Valken
Klein maar dodelijk
Valken zijn kleine roofvogels met lange, spitse
vleugels en een korte haaksnavel. Ook in Nederland
komen verschillende soorten valken voor.
Boomvalken
Deze snelle, wendbare vogels kunnen in de lucht jagen. De boomvalk vangt insecten
en kleine vogels uit de lucht. Gevangen insecten zoals sprinkhanen en libellen
worden ook gewoon in de lucht opgegeten! Omdat er in vochtige gebieden met
stilstaand water veel insecten voorkomen, heb je in die gebieden de meeste kans
om een boomvalk tegen te komen.
Boomvalken broeden hoog in de bomen in oude nesten van andere vogels, zoals
kraaien en duiven. Ze beginnen pas laat met broeden, zodat de kuikens genoeg te
eten hebben als ze geboren zijn.
Boomvalken trekken in de winterperiode weg uit Nederland om in het warme zuiden
te overwinteren. De boomvalk staat op de rode lijst van beschermde vogelsoorten.
Torenvalk
De torenvalk is een bijzondere vogel die bekend staat om de manier waarop hij
jaagt. Met een gespreide staart en klapwiekende vleugels kan de torenvalk op één
en dezelfde plek blijven hangen. Hierdoor kan de valk makkelijker prooidieren zoals
muizen op de grond vinden. Het hangen in de lucht van een torenvalk wordt 'bidden'
genoemd.
Ook de torenvalk bouwt zijn nest op de restanten van andere nesten. Tegenwoordig
worden er ook nesten gevonden op de richels van gebouwen in steden.
Slechtvalk
De slechtvalk is waarschijnlijk het snelste dier van de wereld. Als deze vogel
midden in zijn razendsnelle duikvlucht zit, haalt hij snelheden van meer dan 300
kilometer per uur! Door de snelheid en de nauwkeurigheid overleeft het prooidier,
meestal een kleine vogel, bijna nooit een aanval van de slechtvalk.

Vooral door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) in de landbouw is de
slechtvalk sterk in aantal afgenomen. Het dier is zelfs een tijd verdwenen geweest
uit ons land! Door het plaatsen van speciale nestkasten broedt de slechtvalk wel
weer in Nederland. Toch staat dit bijzondere dier nog wel op de rode lijst.
Smelleken
Het smelleken, ook een valkensoort, is de kleinste roofvogel van Europa en
makkelijk te herkennen aan de manier waarop hij vliegt. Deze vogel vliegt namelijk
heel snel en vlak boven de grond. Zo verrast de vogel andere kleine vogels, zijn
belangrijkste voedselbron. Soms wordt de prooi net zo lang achtervolgd, totdat
deze te vermoeid is om nog te ontkomen.
Smellekens broeden in het noorden van Europa, maar trekken in het najaar naar
het zuiden. Hierbij trekken de vogels soms ook door Nederland, waarbij enkele
vogels niet verder trekken maar in Nederland blijven overwinteren. Vooral langs de
kust en in vochtige gebieden kunnen 's winters jagende smellekens gezien worden.

