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Logboek 2012; een jaar lang boomvalken.
Spijkenisse, Zuidrand
Broedresultaat: 1 uitgevlogen jong
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eerste mogelijke boomvalk zien jagen van mast richting Vriesland.
20.00 boomvalk roepend mast 1 , schijnaanvallen op kraaien, hoog, duiken, hoog
duiken. Dan vliegt naar mast 2 en gaat rusten poetsen. 21.15 nog steeds.
07.00/08.00 Vandaag zaten er twee in de mast 1. Rustend. Beide met gele washuid
en oogring en roestrode broek. De linker groter, dus vrouw? Het vrouwtje zat te
`lahnen´ (*)tijdens en na het eten van een prooi.
(*)In der modernen Vogelkunde wird unter Lahnen sowohl das Futterbetteln der Jungvögel gegenüber ihren Eltern, als
auch das ritualisierte Futterbetteln des paarungsbereiten Weibchens gegenüber dem Männchen verstanden."
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09.30 er zat er 1 in mast 1. Hoewel licht roestrode broek zag ik weinig tot geen geel
op washuid en oogring. Ik weet het niet, maar leek een jong mannetje. Leek bij
vergelijken van foto’s ook op ander exemplaar dan het koppel van 13-5.
06.30/08.30 Tino ziet net prooioverdracht. Ik digifilm vrouw die eet, daarna poetst,
poept en bedelroept ´wiewiewie´. Daarna 2 uur niets, behalve de zittende en
duttende vrouw en een keer man, vertrekkend in strakke jachtvlucht richting
bebouwde kom.
13.30 man zit te rusten en af en toe te `kikiki´ in lage balk mast 3. Ineens vliegt het
kikiki-end op en gaat op het nest zitten van mast 3, laag achter. 5 Minuten later weer
terug naar de balk en buigt voorwaarts om rode veren te tonen. Dan ineens in steile
duik van top mast zie ik het vrouwtje in het nest gaan zitten, waar zij blijft. Vanaf de
Garsdijk maak ik een bewijsfilmpje.
06:30-08:30 vrouw zit op nest van paal 3 man zit in de buurt in mast. Geen verdere
actie. Mogelijk eerste ei gelegd?
Bij 29 dagen zou 1e ei uitkomen, dus omstreeks 23/6/2012. Fout gedacht:
20:30-22:45 Vrouw zit op nest van PAAL 2!!! De paal van verleden jaar. Onderste
balk akkerzijde. Zit daar de hele tijd, man in de buurt. Ik betwijfel toch of er al een ei
is, want ze zit rechtop, niet in broedhouding weggedoken. Rond 22:00 vliegt ze op en
gaat bovenin de mast lahnen. Man gaat rond 22:15 even naar het nest, vliegt na een
paar minuten weer terug naar zijn balk, gaat hoogpotig voorover buigen en flashen,
een paar keer. Om omstreeks 22:30 vliegt de man in stijle duik en lage scheervlucht
over het aardappelveld op jacht. Verdwijnt door duister na ongeveer 200 m uit beeld.
Niet teruggezien. Wel ransuil boven veld en blauwborst.
07.30 Mast 2. Vrouw zit een uur aan de rand van het nest, de veren te poetsen.
Man gehoord, noch gezien. Vrouw gaat na een uur op nest zitten, alsof op eieren.
Misschien net ei gelegd, of vast aan het oefenen voor een lange zit? Passerende
predatoren, torenvalk en twee keer man bruine kiekendief, worden niet aangevallen.
Een ree passeert, en wordt door mij gefilmd. Idem meerkoet met piepklein kuiken.
19.30-22.15 Vrouw zit vrijwel hele tijd op nest. Om ongeveer 21.00 komt man
roepend aangevlogen met een kleine prooi (vanuit richting Spuibos). Een snelle
prooioverdracht volgt, waarna vrouw weer op nest gaat zitten en man in mast.
17:00 Net als ik even langsrijd, hoor ik een hoop kabaal en zie ik man en vrouw in
felle duikvluchten een bruine kiekendief verjagen. In de haast slaag ik er niet in mijn
auto stil te zetten en mijn fotocamera gereed te krijgen, dus ik zie alleen nog het
vrouwtje terug het nest op gaan.

Sterrenkwartier
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19.00 een man boomvalk scheert met grote snelheid laag boven ons huis over.
20.30 Man boomvalk zittend op lage balk mast.
mannetje op mast.
20.30 man in mast en vrouw op nest, even staand en de hele tijd roepend. Nog
geen teken van jongen.
09/07/2012
19.30/21.00 vrouw op nest, geen teken van jongen.
Prognose: stel 14-6 eerste eieren, dan omstreeks 14-7!!! Jongen uit nest. Wellicht 11-7?
14/07/2012
Vrouw op nest, zonder actie. Man niet gezien. Geen teken van kuikens.
16/07/2012
17/07/2012

idem
idem

19/07/2012

20.30 Vrouw op nest, man niet te zien. Ineens kikikikikiki en weet ik dat er wat gaat
gebeuren. Man komt aan met prooi, vrouw vliegt hem tegemoet en pakt prooi over,
met een tussenstop in de mast gaat ze vervolgens op het nest zitten en begint een
jong te voeren. De eieren zijn uit!!!
Van voerend vrouwtje en prooioverdracht een paar verre foto’s kunnen maken.
22/07/2012
07.00-09.00. Vrouw jammert op nest. Na twee uur verslapt mijn aandacht.
Alarmerende gierzwaluwen zouden mij moeten alarmeren, maar ik kijk naar de
zwaluwen, een kluit van wel 30 en mis de prooioverdracht. Man gaat vervolgens
slapen en waken. Ik film hem, maar geen bewegende vogels.
25/07/2012
21:00 Man en vrouw naast nest. Het is heel warm weer de laatste dagen,na weken
van wind en regen.
01/08/2012
21.30 man brengt prooi. Vrouw eet deze op een hoekplank en de rest naar het nest.
Daar gaat ze een jong voeren. Ik zag er een. Nog helemaal in het dons. Ongeveer een
week oud, schat ik. Zijn er nog meer? Heel klein wellicht. Vrouw zat wel te mantelen,
dus misschien onder moeders vleugels.
22.00 sprong ze even in de lucht om een met een korte stootvlucht een groot insect
te snacken. Tjakka.
16/08/2012
17/08/2012
18/08/2012
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Mast 2 20.00 uur Het jong blijkt ineens geheel gevederd en zich als takkeling te
gedragen, stapt 10 cm naast het nest de balk op.
17.00 Takkeling meter naast nest druk bezig fladderen te oefenen.
07.00- 10.00 Vrouw adult heel de tijd luidruchtig, ´wiewiewie´, krachtig, niet klagend.
Vliegt naar andere mast (1) maar jong nergens te zien. Misschien al uit nest,maar op
de grond niets te zien. Dan ineens moeder en kind samen op een balk bij midden
mast, dus volledig uit nest, waarbij moeder kind uitdaagt te fladderen. Dat doet het
kind, maakt zelfs een klein hupje. Na een paar minuten gaat het jong uitgeput op een
plateautje zitten dutten. Moeder maakt korte vluchtjes rond paal, alsof het voordoet
hoe het vliegen moet.
In verband met het overlijden van mijn vader een tijdje niet geweest. Vanmorgen om
6.15 langs de maïsrand gaan zitten onder camouflagedoek. Patrijzen en hazen en
mist. Dus bleven de valken, het jong begon al wel vroeg te roepen, lang in de mast.
Om ongeveer 8 uur dan een eerst prooioverdracht, waarna adult in de akker kwam
zitten en ook nog even achter de torenvalk aanjoeg.
Op waarneming.nl meldt Chris de Nooijer twee adulten en twee juvenielen onder
mast 2. Dat is strijdig met de steeds door mij slechts 1 waargenomen juveniel. Toch
goed opletten maar. Hij heeft een leuke foto van een boomvalk die een muis van een
TV heeft afgepakt.
19.30/20.45 Vandaag 1 juveniel gezien. Vleugelpunten steken al voorbij staart en zijn
al goed spits. Adulten niet waargenomen. Het was winderig en bewolkt.
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7.00/10.00 2 adulten en 1 juveniel jagend en prooioverdragend met als basis mast 3.
Mast 2 zit net als gister vol spreeuwen. Ik heb iets nieuws gezien, namelijk de twee
oudervogels in wilde en spectaculaire baltsvluchten. Helaas was het nog te mistig
voor foto´s. Typerend ook het geluid dat de beide vogels hierbij maakten, een soort
´kliekkiek´. Of ´pstiek psitiek´.
7.30-11.00. Vandaag getuige geweest van diverse jachtpartijen. Een adult cirkelde
ontspannen naar grote hoogte en liet zich schuin as een baksteen naar beneden
suizen. Daarbij komt hij onder een groepje vogels en zwenkt scherp naar boven om
een uitval te doen, de eerste keer mis, maar daarna twee keer op en weer neer, in
extreem snelle en scherpe achtervolging om de prooi, een kleine vogel, te grijpen. Dit
twee keer gezien. Een keer vloog de adult van bovenin mast 3 plots op om in een
horinzontale vlucht grote vaart te maken, onder een vogeltje duiken, mis, op, neer en
raak.
Ook gezien dat een muis van een tv werd afgejaagd. Verder werden de boomvalken
danig lastig gevallen door kauwen in de mast, die zelfs een keer een prooi stalen.
Toch waren zij beducht voor de agressief ´kjukjukju´ roepende boomvalken. Jegens
een torenvalk die even bij de mast kwam zitten, waren zij beduidend agressiever en
volhardender. Filmen van dit alles geprobeerd, maar zoveel snelheid is niet bij te
houden. Fotograferen lukte beter.
Vanmorgen om 7.30 met Tino gekeken. Het was bewolkt, winderig en af en toe wat
spatten regen. Zoals verwacht zaten ze niet in de mast. Wij vonden een roepend
adult op een stoppel akker. Samen met moeder maakte later een juveniel
spectaculaire speelvluchten boven het kraaienbosje. Gelet op het verschil in formaat
denk ik dat het juveniel een mannetje is.
Verder zagen wij een kraai een boomvalk pesten en een boomvalk een passerende
vrouw bruine kiekendief.
Omdat ik met vakantie ging naar Spanje hield het hier op.
Bij terugkomst geen boomvalken meer gezien.
Op Waarneming nog meldingen van overvliegende exemplaren.
Op Goeree, bij Stellendam nog wekenlang meldingen van exemplaren van broedpaar
dat daar kennelijk gezeten heeft.

Noordrand Spijkenisse.
Broedresultaat: 2 uitgevlogen jongen
03/08-2012

07:30 en 16.00 Na tip Sander Elzenman gaan kijken. ´s Morgens na veel zoeken een
man op een lichtmast en op de valreep bedelroep vrouw uit achterste populierenrij.
´s Middags man en vrouw, ook samen, zien insecten jagen. Geen nest of jongen
activiteit bespeurd.

Kampina.
10/08/2012

2 jagende adulten bij het jagen bekeken nabij Brandven.

Noordrand Spijkenisse.
11/08/2012

17.00 – 18.30 Lang niets gehoord of gezien. Om kwart over zes ineens een mannetje
vanuit een boom parallel aan de weg ter noordzijde. In de derde boom rechts naast
het hek een bedelend vrouwtje en mogelijk ook een bedelend jong gehoord. Foto’s
en film van vliegende en zittende man gemaakt.
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13/08/2012

14/08/2012

08.00 Mast twee nog steeds een enkel jong gezien, Vleugels al van slagpennen
voorzien, kop al getekend, maar nog veel dons. Geschat een week of drie oud.
Adulten niet gezien, noch andere jongen.
16.00 Nest gevonden, boom twee rechts van hek. Twee jongen, waarvan een nog
erg donzig, maar het oudste al aardig in de pennen. Geschat dik 3 weken.
Vrouw ´kikikikit´ en haalt prooi. Twee minuten later betreedt nest en begint jongste
jong minutenlang vlees te voeren. Oudste jong wacht geduldig zijn beurt af en aan
het eind pikt het nog een graantje mee. Alles bij elkaar duurt het voeren ruim 10
minuten, waarna moeder wegvliegt. Het proces gefilmd door de telescoop van zo´n
150 meter afstand.
Het boomvalkjaar 2012 zit er weer op. Ik neem mij voor om volgend jaar iets minder
actief met mijn valken bezig te zijn, om zodoende meer tijd in andere zaken te
steken, maar of mij dat gaat lukken?

