
Het leven van een 
jonge slechtvalk
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Elke lente wordt de kathedraal een kraamkliniek. Al enkele jaren bouwt een 
paartje slechtvalken dan zijn nest boven in de toren. Dit jaar heeft Mama 
Slechtvalk vier mooie eitjes gelegd. Ze waren zo rood als baksteen. Vijf weken lang 
broedde Mama Slechtvalk op de eitjes tot er twee dagen geleden drie kleintjes 
uitkwamen …

Wat horen we daar? De schaal van het vierde eitje barst ook. Een klein slechtvalkje 
heeft het van binnenuit met zijn bekje stukgehakt. Krak! Het is gelukt: zijn kopje 
steekt al uit! Nog een paar tikken en het vogeltje is van zijn eierschaal verlost. 
Het slechtvalkje kon nauwelijks bewegen toen het nog in zijn ei zat, maar nu strekt 
het zich helemaal uit!



44



5

In het begin hebben de kuikentjes het heerlijk warm onder de buik van Mama 
Slechtvalk. Ondertussen zorgt Papa Slechtvalk voor genoeg eten voor iedereen: hij 
vangt vogels in de vlucht. Mjam, vandaag krijgen we lekkere duif! Papa Slechtvalk 
brengt de duif naar het nest en geeft ze aan Mama Slechtvalk. Die pluimt ze en 
scheurt er stukjes af die ze aan haar slechtvalkjes voert.

Zodra de kuikentjes tien dagen oud zijn, laat Mama Slechtvalk ze nu en dan alleen. 
Overdag gaat ze met Papa Slechtvalk mee op jacht. Twee slechtvalken 

vangen meer prooien dan één. De vier slokopjes in het nest 
hebben immers reuzenhonger!
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Wanneer hun ouders op jacht zijn, zitten de kuikentjes niet stil. Ze kunnen nog niet 
vliegen, want hun pluimen zijn nog niet genoeg gegroeid. Maar ze klapwieken al: 
ze moeten toch oefenen?

Ze kijken goed naar wat er rond hun nest gebeurt. In de lucht zien ze 
huisduiven, spreeuwen, merels, zanglijsters, kievieten … en nog 
veel meer lekkere vogels!
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En wat is dat daar allemaal beneden? Daar lopen rare beesten met twee poten en 
twee vleugels. Maar ze hebben wel geen enkele pluim. En van hierboven lijken ze 
piepklein.

Er is ook veel lawaai en drukte!

      Vroemvroem … tuuuut … 

Het houdt niet op. Maar de slechtvalkjes vinden dat niet erg: 50 meter boven de 
grond is het toch heel rustig.
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De slechtvalkjes zijn nu al een maand oud. Hun donskleedje 
verdwijnt stilaan en ze krijgen mooie bruine en beige pluimen in de 
plaats. Binnenkort zullen ze kunnen vliegen. Eerst kijken ze toe hoe 
hun ouders jagen.

Nu zweeft Papa Slechtvalk hoog in de lucht. Daar zoekt hij naar 
prooien. Kijk, daar is er al één. Er vliegt een merel boven de daken. Dat komt goed 

uit: Papa Slechtvalk zal de merel langs achter aanvallen. Hij aarzelt niet en 
duikt pijlsnel naar beneden. In één oogwenk heeft hij de merel beet! 
Bravo!
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Ze zijn zover! De slechtvalkjes zijn nu zes weken oud. Nu zijn ze klaar om te 
vliegen. Ze laten zich één voor één uit het nest vallen, slaan hun vleugels hevig 
op en neer … en daar gaan ze!

Mama en Papa Slechtvalk geven ze nu jachtles. Ze laten dode prooien vallen. 
De slechtvalkjes moeten die dan pakken terwijl ze vliegen. In het begin is 
het niet gemakkelijk, maar ze oefenen veel tot het beter lukt …
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Op het einde van de zomer zijn de jonge slechtvalken uitstekende jagers. Ze 
hebben hun ouders niet meer nodig en gaan er allemaal op hun eentje vandoor.

Met een beetje geluk vinden ze over enkele jaren zelf een nestplek en een gezel of 
gezellin waarmee ze slechtvalkjes kunnen maken.
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Maak je eigen slechtvalk en laat hem met klapwieken!

Wou je graag zelf een slechtvalk? Dat is spotgemakkelijk!

1. Print de tekening van op de volgende pagina op dik papier (160 g) of 
op een gewoon blad dat je daarna op karton kleeft.

2. Knip het lijf en de vleugels van de valk zorgvuldig uit.

3. Maak met een perforator 2 gaten in het lijf en 1 op elke vleugel (verstevig ze 
misschien met een beetje kleefpapier op de achterkant).

4. Prik met een spijker 1 gaatje op elke vleugel.

5. Maak de vleugels aan de rug vast door splitpennetjes door de geperforeerde gaten te steken.

6. Haal een ca. 60 cm lang draadje door de geprikte gaatjes en knoop de eindjes aaneen zoals op de 
tekening.

7. Trek zachtjes aan de draad om je knutselwerk te testen. Als de vleugels niet vanzelf naar beneden 
gaan, kleef dan een stukje van 10 cent of een gommetje onderaan de vleugeltip.

Zo, je valk is klaar. Laat ze haar vleugels uitslaan!
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Dit verhaaltje vertellen wij u in het raam 
van het project “Valken voor iedereen”. 

Afspraak op www.slechtvalken.be
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