
Torenvalken 2006

Het broedseizoen van de torenvalken kwam schoorvoetend op gang. Eind mei kunnen normaal de 
eerste jonge torenvalken worden geringd maar dit jaar was dat zeker niet het geval. De lange 
winter zal ongetwijfeld een factor zijn die hebben meegespeeld maar ook de crash van de muizen 
moeten  we  hierbij  in  het  achterhoofd  houden.  Om  dit  te  compenseren  werd  gretig  jonge 
spreeuwen aan de haak geslagen, kwestie van de kroost in leven te houden.

De  mooiste  cijfers  konden  we  optekenen  te  Veurne.  Weliswaar  staan  hier  het  meeste 
torenvalkkasten, toch is hier ook de bezettingsgraad van de kasten het hoogst, nl bijna 60 %. In 
het overzicht van de deelgemeenten valt Steenkerke met z’n vier broedgevallen op. We moeten 
er wel bij vertellen dat twee nesten mislukten. Eén nestkast werd volledig gepredeerd, op een 
andere locatie stierf het enige jong enkele dagen nadat het werd geringd bij gebrek aan voedsel. 
In Veurne, Booitshoeke en Bulskamp werden grote nesten van 6 en 5 pulli geringd, wat er op wijst 
dat de torenvalken toch niet overal aan voedsel een gebrek hadden.

In  Alveringem werden een aantal nestkasten ontdekt die door particulieren werden geplaatst 
rond de eigen woning, boerderij of boomgaard. Hierdoor steeg natuurlijk het aantal nestkasten in 
de gemeente zonder bijkomende inspanning. We beloofden aan de eigenaars om ieder jaar de 
nestkasten te controleren en de jongen te ringen. Toch was niet de helft van de nestkasten 
bezet alhoewel enkele nestkasten bij particulieren enige aanpassing (slecht bodem, teveel takken 
voor de nestkast) nodig hebben om 100 % terug in aanmerking te komen als torenvalkkast. In 
Alveringem werd een ruim nest van 5 pulli geringd.

In  Lo-Reninge was het triestig gesteld. Slechts 2 broedgevallen, waarbij nog één mislukt nest 
(verlaten eieren) te Pollinkhove. In Lo konden we terug rekenen op het klauterwerk van Kristof 
Denys (zie foto) : 4 pulli werden er geringd.

In totaal  werden 50 pulli  geregistreerd uit  16 broedgevallen  (3 nesten mislukten weliswaar). 
Hierbij werden  49 jonge torenvalken geringd. Het gemiddeld aantal pulli per nest bedraagt 3,85 
wat  serieus  wat  minder  is  dan  vorig  jaar  (3,85  pulli  per  nest).  De  bezettingsgraad  van  de 
nestkasten zit net onder de helft, nl. 47 %.

Gemeente Locatie Nestkasten 2004 2005 2006
      

Veurne Booitshoeke 2  2 1
 Eggewaartskapelle 1  1  
 Bulskamp 2 2 2 2
 Steenkerke 4 1 2 4
 Beauvoorde 1   
 Houtem 3 1 1
 De Moeren 1   
 Veurne 3 1 2

 Totaal 17 5 7 10

Alveringem Gyverinkhove 1  1 1
 Stavele 1  1
 Alveringem 3  1



 Beveren a/Ijzer 1   
 Izenberge 1   

 Totaal 7  1 3

Lo-Reninge Lo 4   1
 Pollinkhove 2  1
 Reninge 2  1  
 Noordschote 1   

 Totaal 9  1 2

De Panne Adinkerke 1   1

 Totaal 1  1

Totalen bezette nestkasten  5 9 16
 nt nestkasten 34 5 21 34
 bezettingsgraad 63% 100% 43% 47%
 mislukt  1 1 3

 nt pulli 103 17 36 50
 gemiddeld nt pulli 4,20 4,25 4,50 3,85
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Professor Leper maakt de jeugd iets wijs Juffrouw Marie-Paul en Meester Marnix samen met de 
leerlingen uit Steenkerke

Landbouwer Coene uit Alveringem met een pulli  
torenvalk uit de eigen nestkast

Marc Dekervel met jonge torenvalk te Steenkerke

Vier pulli in de nestkast te Stavele Kristof Denys klauterend tot bij de nestkast te Lo


