
De torenvalk (Falco tinnunculus) 
 
De torenvalk is een kleine roofvogel uit de familie van de valken. Torenvalken zijn niet groot, 
een volwassen dier is 31 tot 37 cm groot. Ze komen heel het jaar door overal voor, liefst op 
het platteland maar ook aan bosranden en soms zelfs in de stad. Je ziet de torenvalk vaak 
biddend langs autowegen. 
 
Hoe herken je de torenvalk? 
Een grijsblauwe kop, een roodbruine rug en zijn vleugels hebben donkere vlekken, zijn staart 
is grijs en heeft een zwarte eindband. Het vrouwtje ziet er net zo uit als het mannetje, alleen 
heeft zij een bruine kop, dwarsbandjes op haar rug en vleugels en is haar staart bruin. 
 
De biddende vogel 
Torenvalken kunnen in de lucht stil hangen door hun vleugels snel te bewegen (bidden) en 
hun staart te spreiden. Als er voldoende wind is hoeven ze helemaal niet met de vleugels te 
slaan en hangen ze gewoon stil op de wind. Tijdens het bidden kijken ze naar de grond op 
zoek naar een prooi. Dat is makkelijker dan het lijkt: dankzij hun ultraviolet zicht zien ze de 
meest verse urinesporen van muizen het best, ze zien dus perfect waar de muizen het meest 
recent actief waren. Eens ze die in het vizier hebben duiken ze erop af. 
 
Wat eet de torenvalk? 
Torenvalken leven voornamelijk van kleine zoogdieren en insecten. Ze bouwen geen nest, 
maar kiezen vaak een oud kraaiennest uit om in te broeden. Ook zijn ze fan van nestkasten 
waar ze zicht hebben op een open ruimte zodat ze vanuit hun nest naar voedsel kunnen 
speuren. 
 
Wat kan ik doen voor de torenvalk? 
Wil je een nestkast hangen voor de torenvalk? Kies dan een halfopen nestkast en hang het 4 
meter of hoger tegen een boom in een open of halfopen landschap en met vrij uitzicht. 
Valken hebben een territorium nodig dat verscheidene tientallen hectaren groot is, bijgevolg 
niet te veel kasten ophangen.   
 
bouw VALKENKAST 
Bodem 35 x 50 cm. Hoogte 35 cm. Voorwand 15 cm. hoog. Voor het invlieggat bovenaan de 
voorwand een afgeronde lat aanbrengen, waar de vogel bij het binnenkomen zich aan 
vast klampt. Op de bodem een laag dennennaalden aanbrengen. 

 


