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Slechtvalk met Wilde Eend. De Wilde Eend is een prooirest die je niet op  een vaste 
pluklocatie vindt. Ze is te zwaar om er mee te vliegen.

http://www.roofvogelszeeland.nl/images/stories/jaarverslag_2012/088_slechtvalk.jpg
http://www.roofvogelszeeland.nl/images/stories/jaarverslag_2012/088_slechtvalk.jpg
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Onderzoekslocatie
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5 km

Slechtvalkbroedparen in Midden Zeeuws-Vlaanderen 



55 m
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Watertoren Axel, met 
slechtvalknestkast (rood omcirkeld)
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Watertoren Axel, met 
slechtvalknestkast (rood omcirkeld)
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Goot watertoren op 55 mm hoogte waarin de prooiresten werden verzameld. Minstens 
één keer per maand een rondje goot. Je moet maar durven. Willy deed het!
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Omgeving watertoren Axel
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Het is een omgeving met veel bos. Maar een slechtvalk jaagt niet in het bos. Die jaagt in 
open ruimte dus boven het bos
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3 km

Jachtgebied slechtvalk. Werkgroep slechtvalk Nederland gaat uit van 2-3 km.



Methode (inclusief haken en ogen)
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13Prooiresten van 4 mei 2011. 



14Voorselectie: scheiden postduiven van de rest.



15Resten van postduiven. Ringen vindt je allicht, daardoor overschatting



16Resten van niet-postduiven. Rechts midden boven ruiveer slechtvalk



• Foto rij boeken.

17Op naam brengen prooiresten met een referentiecollectie
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Putter

Grasparkiet

Putter

Appelvink

Kleurige voorbeelden uit de 
referentiecollectie.

De meeste veren zijn saai bruin  
grijs of zwart.
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Resultaten worden 

opgeslagen in de 

database roofvogels.



20

Postduiven herkomst en leeftijd



Herkomst Postduiven
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• Op elke ring staat het geboortejaar en een uniek 

nummer.

• Op website van duivenhouders het ringnummer 

ingeven, dat leidt naar telefoonnummer.

• Telefoonnummer terugzoeken, leidt naar adres.

• Adres is postcode, leidt naar coördinaten. 

• Met behulp van coördinaten stippenkaart maken.



Herkomst 
Postduiven

2009-10
N=81
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Axel

1kj is jonge duif
+1kj is oude duif

(kj = kalenderjaar)
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PZC 29-1-2011

Reactie scheidend voorzitter Postduivenvereniging Axel op 
artikel in Steltkluut over voedsel slechtvalken
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Herkomst 
Postduiven
in 2009-14

42% uit Neder-
land N=275

Zelfde beeld als in de periode 2009-10 

1kj is jonge duif
+1kj is oude duif

(kj = kalenderjaar)



Leeftijd postduiven 2009-2014
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Aandeel 1kj: 66 %
Zuid van Nederland: 62 %

Nederland  : 38 % 



Aandeel postduiven (op gewichtsbasis)
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Gemiddeld: 61 %



Samenvatting  postduiven

27

• Slechtvalken jagen in een straal van 2-3 km rondom het nest.

• Duivenvluchten vinden plaats vanaf locaties die Z en ZW van 
Axel liggen (België, Frankrijk soms Engeland).

• Duiven uit België die in Axel terechtkomen zijn verdwaald. 
Immers de grens bevindt zich op 5 km van de toren! 

• Vooral jonge duiven verdwalen: twee derde van de gegrepen 
duiven is jong.

• Op 354 duiven waren er 7 afkomstig uit Axel. Het waren alle 
jonge duiven. Duivenhouders in de omgeving van Axel hebben 
van de daar broedende slechtvalken (bijna) niets te vrezen.

• Op basis van vondsten op en bij de toren is op gewichtsbasis 
61% postduif. 



• Postduiven zijn afstammelingen van rotsduiven. 

• Postduiven die verdwaald zijn, gaan bij voorkeur op een gebouw 
zitten (surrogaat rotsen).

• Slechtvalken broeden in Europa oorspronkelijk vooral op 
rotswanden. Hoge gebouwen zijn surrogaat rotswanden. (Boom- en 
bodembroeders zijn altijd in de minderheid geweest.)

• In natuurlijke situaties is de rotsduif voor de slechtvalk een 
belangrijke prooi.  In steden grijpen slechtvalken daarom vooral 
post-/stadsduiven.

• Vooral postduiven die verdwaald zijn worden gegrepen. Ze zijn 
alleen en zitten graag op een gebouw. Voor een slechtvalk zijn ze 
“kat in het bakkie”.
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Waarom postduiven (hypothese)?



Overige prooien
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Prooien juni 2009 - december 2014
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Aantal bezoeken aan de goot: 156

Aantal prooien: 1202

Aantal prooien per bezoek:  1-75

Aantal postduiven: 445

Aantal soorten: 71          



• dodaars 
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Zeldzame prooien

http://www.pbase.com/c_fikkert/image/140090401/original.jpg
http://www.pbase.com/c_fikkert/image/140090401/original.jpg
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• dodaars 
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De middenmoot

http://www.weidevogelbescherminglopik.nl/wp-content/uploads/2011/08/grutto12.jpg
http://www.weidevogelbescherminglopik.nl/wp-content/uploads/2011/08/grutto12.jpg


33De top vier



34Prooien slechtvalken  Axel 2009-2014



35Prooien slechtvalken  Axel 2009-2014
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Vergelijking op aantalsbasis
tijdens broedseizoen in Zeeland

Locatie

Sas van 

Gent
Borssele DOW

Hooge 

Platen
Axel

Habitat
Industrie 

cultuur

Industrie 

Schelde

Industrie 

Schelde
Eiland Cultuur

Ralachtigen 0 3 3 0 0
Steltlopers 5 37 37 13 7
Postduif 73 37 33 60 71
Duiven (rest) 10 4 11 1 3
Lijsters 2 4 4 0 3
Spreeuw 4 3 1 0 9
Overigen 6 12 12 25 7

136 207 456 106 819
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Vergelijking prooiresten broedende Zeeuwse slechtvalken

Sas van Gent. Omgeving van maisverwerkende industrie met veel hoge torens 
(Cerestar). De kast is door het maisverwerkende bedrijf opgehangen om de 
verwilderde postduivenpopulatie in te perken.
Borssele en DOW. Beide aan de rand van de Westerschelde. Borssele ten 
noorden en Terneuzen ten zuiden ervan. Minder postduiven en meer 
steltlopers (foerageren buitendijks op slik). Er is een grote overeenkomst 
tussen beide locaties.
Hooge Platen. Het op een kaal eiland in de Westerschelde op de grond 
broedend paar met een enorme sternen- en meeuwenkolonie en de grootste 
HVP van de Westerschelde aan de voordeur, sloeg vooral postduiven. 
Verdwaalde duiven landen in het gebied en maken een grote kans om 
gegrepen te worden. Sterns en meeuwen worden naar verhouding weinig 
gegrepen (c. 10%) en steltlopers eveneens (13%). Het is veel te lastig deze 
vogels te slaan. Ze leven in grote groepen, maak dan maar eens een keuze. 
Een eenzame  verdwaalde duif is veel gemakkelijker. Vondsten van 
duivenringen uit Engeland, Denemarken, Polen, Duitsland en Franrijk 
ondersteunen dat het om verdwaalde duiven gaat.
Axel. Vooral postduiven, maar ook wat Spreeuwen.
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Vergelijking op aantalsbasis
jaarrond, herfst en winter

Locatie Axel
ZW 

Engeland
Axel Zwolle Zierikzee

Periode Jaarrond Jaarrond
Herfst & 

Winter

Herfst & 

Winter

Herfst & 

Winter

Ralachtigen 2 1 5 5 2

Steltlopers 7 7 9 2 59

Postduif 37 42 16 39 13

Duiven (rest) 4 4 9 6 4

Lijsters 5 10 18 11 3

Spreeuw 20 9 11 22 2

Overigen 26 27 31 14 17

N 1202 5275 315 1365 297

Bron Wij
Drewitt & Dixon 

2008
Wij Van Dijk 2000 V.d. Ende 2000-08
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Vergelijking prooiresten jaarrond, herfst en winter

Axel ten opzichte van ZW Engeland (jaarrond). Grote 
overeenkomst. Allen wat verschil bij Spreeuw en lijsters. Prooien 
van vergelijkbare grootte.

Axel ten opzichte van Zierikzee en Zwolle (herfst en winter). 
• In Zwolle  meer postduiven (eigenlijk stadsduiven, 

nakomelingen postduiven).
• In Zierikzee duidelijk meer steltlopers. Er zijn zeer veel 

waterrijke gebieden in de omgeving. Denk aan inlagen, natte 
weilanden en Oosterschelde.



Waarom zo weinig zware prooien en Houtduiven?

• Zware prooien zoals Wilde Eend (1100 gram), Smient (700 
gram) en Pijlstaart (700 gram) worden wel geslagen, maar tref 
je niet aan op een vaste pluklocatie. Ze zijn te zwaar om mee 
te vliegen. Bron: Hunting tactics of Peregrines and other 
falcons. Dick Dekker (2009).

• Houtduiven (500 gram) worden weinig geslagen omdat ze in 
tegenstelling tot andere vogelsoorten (meestal) bestand zijn 
tegen de stootduik van een slechtvalk. De valk duikt erop, de 
veren vliegen in het rond, maar de Houtduif vliegt door.    
Persoonlijke mededeling Dick Dekker.
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Diversiteit
(Shannon Weaver)
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Aandeel 
postduiven



Toelichting diversiteit ten opzichte van aantal 
postduiven 

De diversiteit is het spiegelbeeld van het aantal postduiven. 

In het winterhalfjaar slaan slechtvalken meer verschillende prooien dan 
tijdens het broedseizoen. In juni is de diversiteit het laagste, het aanbod aan 
jonge verdwaalde postduiven is dan het hoogst. In de winter is de diversiteit 
het hoogst. Er worden dan veel verschillende prooien gegrepen omdat er 
geen postduiven zijn.

Berekening diversiteit volgens Shannon Weaver

H = -Σ Pi(lnPi). H is de mate van biodiversiteit. Pi is het aandeel van een soort van het totale aantal 
organismen. Dit aandeel wordt vermenigvuldigd met het natuurlijke logaritme van dit aandeel. 
Vervolgens wordt dit opgeteld van alle soorten, bijvoorbeeld de P van de Huismus, de P van de 
Zzarte kraai, enzovoorts. Dit getal wordt vermenigvuldigd met -1 en dan krijg je H. De diversiteit 
gaat van 0,0 - 3,5. 
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Samenvatting

• Totaal 156 bezoeken, 1202 prooien, 71 soorten. 

• Grote prooien blijven buiten beeld.

• Verdwaalde postduiven vormen de belangrijkste 
prooi (weinig in de winter).

• Overschatting postduiven (ring vind je allicht) .

• Diversiteit is in de winter het hoogst.

• Opportunistisch. Wat voorhanden is wordt 
gegeten.
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