
 

 

 

De slechtvalk 
Voor deze roofvogel geldt: hoe hoger hoe mooier 

 
De racer onder de roofvogels, voor 200 km per uur draait de slechtvalk z'n poot niet om! Spreeuwen, 

meeuwen en ook duiven kunnen maar beter een veilig plekje zoeken. 
 

Weet je welke vogel enorm hard kan racen? 200  tot wel 260 km. per uur, de slechtvalk. Hoe hard precies, daar 

zijn vogelkenners nog niet uit. Kijk eens, en dit beeld is niet versneld!  In volle vaart duikt hij naar beneden 

om zij’n prooi  te vangen, maar ja, dat lukt niet altijd….. 

Even voorstellen: Grijze verenpak, opvallend zijn, bij het mannetje EN het vrouwtje, de zwarte bakkebaarden 

naast de snavel en de HAAKsnavel.  In een hoogspanningsmast , op een  hoge flat of een oude fabrieks-

schoorsteen.  

De spanwijdte van het vrouwtje is soms wel   meer dan 1 meter, dat helpt natuurlijk geweldig bij het maken 

van veel vaart.  Niet alleen hoog in de lucht, maar ook rakelings langs de grond jaagt hij z’n prooi op. Die 

prooi bestaat uit lekkernijen als spreeuwen,  meeuwen en vooral een dikke duif. Deze slechtvalk  heeft een 

lekker hapje voor zijn vrouwtje gescoord. Daar maakt hij wel indruk mee, en dat is mooi meegenomen!, vooral 

in de paartijd! 

Zelf een nest bouwen, daar doet de slechtvalk niet aan. Hij nestelt vaak in de buurt van steden, maar dan wel 

flink hoog, zoals op een flat. Het vrouwtje broedt meestal,  maar af en toe is er een wisseling van de wacht. 

Hier wordt de partner wel heel ongeduldig, nu ben ik… 

In dit nest zie je 4 prachtige rood-bruine eieren en het valt nog niet mee om het hele spul warm te houden… 

Na ongeveer een maand komen de eieren uit en de jongen  verlaten het nest na een maand of 2. Gelukkig gaat 

het goed met de slechtvalk, er komen er steeds meer in ons land. 
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