
Soort Boomvalk Slechtvalk
Afbeeldingen

Kenmerken Lijkt zeer veel op de Slechtvalk in 
kleur en tekening, maar is kleiner, 
sierlijker en slanker met langere, 
smallere vleugels. Bovenzijde 
donker leigrijs, wangen en keel wit, 
onderkant wit met opvallende 
zwartachtige vlekken, roestbruine 
"broek", duidelijke baardstreep. 
Snavel grijs met donkere punt, 
washuid geel, poten geel, iris 
donkerbruin. Beide geslachten 
gelijk gekleurd, vrouwtje iets 
groter. Jonge vogels met 
bruingrijze bovendelen, lichtbruine 
onderkant, zonder "broek".

Grote, compact gebouwde valk met 
spitse vleugels en korte staart. 
Contrastrijk gekleurd verenkleed. 
Bovenzijde leigrijs, bovenkop en 
baardstreep zwartachtig, onderdelen 
witachtig, dicht gebandeerd, Midden-
Europees ras roestrood bewaasd, 
staart met zwarte dwarsbanden. 
Snavel lichtblauw met donkere punt, 
washuid geel, poten geel, nagels 
zwart, iris zwart. Vrouwtje donkerder 
en groter dan mannetje.

Afmetingen
• Lengte
• Spanwijdte
• Gewicht

30 - 36 cm
76 - 82 cm
(M) circa 200 gram / (V) circa 230 
gram

(M) circa 38 cm / (V) circa 45 cm
(M) circa 90 cm / (V) circa 105 cm
(M) 580 - 720 gram / (V) 860 - 1090 
gram

Vlucht Vliegbeeld lijkt op dat van een 
miniatuurslechtvalk; in verhouding 
tot de lichaamsgrootte zijn de 
vleugels langer, veel smaller en 
spitser. Tijdens de jacht lijken de 
vleugels sikkelvormig, korte staart. 
Zweeft met gespreide staart op de 
thermiek; "bidt" slechts zelden.

Vliegbeeld lijkt op een anker, 
vleugels lang en spits, staart relatief 
kort, wordt naar uiteinde iets smaller. 
Vliegt met snelle ondiepe 
vleugelslagen, onderbroken door 
korte glijpauzes. Zweeft af en toe op 
opwaartse wind.

Geluid GieGiegiegie  GieGieGieGie enz Tijdens de baltsvlucht een klagend, 
trillend lang aanhouden 
'geeeeeeeeeieieiek', bij opwinding 
een scherp 'kotsiekotsiek'.

Leefomgeving Open landschap, heidevelden, 
verlandingszones van meren, lichte, 
droge bossen, waterrijk laagland.

Zeer veelzijdig: open of licht bebost 
land, lichte bossen, toendra, half 
woestijnen zeekusten, bergmassief, 
steile kusten steengroeven, diepe 
rivierdalen.

Voedsel Uitsluitend vliegende vogels 
(zwaluwen, leeuweriken, 
gierzwaluwen, mussen, vinken, 
spreeuwen, merels) en vliegende 
insecten (libellen en kevers), in 
Afrikaans winterkwartier 
uitzwermende termieten.

Overwegend vogels, die zij vliegend 
achtervolgen. Stadsduiven vormen 
veelal het hoofdvoedsel in bepaalde 
gebieden en daarnaast spreeuwen, 
lijsters, leeuweriken kraaiachtigen. 
Meeuwen en strandvogels.

Voortplanting Boomvalken bouwen zelf geen nest, 
maar betrekken oude nesten van 
roofvogels, kraaien of duiven in 
hoog naaldhout. Broedtijd juni. 
Grootte van het nest: 2-4 eieren, 
broedduur 28 dagen, nestperiode 
jongen 28 - 32 dagen. Als in juni de 
meeste kleine vogels vliegvlugge 
jongen hebben en het aanbod van 

De Midden-Europese broedvogels 
nestelen meestal in beschutte nissen 
in steile rotswanden. In Noord-
Duitsland en in Polen benutten de 
slechtvalken ook roofvogelhorsten in 
oude naald- en loofbossen; soms 
broeden zij op hoge gebouwen. 
Broedtijd maart/april. Grootte van 
het nest: 3-4 eieren, broedduur 
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vliegende insecten het grootst is, 
beginnen de Boomvalken met 
broeden. Het vrouwtje broedt, het 
mannetje brengt het voedsel en 
houdt de wacht. Sommige paren 
blijven jaren bij elkaar.

28-29 dagen nestperiode jongen 
35-42 dagen. Beide partners 
broeden. Ze blijven hun gehele leven 
bij elkaar en gebruiken vaak dezelfde 
nestplaatsen. Af en toe waagt de 
slechtvalk een broedpoging op de 
Veluwe.

Overige Van alle roofvogels is de Boomvalk 
door zijn gestroomlijnde 
lichaamsbouw het best aangepast 
om te jagen in het vrije luchtruim. 
Hij jaagt, zeer snel vliegend 
(gedurende korte tijd ca 240 km/h) 
op vliegende vogels en insecten. 
Soms jagen meerdere vogels 
samen op zwermende insecten of 
troepen vogels. Eind oktober 
vertrekken de Boomvalken naar 
hun winterkwartier in Oost- en 
Zuid-Afrika, om van midden april 
tot begin mei terug te keren in de 
broedgebieden.

De jacht van de slechtvalken begint 
of van een verhoogde uitkijkpost of 
vanuit een verkenningsvlucht. Is de 
valk boven zijn slachtoffer, dan legt 
hij zij vleugels aan en stort zich met 
enorme snelheid, soms tot 300 km 
per uur, op zijn prooi. Vaak worden 
de vogels reeds door de botsing 
gedood. De vliegvlugge jongen uit 
het Midden-Europese broedgebied 
trekken om te overwinteren in 
zuidelijke richting tot het Iberisch 
Schiereiland.
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