Slechtvalkjes ringen, 10 mei 2014 op de
Martinustoren van de Grote Kerk in Venlo
Tekst: Jeu Smeets. Foto’s: Henny Martens IVN Maasduinen
Dit verhaal omtrent het ringen is tot stand gekomen via de informatie en de foto’s die Henny
Martens mij aangeleverd heeft, waarvoor mijn dank en de andere foto’s heb ik verzameld via
de mogelijkheid die de webcam biedt en dat geeft een inzicht in het valkenleven van
uitkomen tot het ringen, dus mijn eigen waarnemingen. Maar nu eerst de eieren want 12
maart was er het eerste ei en het broeden kon beginnen en 17 maart was het legsel van 4
eieren compleet . Opvallend was een vrij nerveus broedgedrag waarbij het broedende
vrouwtje doorlopend naar boven aan het kijken was. Omdat ik niets van dat gedrag begreep
en de slechtvalken in “Beleef de lente “ veel rustiger waren ben ik ter plaatse gaan kijken om
vast te stellen dat de broedende valk zijn partner kon zien zitten op de liggers van het kruis
op de toren en vermoedelijk hielden zij ook dan via geluiden contact. Goede vrijdag 19 april
zijn de eerste twee kuikens uit en in de nacht naar 1e Paasdag is ook het derde kuiken
uitgekomen. Zeer opvallend vond ik dat de vierde dag al een kuiken door de grindbak naar
de tweede oudervogel liep om te bedelen voor voer.

Het legsel is compleet

19 april het 1e kuiken

21 april 3 kuikens

Het broeden is begonnen

Snel het eerste voer

Voorbeeldige ouders

Nerveus opkijkend

4e dag, jong volgt ouder

Te groot voor moeder
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Het past niet onder mam

Snelle groeiers

Totaal verregend

Nu het verhaal van Henny
Het was een mooie ervaring boven in de toren. Onder leiding van Peter van Geneijgen
van de slechtvalkenwerkgroep gingen we naar boven. Een etage onder het domein van
de valken hebben we alles in gereedheid gebracht om de valkjes te meten, te wegen en te
ringen. Ook werd van de drie pullen een veertje afgepakt voor DNA-onderzoek.
Peter en Leugene Faasen zijn de jonge vogels gaan halen. Het gewicht van de kuikens wees
uit dat het alle drie vrouwtjes zijn, ze waren alle drie boven de 700 gram en mannetjes
wegen op die leeftijd nog geen 500 gram.
Nadat de vogels aan beide pootjes waren geringd hebben we ze in de bak teruggezet.
We hebben nog de prooiresten, eierdoppen en een niet uitgekomen ei verzameld.
Dat wordt allemaal onderzocht en we krijgen later daarvan een verslag.
Het zal mij benieuwen wat daar allemaal tussen zat. Het was een onduidelijke wirwar van
botjes en veren en enkele vogelkopjes zoals die van een merel die duidelijk herkenbaar was.
Ik vind het geweldig om met een dergelijke actie mee te kunnen doen en foto’s te maken,
daarvoor wil ik graag die vele trappen op naar boven klimmen en sjouwen.

Zoals jullie zien is er van alles nodig bij een dergelijke expeditie om te meten,
wegen, verenonderzoek en ringen. Je moet toch wel gedreven zijn om ieder
voorjaar vele kilometers te reizen om alle hooggelegen posten van de
slechtvalken te bereiken en je werk te doen. Wel mooi werk, Peter !!!!!!
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Het ringen is op zich vrij eenvoudig

Zo jong en al een vervaarlijke blik

Keurig zoals de ring er om zit

Mooi geringd terug in de nestbak

Wat een zooitje die prooiresten, als je er naar kijkt kun je het bijna ruiken.
Ben wel benieuwd naar de onderzoeksresultaten als die komen.
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Na een weekje vakantie zie je dit . Het vliegvlugge nabij op 26 mei en dons weg

27 mei totaal verregend, ergerlijk.

30 mei het uitvliegen nabij

2 juni de valkjes zijn weg en zie wat op straat en in de nestbak achterblijft
Al met al weer een mooi resultaat in 2014 voor het slechtvalkenpaar op de Martinustoren in
Venlo. We gaan er van uit dat we dit koppel het volgend jaar zullen weerzien en dat dezelfde
webcam weer dienst mag doen, want om een leuke reportage te maken is het wel nodig om
foto’s te kunnen nemen vanaf de cam. Tenslotte is de toren gesloten en ook te hoog om
steeds weer te beklimmen voor een reportage. Werkgroep succes met de schoonmaak van
de kast en omgeving en tot het volgend jaar dan maar weer.
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