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Volwassen vogels met dwarse bandering op
borst, buik en ondervleugels. Jonge vogels in
de lengte gestreept met okerkleurige
ondergrond. Opvallend zwarte baardstreep
met witte wangen en kin.
Oorspronkelijk rotsbroeder, weinig in
boomnesten en in vlak gebied ook wel op de
grond. Bouwt zelf geen nest, maar krabt
kuiltje uit.

Grote compacte valk met korte staart en
torpedovormig lichaam. Snelle vleugelslag. Man
1/3 kleiner dan vrouw.

Broedt ook in speciaal hiervoor
geconstrueerde nestkasten. In Zoetermeer
op toren De Kroon, voorheen stadhuistoren.

In vorige eeuw wereldwijd bedreigd door
persistente pesticiden.

In 2020 drie eieren, niet uitgekomen. 2019
drie mannetjes uitgevlogen. In 2018 twee
vrouwtjes en twee mannetjes geboren; in
2017 twee vrouwtjes en één mannetje. 2016
vier eieren op beton, mislukt. Eerste
waarnemingen vestiging slechtvalken op de
toren in maart 2014.

Belangrijke schakel aan de top van de
voedselketen dus kwetsbaar.

Start broedseizoen januari/februari met balts.
Start eileg eerste helft maart in Zoetermeer.

Krachtig herstel in de 21e eeuw, deels door
beschermende maatregelen en door verbod op
bepaalde pesticiden.

3-5 eieren, meestal 4.

Snelst vliegende vogel ter wereld in stootduik, tot
389 km per uur.

In geval van calamiteit (jong op de grond gestort na
uitvliegen): Blijf van de vogel af en bel de dierenambulance
Den Haag: 070 3282828. Blijf bij de vogel en leg er een doek
of omgekeerde doos overheen. In overleg direct terugzetten
op de toren of in tijdelijke opvang.

Broedduur 28-33 dagen. Jongen vliegen na
38-44 dagen uit en worden dan nog ruim een
maand verzorgd. Man zorgt voor prooiaanvoer in broedtijd en kleine jongenfase.
Aantal broedparen in Nederland +/- 200
(2018). Aantal broedparen in Zoetermeer: 1.

Heeft stedelijk gebied gekoloniseerd. Hoge
gebouwen zijn voor slechtvalken een soort
rotslandschap. Standvogel, hele jaar rond de
broedplaats te vinden bij voldoende
voedselaanbod.
Leeft hoofdzakelijk van vliegende vogels die
vaak na een spectaculaire stootduik worden
geslagen. Meer dan 200 soorten vogels
kunnen op het menu staan, slechts zelden
kleine zoogdieren.
De slechtvalk valt onder de Wet Natuurbescherming.
Omdat de nestplaats jaarlijks gebruikt wordt is deze
jaarrond beschermd. Daarom zijn maatregelen
genomen tegen verstorende activiteiten gedurende
het broedseizoen.

