Creatief met pur: hoe het een Torenvalk Falco tinnunculus
even moeilijk werd gemaakt
Hans Dijkhuis, Eddie van der Veen & Johan Bos
In februari 2018 werden er in de omgeving van Appingedam (provincie Groningen)
drie nieuwe nestkasten voor Torenvalken op geschikte locaties aangeboden. We waren
aangenaam verrast toen ze alle drie in hetzelfde jaar door Torenvalken in gebruik
werden genomen. In alle kasten vond eileg plaats en al op 14 juni konden de eerste
jongen worden geringd. In andere twee kasten werden op 6 juli en 15 juli de jongen
geringd en gemeten (Foto 1). In totaal drie nesten met respectievelijk vier, vijf en drie
jongen. Een fantastisch resultaat voor dit nieuwe project!

Foto 1. Het ringen en meten van nestjonge Torenvalken. Appingedam, 15 juli 2018 (Foto: Hans
Dijkhuis). Ringing and measuring Kestrel chicks near Appingedam, 15 July 2018.

Op 5 februari 2019 werden de nestkasten aan een routine-inspectie onderworpen.
We waren enorm verbaasd toen bleek dat een van de kasten was volgespoten met
purschuim (Foto 2). Absurd! De lege pur-bus was er in horizontale positie voor
geplaatst, symbolisch de daad onderstrepend. Er lagen wel 25 braakballetjes voor
het pur: de kast was dus al weer in gebruik genomen door Torenvalken! Het pur en
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de bus werden door ons verwijderd om zo weer een geschikte broedplaats voor de
wilskrachtige valkjes te realiseren.

Foto 2: Dezelfde nestkast met het ingespoten pur. Appingedam, 5 februari 2019 (Foto:
Eddie van der Veen). The nestbox made unsuitable for Kestrels by liberally using pur foam.
Appingedam, 5 February 2019.

Het is bij de wet verboden broedplaatsen van roofvogels te verstoren. Wie zou zo
iets doen? We hebben wel een vermoeden. Bij het plaatsen van de kast kwam er
namelijk een lokale bewoner (vermoedelijk uit de agrarische sector) zich met de
operatie bemoeien: "waarom we dat ding plaatsen?", aangevuld met "wat een onzin",
en gevolgd door "het gaat al zo slecht met de weidevogels". Alsof Torenvalken –
muizeneters pur sang – iets te maken hebben met het reilen en zeilen van Grutto of
Kievit. Enfin, het is wel duidelijk in welke hoek we de dader moeten zoeken. Laten we
in ieder geval hopen dat er ook in 2019 weer succesvol gebroed gaat worden!

Summary
Dijkhuis H., van der Veen E. & Bos J. 2019. Illegal attempt to deter Kestrels
Falco tinnunculus from breeding by filling nestbox with pur foam. De Takkeling
27: 170-171.
Three nestboxes provided for Kestrels in Groningen in February 2018 were all boxes
occupied that same year; 12 nestlings were raised. An inspection in February 2019
revealed that one of the boxes had been filled with pur foam, apparently to deter
Kestrels from breeding. When the boxes were put up, a local resident had given a
diatribe against Kestrels as one more enemy for meadow birds. The offender might
therefore be sought in circles of protectionists of meadow birds.
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