nog baltsen? Dat komt voor
bij niet geslachtsrijpe stellen, maar mij leken de twee valken hier geen jonge vogels.
Thuis komt de waarheid aan het licht, als ik op een van de foto’s geen rode broek zie bij de grote
vogel, die wel verticaal gestreept is en een boomvalksilhouet had. (op een van de foto’s zie ik een
enorm grootteverschil, wat ik eerst wijt aan verschillende afstand van de vogels. Maar na het
nogmaals raadplegen van de foto waar de grootste valk alleen op staat, concludeer ik dat ik voor de
gek ben gehouden. Er werd niet gebaltst, maar geknokt: met een juveniel slechtvalk!
15-07-2013
15.30; zonnig drukkend, 26 graden, windstil
Tot 17.10 daar geweest. Geen enkele actie (wel jonge groene spechten, dus verveeld heb ik mij niet).
♀ onbeweeglijk en diep in nestkom zien zitten.
16-07-2013
08.15 zonnig, drukkend, windstil
08.30 prooioverdracht. Ik slaag er maar niet in om vast te stellen waar de prooien geplukt worden. ♂
komt steeds stil terug en roept pas bij het daadwerkelijk overgeven van de prooi. Dit gebeurt half
zittend op een van de lichtmasten. Daarna gaan ♀ en ♂ zitten poetsen, ♀ op lichtmast en ♂ in boom
nabij nestboom, ongeveer halverhoogte.
Na ongeveer kwartier vliegt ♀ lahnend een rondje, gaat even op een boomknoest zitten en vliegt dan
terug naar het nest.
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09.30 weer snelle prooioverdracht 5 minuten nadat ♂ ineens richting zuid wegvloog. ♀ daarna
meteen naar nest.
♂ gaat uitgebreid zitten poetsen, dutten in boom op halverhoogte.
Uit foto’s valt op dat ♂ uitgesproken contrastrijk wit/ zwart is, maar ♀tje is beduidend rossiger van
ondertoon. Seksegebonden, of individu dat sterkt afwijkt?
11.00 er gebeurt niets meer en ik ruim het veld.
17-7-2013
06.30- 09.00; warm, maar bewolkt, windstil.
Tot 8.00 gebeurt er niets. Dan ineens een ♂ met prooi, die op mastje 1 wordt overgedragen. Daarna
veel gedoe van kikikiki (♂) en wiewieiwie (♀) en achter elkaar aan jagen. Na een half uur verdwijnt ♀
op nest en ♂ in boom. Diverse foto’s zijn gemaakt, maar door slechte lichtomstandigheden niet alle
even mooi.
18-7-2013
6.45 Zonnig, wind 3 oost.
♂ zit in paal bij sproeier
7.20 ♂ vliegt west
8.05 (45 minuten later) komt ♂ terug met prooi + overdracht op paal 1. ♀ plukt en brengt naar
nest. Maakt knikkende bewegingen, terwijl zelf op nestrand, lijkt te voeren?!
8.30 ♂ vliegt west
9.32 (ruim een uur) komt terug met prooi, overdracht, etc.
19-7-2013
07.00 zonnig, wind oost 3.
4 x prooi en prooioverdracht, 2 x in mast 1, 1 x mast 2 en 1 x in bomen tussen 1 en 2.
Frequentie prooi halen hoger dan gisteren. ♂ eet kop op van te plukken prooi, eenmaal werd de
vogel met kop er nog aan overgegeven aan ♀, die de kop opat.
Prooivogels alle zeer klein, formaat mees. Foto’s van prooioverdrachten gemaakt.
22-7-2013
07.00-08.00, zonnig en warm, oost 2.
Net als ik zit, ♂ valk in een mast, komt gemeentepersoneel mijn plek inpikken omdat de velden
besproeid moeten worden. Ik verplaats mij naar een locatie meer achteraf en zie vanuit de verte ♂
met prooi komen. Het nest heb ik geprobeerd in te zien, maar omdat het niet waaide, kon ik door de
kruin niets zien dan een zittende ♀. Dus geen tekenen van nestjongen.
25-7-2013
7.00-10.00,windstil, bewolkt, spatje regen en drukkend.
♂ in mast te rusten. Na een kwartier begint ♀ te lahnen; ♂ doet niets; ♀ komt uit nestboom en gaat
naast ♂ in paal zitten, lahnend; ♂ doet niets.
7.50 ♀ vliegt op om twee kraaien weg te jagen, daarna terug bij ♂ in mast.
8.00
♀ weg richting zuid. Komt om 8.30 terug, zonder prooi en gaat weer lahnend bij ♂ zitten.
8.45 ♂ vliegt richting Maas (oost) komt 8.15 terug. Geeft prooi direct aan ♀. Deze prepareert
prooi en vliegt na een minuut of 10 richting nest. ♀ op nest zit aan rand en maakt plukbeweging.
Eventuele jongen niet te zien.
♂ weer uit beeld.
10.00 ♂ terug met prooi, bereidt deze zelf en wordt daarna luidt roepend overgegeven.
29-7-2013
7.00-10.00, zonnig en eerst windstil, later ZW 3.
Bij aankomst is er net iets gebeurd, want ♀ roept. ♂ zit in paal te poetsen, uitgebreid en poept,
waarvan ik een foto maak. Tot 8.30 is het volkomen stil.
8.30 ♀ zit op enig moment in boom 11 van daaruit grijpt zij een buizerd aan en keert weer terug in
11. Zou een teken van nestjongen kunnen zijn.
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8.30 ♂ vliegt weg richting zuidwest over oude woonwijk, keert na een uur terug. Prooioverdracht,
gefotografeerd, zij het met sterk tegenlicht.
Het gebruikelijke geroep van ♂ en ♀ volgt en ik taai af.
Van grote afstand probeer ik met de telescoop het nest te bekijken,omdat er een windje is
opgestoken, dat de kruin af en toe uiteenblaast. Tot mijn grote vreugde zie ik twee al wat grotere
donsjongen, zonder enig bruin.
Geschatte leeftijd 2 weken. ♀ bij hen op rand van het nest.
5-8-2013
Zonnig, heet en windstil
07.30 maandag, ik had het kunnen weten: maaidag. Ik had geen zin om tussen het geraas van de
maaimachine te zitten. Heb even aan de straatzijde staan kijken en hoorde een prooioverdracht
plaatsvinden, maar omdat het uitzicht vanaf deze zijde prut is, heb ik het opgegeven.
8-8-2013
06.30-11.00, half bewolkt, minder warm, wind 4
Ik had de videocamera mee om de jongen te filmen door de telescoop. Het was een enorm gepiel om
de juiste doorkijk te vinden en dan nog te focussen, maar ik heb een aardig filmpje nu, van twee
jongen met beginnende staart en vleugelpennen. Ik schat een dag of 10 voor uitvliegen.
Ik zie diverse prooioverdrachten en weet 2 daarvan aardig op de foto te zetten.
Wat mij opvalt, is dat ♂ bij het terugkomen van de jacht de prooi in de poten houdt. Deze bewerkt
hij voor. Daarna houdt hij de prooi in de snavel om over te dragen. ♀ vliegt onder hem door, met
wijd gespreide staart, draait zich met buik naar boven en grijpt prooi met klauwen uit bek ♂. Dit alles
onder luid geroep door ♂ en ♀.
♂ gaat steeds dezelfde kant op, op jacht, zuidwest.
13-8-2013
16.00, Noordenwind, 4. Bewolkt en zonnige perioden, ongeveer 20 graden.
♂ zit op post (mast). Ik zie een silhouet: sperwer. Nu gaat het gebeuren, denk ik. Ik pak gespannen de
camera en controleer de instellingen, omdat ik verwacht dat ♂ agressief in de aanval gaat. Helaas, er
gebeurt niets. Althans de boomvalk doet niets. De sperwer laat zich als een baksteen vallen en doet
een uitval naar een groene specht. Mis. Hierna gaat de sperwer op het hek zitten. Zo’n 30 meter van
de ♂ boomvalk en zo’n 60 meter van de horst.
Een kat- en- muis- spel ontstaat, als eerst een houtduif enkele meters verderop op het hek
neerstrijkt. En dan twee eksters, die de sperwer proberen weg te pesten. Dan ineens doet de
sperwer een uitval naar een argeloos te dichtbij gescharrelde groene specht. Op de grond is het
ineens een drukte van belang, de gillende specht, een fladderende sperwer en krijsende eksters. Dan
ineens een flits, die het spul uit elkaar doet stuiven. Boomvalk ♂ heeft zich er mee bemoeid. Sperwer
terug op hek, zonder prooi, specht en eksters uit de voeten en boomvalk stoïcijns als tevoren op zijn
post.
Conclusie: zolang de sperwer de indruk wekte op ander vlees dan boomvalkvlees uit te zijn, wordt hij
niet aangevallen. Later, als hij vlakbij minutenlang zit ook niet. Maar wel als de sperwer agressief op
een specht afstuift. Boomvalken kennelijk in staat op lichaamstaal/ gedachten van sperwer te lezen
en daarop hun verdediging aanpassen?
De sperwer komt nog een paar keer terug naar het hek en verdwijnt jagend richting Zuid. Boomvalk
laat hem met rust.
De wind staat prima voor een betere kijk in het nest. Na een tijdje door de telescoop turen, zie ik
ineens 3 grote jongen. Niet 2 dus, maar 3! Verwachte uitvliegdatum heel binnenkort, er is vrijwel
geen dons meer te bespeuren. Bovendien lijkt het alsof er al een naast het nest zit.
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17.30 nog een prooioverdracht, ♂ poetst en poept en ik taai af.
Thuis zie ik op de film dat een jong even naast het nest in een tak gaat zitten en op het nest terug
krabbelt. Ik vrees dat ik het uitklimmen verder ga missen, want ik moet uitgerekend nu twee dagen
weg.
16-8-2013
06.45 tot 09.30, zonnig met wolken, wind 3-4.
Aangekomen hoor ik meteen een hoop geroep en gepiep. Te weinig wind voor een goede blik in het
nest, maar al snel zie ik dat de afgelopen dagen inderdaad een takkeling is uitgevlogen. Hij vliegt al
aardig, maar landen laat het gebruikelijk gestuntel en gebrek aan coördinatie zien.
Ik film het jong. Ik fotografeer een prooioverdracht van ♂ naar ♀ en gelijk daarna van ♀ naar jong.
Het jong gaat de prooi oppeuzelen op een mast, en ik kan ook hiervan aardige foto’s maken en film.
♀ zit nu steeds in de linker van drie kale bomen, hoog in top. Kraaien en eksters in dezelfde boom,
ook takkeling is hierin neergestreken, worden niet aangepakt. Een vliegende kraai, die kennelijk even
te dichtbij komt, wordt wel verjaagd door de ♂, met luid kikikikiki.
Bij het naar huis gaan zet ik de telescoop nog even op en na enig zoeken zie ik nog een jong rechtop
op het nest zitten, bewegingloos, dus geen aanstalten makend om uit te vliegen.
Dan geroep van jongen en zie ik er twee in de kale boom zitten. Snel omgereden en wat foto’s en film
gemaakt. Zwaar tegenlicht, maar de beide takkelingen staan er tenminste op.
19-08-2013
07.00-9.30 windstil, regen en onweer.
Ik ben met Tino. Bij aankomst zitten er twee juv. op het sperwerhek. Een adult is niet te bekennen.
Evenmin het derde nestjong. Het gaat stortregenen en onweer, zodat de beestjes flink nat regenen.
Wij kunnen mooi onder een afdak zitten. Uitgerekend nu de regen de veren contrastrijk maakt, ben
ik mijn batterij vergeten. Geen foto’s dus.
20-08-2013
07.15 tot 10.00, bewolkt, vrijwel windstil, en zacht.
Bij aankomst twee juv op een lichtmast, knus samen. Later apart, vliegen af en toe een beetje rond.
Er gebeurt verbazingwekkend weinig. ♂ niet te zien. ♀ zie ik omstreeks 8.00 wegvliegen richting west.
Opeens vliegen de twee juv richting tennisbaan en lijken daar te spelen met een derde valk. Ter
plaatse meen ik even een torenvalk te herkennen, maar omdat het beest in de buurt blijft, ondanks
het luid gekekker van de twee juvenielen, twijfel ik. Maar thuis op de film zie ik dat de juvenielen wel
degelijk slaags waren met een torenvalk (die ik daar niet eerder had gezien overigens, maar er zit er
wel een aan de overkant van de weg, hemelsbreed zo’n 300 m).
Ook spelen de juv met elkaar, doen schijn prooioverdracht een keer en gaan dan zitten.
9.30 tumult. ♂ draagt prooi over aan het ene juveniel, dat daarna gaat eten. De ander blijft lahnen.
Totdat buiten mijn gezichtsveld wederom tumult klinkt, luid lahnen en gekekker van adult. Even later
zit op de andere lichtmast juv 2 te eten.
Lot jong 3??
Ook vandaag geen spoor van nestjong 3. Maar gelet op al het tumult dat steeds te horen was, kan ik
nog steeds niet uitsluiten dat het ergens in het loof verstopt zit. Wel vraag ik mij af waarom deze dan
niet op de masten wordt gezien. Daar slechts de twee andere. Spannend. Onder nestboom niets te
vinden. In nest niets meer te zien.
Diverse films gemaakt, mede voor geluiden.
26-8-2013
6.30-10.30, zonnig, wind 4
Hoewel de zomer nog voortduurt, is dit de eerste dag weer met blauwe luchten. En die heb ik nodig
voor contrastrijke foto’s.
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Ik moet nu definitief vaststellen dat jong nr. 3 er niet meer bij is. De andere twee verschillen
behoorlijk in formaat. Durf toch nog niet te stellen dat het broer en zus zijn, want bij bestuderen van
de derde staartpen (via foto) lijken het beide ♂netjes. Grootteverschil lijkt dus leeftijdsgebonden.
Ook zie ik bij bestuderen van de foto’s dat beide nauwelijks gestreepte onderstaartveren hebben.
De twee kunnen al behoorlijk goed vliegen. De grootste heeft al bijna geen afgeronde vleugeltoppen
meer. Vanmorgen waren zij meer dan actief. In eerst instantie beide op hun eigen lichtmast. Toen
even heel knus op dezelfde, kopjes gevend en aan elkaar pikkend (niet agressief). Af en toe vloog er
een op om een insect te grijpen. Kwam met insect terug en peuzelde op, de ander peuzelde mee.
Verder zag ik de twee veelvuldig boven de toppen van de populieren zweven, en steeds onhandig in
een top gaan zitten (zittende libelles vangen?).
Diverse speelvluchten, achtervolgingen, en schijnprooioverdrachten, die ik gefilmd en
gefotografeerd heb; een paar prachtige plaatjes gemaakt.
Slechts 1 echte prooioverdracht: zoals vaak het geval is, te snel voor een foto. Het is steeds een
plotseling kikikikiki van ♂ een snelle overdracht en een fotograaf die achter het net vist.
Op dit punt was het overigens stil vanmorgen, net alsof de twee voldoende insecten binnenslepen
om niet voortdurend meer op vlees te hoeven wachten.
Een torenvalk was weer tp. Ook in de boomtoppen aan het struinen. Werd volkomen met rust
gelaten, door de juveniele en de adulten.
Een groep van 4 eksters viel de twee juvenielen lastig. Een van de twee verjoeg de eksters een paar
keer, maar ruimde dan zelf het veld. Kennelijk was dat de grens voor het ♀, want deze flitste luid
kikikikiki-end op de eksters af, die afdropen; kennelijk heel indrukwekkend, een adult boomvalk die
het op je gemunt heeft…
♂ en ♀ verder weinig gezien, het waren vooral de twee juvenielen die de show stalen. Niettemin een
foto kunnen maken waar een adult met twee juvenielen op staat.
27-08-2013
06.30-10.00 zonnig, wind oost 4.
Vandaag was het weer vlees eten wat de klok sloeg. Een aantal prooioverdrachten gezien en een
heel mooi gefotografeerd. ♂ en ♀ die de prooi overgeven en de twee juvenielen bedelend in de
lucht erbij. 4 valken op een foto. Ook nu was er weer een torenvalk aan het vissen in de boomtoppen
en deden de 2 juv even mee, niet tot nauwelijks agressief ten opzichte van de tv. Maar de twee
jongelingen hadden er kennelijk minder zin in vandaag. Ze waren ook steeds weg, mogelijk boven de
andere sportvelden, buiten mijn nieuwsgierig blikveld.
Het werd even leuk toen een wespendief langs kwam. In eerste instantie gebeurde er niets, maar
toen het dier te dicht bij de bomenrij kwam, werd hij toch kikikikiki aangevallen door ♂ en ♀. Zij het
enigszins lauw en alleen als hij echt dichtbij kwam.
Een filmpje en een paar verre foto’s zijn toch leuk als illustratie van dit verdedigingsgedrag. Ook het
geluid is opgenomen. Een etend jong gefotografeerd.
08-09-2013
18.00.
Ik ben even in de buurt voor een snelle kijk. Hopelijk zijn de velden niet bezet en die blijken
inderdaad leeg. Geen valken te zien, maar na een half uur hoor ik toch vanuit de rand een jonge valk
roepen. Ze zijn dus kennelijk nog present.
09-09-2013

08.00- 10.30, wisselend bewolkt, na forse regen ’s nachts, windstil.
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Tino meldde verleden week nog wel valken boven een terrein een stukje verderop. Ik heb zelf weinig
tijd gehad, want was onder andere bezig met het kijken naar een jonge roodpootvalk bij
Ooltgensplaat en een visarend bij Quackjeswater. Mijn valken zijn nu zo groot, dat het er de laatste
dagen toch op leek dat zij langer uit de buurt van het nest zijn en elders aan het jagen waren, buiten
mijn waarnemingsveld om. Bij aankomst om 8.00 zie ik een adult richting Molenwijk vliegen op jacht.
Daarna blijft het stil.
De sportvelden worden sinds begin vorige week weer dagelijks gebruikt voor gymlessen en ook het
voetbalseizoen is ingegaan. Misschien zijn ze dus verkast naar een rustiger plek…
13-9-2013
Bewolkt en regenachtig na twee dagen harde en voortdurende regen.
Op verschillende tijdstippen langs geweest. Niets meer gezien of gehoord.
Het einde van boomvalkjaar 2013.

