
De slechtvalk
topnatuur in de stad   

WORD LID! 

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen met meer 
dan 107.000 gezinnen als lid en beschermt al meer dan 50 jaar planten, 
dieren en hun natuurlijke omgeving. En dat is nodig, want onze mooie 
natuur is bedreigd. Met jouw steun kunnen we onze natuur verder helpen. 
Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst meer van genieten.

NATUURPUNT 
Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen • 015-29 72 20 

ledenadministratie@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be

ALS LID  

• ontvang je 4x per jaar 
Natuur.blad, ons leden-
magazine boordevol 
informatie over de natuur, 

• download je gratis onze cd 
met vogelgeluiden en meer dan 
100 wandelkaartjes,

• kan je hele gezin gratis deelnemen 
aan de geleide wandelingen en 
fietstochten, 

• ontvang je de nieuwsbrief van je 
lokale afdeling over de natuur in je 
buurt, 
 

• geniet je 10% ledenkorting in de 
Natuurpunt Winkel (op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes ...)

• neem je een voordelig  
abonnement op onze magazines  
Natuur.focus, Natuur.oriolus en het 
populair-wetenschappelijke tijdschrift 
Zoogdier zodat je op de hoogte blijft 
van wat er reilt en zeilt in de  
zoogdierenwereld. 

• doe je dankzij je lidkaart heel wat 
voordelen bij onze partners.

• help je mee aan de uitbreiding van 
het maatschappelijk draagvlak 
voor natuur en landschap.
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Retouradres: Coxiestraat 11
B-2800 Mechelen

NATUUR.BLAD

Op expeditie  
     in eigen land

    10 jaar  
waarnemingen.be

   De Noordzee, dromen  
van een onderwaterjungle

De duizelingwekkende vlucht van de slechtvalk vanop kerktorens of hoge gebouwen 

doet opmerkzame stedelingen genieten. Via webcams in nestkasten is het broed- 

succes van verschillende paartjes helemaal live te volgen. Ook kan je de roofvogels 

beter leren kennen tijdens de slechtvalkenhappenings die Natuurpunt ieder jaar 

in mei-juni organiseert. Daar kan je met behulp van telescopen en verrekijkers de 

luchtacrobaat in volle actie bewonderen.

Het merk Swarovski Optik wordt warm aanbevolen door 

Natuurpunt en geniet van een grote waardering bij de 

natuurliefhebbers.

Bewonder de slechtvalk in actie 



SLECHTVALKEN IN DE STAD

Pijlsnelle superjager en een naam die klinkt als een klok: 
de slechtvalk. Voor niemand een onbekende. Door  
veelvuldig gebruik van pesticiden en vervolging  
verdween de vogel een tijdlang van ons toneel. 

Maar natuurverenigingen zoals de Federatie voor  
Instandhouding van Roofvogels (FIR) namen het  
op voor de bescherming van verschillende roof- 
vogelsoorten. Dankzij die gerichte acties is hij  

vandaag weer helemaal terug. De slechtvalk is  
ondertussen een echte ambassadeur voor topnatuur in de stad! Als echt showbeest, 
want hoewel de slechtvalk wild en puur natuurlijk is, troont hij in elke stad op de  
hoogste toren, zichtbaar voor iedereen.

De slechtvalk

• In het broedseizoen in de stad
• In de winter in open gebied

LEEFGEBIED

Wanneer er jongen zijn, 
weerklinkt vaag een 
klagend

“Eééég-ééég-ééég-
ééég” of “Kwééé-kwééé-
kwééé-kwééé”

• Van begin maart tot eind juni
• Eén legsel per jaar
• Partners blijven elkaar vele jaren trouw
• Gebruiken steeds dezelfde broedplaats
• Nestkasten op hoge gebouwen,  

natuurlijke kliffen
• Doorgaans 3 à 4 jongen
• Vrouwtje duidelijk groter en forser dan 

mannetje, met grotere klauwen
• Jonge vogels zijn bruin met lengtestrepen 

op borst en buik.

VOORTPLANTING

• Snelste vogel ter wereld
• Kunnen duiken tegen >300 km/h
• Prooien uitsluitend levend en in de lucht ‘geslagen’
• Mannetjes vangen doorgaans kleinere prooien
• Echte duivenspecialist
• Zeer breed spectrum aan prooisoorten: van kleine 

vogels tot vleermuizen

OP JACHT

• Vervolging (afschot, vergiftiging, pesticiden)
• Toppredators zijn afhankelijk van voldoende 

voedselbronnen
• Jongen storten soms neer bij het uitvliegen

BEDREIGINGEN

Valken hebben altijd donkere ogen, 
havikachtigen bleke

Witte wang en opvallende baardstreep

Witte borst

Dwars gestreepte buik

Leigrijze bovendelen


