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Factsheet

Eieren leggen

Broeden

Jongen vliegvlug na

Max. 10 dagen

29 - 32 dagen

35 - 42 dagen

In totaal minimaal 74 - 84 dagen van eileg tot vliegend kuiken

KALENDER
De slechtvalk leeft het grootste deel van het jaar solitair en heeft de snelste
duikvlucht ter wereld.

Ran Schols

•	Nestbouw: de vogels maken zelf geen nest.
•	Broedt in nissen en op richels; ook in oude nesten van
roofvogels en kraaien. Steeds vaker in nestkasten.
•	Nestplaats in de stad: op hoge ontoegankelijke bouwwerken,
zoals schoorstenen, koeltorens en zendmasten, vaak in
speciaal geplaatste nestkasten.
•	In Nederland broedt ongeveer driekwart van de slechtvalken
in een nestkast.
•	Broedvogels zijn plaatstrouw. Een bezette nestplaats wordt
meestal jaren achtereen gebruikt.

Karl van Ginderdeuren

Maart

•	1 legsel per jaar, met 2 tot 4 eieren.
•	Jongen nog 2 maanden na uitvliegen door ouders gevoerd;
•	Voedsel: vooral vogels van middelgroot formaat: steltlopers,
eenden, duiven, spreeuwen e.d. In Nederlandse steden zijn
stadsduif en spreeuw de belangrijkste prooi. Voedselkeuze
wordt sterk bepaald door het aanbod.
•	Jaagt vaak ver van het nest, in open landschappen met veel
vogels. Zit vaak op de grond of op een paaltje, maar ook op
een hoog uitkijkpunt (masten).
•	Groot aanbod aan prooien cruciaal.

Aanvang van broedseizoen

Maart – augustus
Broedseizoen

Deze factsheet is te downloaden van www.vogelbescherming.nl/stadsvogelfactsheets

Wil Leurs

Wil Leurs

SLECHTVALK

VERVOLG KALENDER
•	Jaarrond aanwezig. Volwassen broedvogels blijven hele jaar
in Nederland, in het broedterritorium. Jongen zwerven rond.
Populatie wordt in de winter aangevuld met vogels uit Noorden Noordoost-Europa;
•	Habitat buiten broedseizoen: meestal in open landschappen,
in boerenland, uiterwaarden, op kwelders en dergelijke.

November – februari
Niet-broedseizoen
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Plaatsen van een nestkast:
•	De omgeving dient vogelrijk te zijn en het
terrein open.
•	Meest kansrijk op een plek waar al
slechtvalken de winter doorbrengen.
•	Ophanghoogte nestkast afhankelijk van
hoogte en geschikte plek, maar vaak
tientallen meters. Dit is een speciale
nestkast, buitenmaat 64 x 80 x 62 cm
(b x h x d), vaak met een metalen
‘voorportaal’.
•	De vogels maken geen nest; op de bodem
van de kast worden kiezelstenen gelegd
waarop de eieren worden gelegd.
•	Vrije aanvliegroute tot de nestplaats.
•	Plaats een nestkast op een niet openbare
plek, afschot en uithalen van nestjongen
komen nog steeds voor.

•	Zorg dat de nestkast op plekken gezet
wordt waar voldoende beschutte
zitplaatsen aanwezig zijn aan alle kanten,
zoals op kerken en industriële gebouwen.
•	Jonge slechtvalken zijn nog geen goede
vliegers en het is van belang dat er in de
omgeving van de nestplaats voldoende
landingsmogelijkheden zijn voor de jongen.
•	De slechtvalk wordt door bepaalde
groeperingen als een bedreiging gezien,
bijvoorbeeld bij duivenhouders. Brits
onderzoek heeft uitgewezen dat slechts
14 procent van alle niet teruggekeerde
wedstrijdduiven gepakt wordt door
roofvogels, waaronder slechtvalken.
•	Illegale vervolging komt nog steeds voor
(gif, afschot, leeghalen nest).
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Zie ook
maatregelfactsheet:
•	Bedrijventerreinen

Inrichting

Wettelijke bescherming
De slechtvalk is een beschermde soort. De nesten van de slechtvalk zijn jaarrond beschermd en
mogen niet weggenomen of vernietigd worden. Een ontheffing van Gedeputeerde Staten van de
betreffende provincie is nodig, bijvoorbeeld bij sloop. Voor meer informatie, kijk op
www.vogelsendewet.nl

Barbara Eveline Keuning Stichting
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Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/slechtvalk
Of stel uw vraag via www.vogelbescherming.nl/contact of 030 - 69 37 700
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