
Heeft U deze vogel gezien?  
 

  
Vrouw                                                                                                                                                 Man 

 

De Amerikaanse Torenvalk 
(Falco sparverius)  

 
De Amerikaanse Torenvalk is de kleinste valk in New York City. Hij komt voor in alle 
stadsdelen, van de upper west side en Harlem tot verder noordelijk in The Bronx, en van mid-
town Manhattan verder zuidelijk tot Brooklyn. In de stad broedt de vogel in holtes van 
gebouwen. In Staten Island en Queens broedt de soort ook in nestkasten bij oude vuilstorten. 
Torenvalken eten insecten, o.a. libellen, en andere kleine prooidieren zoals muizen en 
huismussen.  
 

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deze valk helaas afneemt in het 
noordoostelijk deel van de Verenigde Staten. We weten niet hoe de soort het doet in New York 
City. Hij zou wel eens uit het straatbeeld kunnen verdwijnen de komende jaren. We zijn van 
plan zoveel mogelijk stedelijke Torenvalken te bestuderen, in de hoop dat we deze valk voor New 
York City kunnen behouden. 
 

Wij hebben daarbij uw hulp nodig! 
 

Wanneer u een Torenvalk ziet, of – nog beter – wanneer u een nestlocatie weet, neem dan 
alstublieft contact met ons op. Voor meer informatie kunt u een van ons emailen of bellen.  
Alvast bedankt! 
 
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net      
718-828-8262  
 
Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com 
 
Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net 
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  Waar kunt de Amerikaanse Torenvalk 
verwachten? In New York City zitten deze 
kleine valken vaak op televisie-antennes 
bovenop gebouwen, en andere hoge plekken 
die ze gebruiken als uitkijkpost bij de jacht. 
Ze hebben favoriete zitplekken. Als u denkt 
er eentje bovenop een gebouw te zien, goede 
kans dat de vogel daar vaker te zien zal 
zijn.

 
                  Torenvalk vlakbij de nestopening, Manhattan    
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Typische nestlocaties zijn openingen hoog 
aan de zijkant van gebouwen, vaak net 
onder het dak. Amerikaanse Torenvalken 
broeden in drukke straten en hebben 
doorgaans geen last van mensen zolang 
nestverstoring minimaal is. Zie bijgaande 
foto’s. 
 

 
                       Een Torenvalkennest in de South Bronx 

        

  De Amerikaanse Torenvalk is redelijk 
goed bestudeerd als broedvogel van het 
platteland. Veel minder is bekend van de 
soort als broedvogel in de steden van Noord-
Amerika. Voor de stad New York is 
nauwelijks bekend waar de vogels broeden, 
wat ze eten en wanneer de jongen het nest 
verlaten. Ook weten we niet of de 
torenvalken van New York City in het 
najaar naar het zuiden wegtrekken, of het 
hele jaar in de stad verblijven. Andere 
fundamentele vragen zijn: hoe lang leven ze? 
Hoeveel jongen worden er jaarlijks geboren? 
Wordt dezelfde nestlocatie meerdere jaren 
gebruikt? Wat zijn de belangrijkste 
obstakels voor de soort in New York City? 
Als u ons wilt helpen met de bescherming 
van deze vogel in onze stad, wees dan alert 
en geef uw waarnemingen door aan ons.   

 
 
 
Voor het doorgeven van waarnemingen of 
voor meer informatie kunt u via email of 
telefoon contact opnemen met een van de 
volgende mensen: 
 
Robert DeCandido: rdcny@earthlink.net   
718-828-8262 
 

Jim O’Brien: YoJimBot@gmail.com 
 

Deborah Allen: DAllenyc@earthlink.net  
 
 

 
           Nestopening in de South Bronx van dichterbij 
 

We willen graag de vele leden van ons Kestrel Assessment 
Team (KAT) bedanken, waaronder: Dr. Keith Bildstein, Dr. 
David Bird, Rafael Guillermo Campos-Ramirez, Irv Cantor, 
The Central Park Conservancy, Robert A. Cicchetti, John 
and Judy Day, Fr. Tom Deely, Barbara Loucks, Chuck 
McAlexander, Christopher Nadareski, Dr. Robert Paxton, 
Dr. Jean Marc Thiollay, Christina Reik, Jorge Santiago, 
Chad Seewagen, Dr. John Smallwood, en S.J. Wiley. De 
vertaling is gemaakt door roofvogelbioloog John van Dort.  
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