De slechtvalk.

Sinds het voorjaar van 2011 broedt er ieder jaar een slechtvalk op de Sint Jan aan
het Vrijthof. Aanvankelijk werden er alleen een paar kapotte eieren gevonden, maar
nadat er een nestkast geplaatst werd, hadden de valken het jaar daarop meer
succes en vloog er één jong uit. In 2013 werd er opnieuw gebroed en vlogen er twee
jongen uit. In 2014 ging het nog beter: nu werden er vier slechtvalkjes grootgebracht.
De vestiging van een broedpaar midden in de stad is een bijzondere gebeurtenis.
Van oorsprong is de slechtvalk een vogel die in een bergachtige omgeving broedt,
liefst op een klif op grote hoogte. Ze staan bekend als snelle en wendbare vliegers,
die vanaf grote hoogte hun prooi met een stootduik verrassen. Ze jagen bijna
uitsluitend op vogels, met een voorkeur voor duiven. Het liefst jagen ze in een open
landschap met goed zicht op hun prooi. Meestal wordt er overdag gejaagd, maar in
een goed verlichte omgeving kan dat ook ’s nachts. Van de slechtvalk op het Vrijthof
is bekend dat hij tijdens de voor- en najaarstrek ook veel kleine vogeltjes vangt, die
vanaf de toren in het licht van de schijnwerpers gemakkelijk te pakken zijn.
De slechtvalk is een groot deel van het jaar aanwezig op zijn vaste stek. In de winter
wordt de broedplaats bezet gehouden door het mannetje. Zodra het vrouwtje
arriveert, aan het eind van de winter, begint de balts. De valken worden dan vaker
samen gezien op hun rustplaats en in de lucht. Aan de bouw van een nest wordt niet
veel aandacht besteed. Een richeltje of een kuiltje in het grind is voldoende.
Slechtvalken leggen 3-4 eieren, die na ongeveer een maand uitkomen. Het vrouwtje
en het mannetje wisselen elkaar af bij het broeden, maar het vrouwtje brengt de
meeste tijd door op het nest. De wisseling van de wacht is meestal een luidruchtige

gebeurtenis. Als de eieren uitgekomen zijn, duurt het nog zo’n 5 tot 6 weken voor de
jongen hun eerste oefenvluchten maken. In die tijd zijn de jongen van donzige witte
pluizenbollen veranderd in volgroeide valkjes, die nu moeten gaan leren hun eerste
duikvluchten uit te voeren en hun eigen prooien te vangen. In de loop van de zomer
vliegen de jongen steeds verder weg van het nest en uiteindelijk verlaten ze het
ouderlijke gebied tussen half september en half oktober. Daarmee is de broedcyclus
voltooid.

