Gewone en buitengewone waarnemingen aan jagende
Slechtvalken Falco peregrinus in Nederland en Canada
Dick Dekker
Een valk in volle actie zien kan voor vogelaars het hoogtepunt van een dagje buiten betekenen. Het is altijd boeiend hoe de valk de aanval inzet en hoe prooivogels
reageren. De kans dat mee te maken is tegenwoordig vele malen groter dan in mijn
jongensjaren. De vogelboeken van toen beschreven de jachtgewoontes van deze
'edelvalk' gewoonlijk als zou hij zijn prooi hoog in de lucht achterhalen en een
klap van de klauwen geven zodat het slachtoffer dood of gewond ter aarde stort.
Zo kan het inderdaad gebeuren, vooral met afgerichte valken die geleerd worden
om hoog 'aan te wachten' totdat de valkenier en zijn helpers een patrijs of fazant
uit de dekking opgejaagd hebben. De valk stoot dan omlaag en probeert zijn prooi
in te halen voordat die weer veiligheid zoekt tussen de heidestruiken of suikerbieten.
In zijn 1980-handboek 'The Peregrine Falcon' beweerde de Engelsman Derek
Ratcliffe dat een valk zo hard kan toeslaan dat de kop van de prooi separaat op de
grond terecht komt. Volgens mij is dat een verkeerd getrokken conclusie, die te
maken heeft met de gewoonte van prooidragende valken om een gevangen vogel
in de vlucht de coup de grâce toe te dienen. Je ziet dan dat de valk zijn kop omlaag
buigt en de poten met de prooi even naar voren brengt. Met zijn sterke snavel
breekt de valk dan de nekwervels van een vogel ter grootte van een lijster of steltloper. Die lethale beet kan hij ook uitstellen tot op de plukplaats. Bij onderzoek
van een verse prooirest, vind je doorgaans de kop los van de rest van het karkas.
Er is echter een groot verschil tussen de jachtgewoontes van afgerichte en wilde
valken. De laatste moeten hun eigen kansen scheppen. Nadat ik mij begon toe
te leggen op het observeren van jagende wilde valken, werd het mij al spoedig
duidelijk dat het klassieke tafereel van een valk die zijn prooi 'uit de lucht slaat'
eigenlijk zeldzaam is, en dat heeft een goede reden. Want de kans is groot dat een
stotende valk zijn prooi meteen kwijt is als die in ruigte of in het water valt. In
verreweg de meeste geslaagde jachtvluchten die ik gezien heb, werd een vliegende
prooi gewoon in de klauwen gegrepen en meegedragen naar de grond of een paal.
De omstandigheden kunnen echter sterk variëren. Zo ook de eerste twee keer dat
ik een Slechtvalk een prooi zag slaan. De allereerste, heugelijke waarneming vond
plaats op het Oud Reemster Zand van de Hoge Veluwe in oktober 1953. Mijn dagboek van toen beschrijft het evenement als volgt.
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Ontdekte met de kijker op een heideheuveltje een witte stip. Ik sloop er op mijn buik
op af en ging liggen wachten onder een alleenstaande den. De valk was nog slechts
een vage stip in de verte. Af en toe pluimde hij zijn veren. Plots verliet hij het kale
heuveltje en vloog laag langs de grond voort, schuin in mijn richting. Geleidelijk
steeg hij hoger en hoger, draaide bij en bereikte voor de wind een formidabele
snelheid. Er kwam een duif in mijn kijkerbeeld, een witte. De valk haalde hem in
en stootte met zulk een geweld omlaag dat het klonk als een zweepslag toen hij
met gespreide wieken afremde, duidelijk te horen op een afstand van ongeveer 150
meter. De duif had een snelle wending gemaakt. De valk kekkerde en steeg weer.
Al gauw had hij de duif ingehaald en flitse weer op hem neer. Mis! Kekkerend probeerde de valk opnieuw. Weer mis! Steeds hoger vloog de duif in een wijde kring
om mij heen. Steeds verder bleef de valk achter na een mislukte stoot, steeds langer
duurde het voor hij de duif weer ingehaald had. De duif vloog in de richting van het
dichtstbijzijnde bos, nu laag over de grond. De valk haalde hem weer in en deed een
laatste aanval. Witte veren dwarrelden in de luchtstroom, maar de duif vloog door
en verdween tussen de eerste berken van het bos. Terwijl de valk boven de bosrand
omhoog schroefde, veren uit zijn klauwen schuddend, naderde er een tweede, kleinere valk. Op de grond in het bos vond ik de witte duif, morsdood. Zijn borst vertoonde
een gapende wond. Om zijn poot zat een Franse ring.
Destijds bleek dat deze Slechtvalken het enige broedpaar van Nederland vertegenwoordigden. Naar verluid werden er eieren gelegd in een oud kraaiennest in een
vliegden, maar er kwamen dat jaar geen jongen groot. Bezoekers hadden een pad
naar de nestboom gebaand.
Het duurde vier jaar voor ik weer een Slechtvalk een prooi zag slaan. Op een mistige novembermiddag in de polder bij Spaarndam vloog er een grote, volwassen
Slechtvalk langs met een duif in de poten. De valk landde hoog in een elektriciteitsmast en even later begon ze te plukken. Wat lager in diezelfde mast zat een
kleinere volwassen valk. Toen hij de vleugels spreidde en zich van zijn zitplaats
liet vallen, volgde ik hem in de kijker. Hij vloog laag over het drassige weiland tot
hij een paar honderd meter verder plots tot stilstand kwam. In het nevelige licht
kon ik niet precies uitmaken wat er gaande was. Af en toe vleugelklappend, schoof
de valk grillig heen en weer. Na een paar minuten zat hij stil en zijn kopbewegingen gaven aan dat hij aan het plukken was. In die dagen hadden amateurvogelaars
zoals ik geen telescoop, en om uit te vinden wat de valk geslagen had moest ik
omlopen naar een damhek om aan de overkant van een sloot te komen. De prooi
bleek een Smient Anas penelope te zijn. Gewoon op de grond gegrepen dus.
Bepaald geen voorbeeld van een edelvalk die geacht wordt zijn prooi neer te slaan
met een bliksemsnelle stoot uit de blauwe lucht.
Diezelfde winter, ook bij Spaarndam, zag ik een tweede bewijs van de minder
edele kant van de Slechtvalk. Een volwassen mannetje, dat meer dan een uur
op een paal gezeten had, vloog plotseling weg om op enige afstand een Sperwer
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Accipiter nisus op te jagen uit de slootkant. De Sperwer liet een prooi vallen, die
in een oogwenk opgepikt werd door de valk en naar een hekpaal gedragen. Het
bleek een Koperwiek Turdus iliacus te zijn.
Mijn kans Slechtvalken in actie te zien werd aanzienlijk vergroot in de jaren
zestig, na emigratie naar Canada. Toentertijd stonden ook daar plaatselijke
broedpopulaties op uitsterven door de invloed van DDT en landbouwgiffen, maar
noordelijke valken trokken nog door. Ten oosten van Edmonton, de hoofdstad
van de provincie Alberta, lag Beaverhills Lake, een moerassig meer van 160 km2.
Voor zes maanden was het tot de bodem bevroren en bedekt met sneeuw, maar in
voor- en najaar werd het een vogelparadijs. De oevers waren omzoomd door een
brede strook grasland en rietkragen, en in droge jaren als het waterpeil daalde ontstonden er modderplaten die me deden denken aan de waddenkust van ons land.

Adulte slechtvalkman, geringd op een van de Canadese Gulf Islands. In zijn overwinteringsgebied bij Vancouver, British Columbia, jagen Slechtvalken nu uitsluitend op Bonte Strandlopers;
die zijn licht genoeg om weggedragen te kunnen worden zodra er kapers op de kust verschijnen.
Vanaf zijn hoge plukplaats heeft de prooidragende valk een voorsprong als hij achtervolgd wordt
door de plaatselijk talrijke zeearenden. 27 november 2007 (Foto: Michiel Tabak). Adult male
Peregrine banded on the Canadian Gulf Islands. On a coastal wintering range near Vancouver,
British Columbia, Peregrines have stopped capturing ducks and exclusively hunt Dunlins;
these are sufficiently light to be carried away at the approach of Bald Eagles, which are locally
numerous. Its high plucking post should give this falcon an advantage in case he needs to flee
from pursuing pirates.

In het jachtseizoen werd er geschoten op ganzen en eenden. Toen ik een jager naar
Slechtvalken vroeg, vertelde hij dat hij kort geleden een 'duck hawk' gezien had.
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Die vloog keihard langs de oever, sloeg de ene eend na de andere en liet ze dood in
het water vallen. En met een verontwaardigd gezicht voegde hij er aan toe dat de
valk geen enkele poging deed zijn slachtoffers op te vissen.
Later leerde ik dat in het water plonzen de gewone manier is waarop vluchtige
eenden een aanstormende valk op het nippertje weten te ontwijken. Daarentegen
zijn eenden die boven open land vliegen kwetsbaar. De valk slaat zijn klauwen in
de prooi en valt met eend en al op de grond. Ik zag ook eenden gegrepen worden
die in water lagen dat te ondiep was om te duiken.
Op een kille meidag stond ik in de luwte van een bosje, met uitzicht op het meer,
in de hoop dat er een Slechtvalk langs zou komen. Toen er een eerstejaars valk
naderde, gingen er een aantal eenden op de wieken boven een ondergelopen
weiland. De valk streek daar plotseling neer en verdween uit het zicht tussen de
biezen. Afgaande op het gedrag van een paar overvliegende kraaien, vermoedde
ik dat er een prooi geslagen was. Na enige tijd waadde ik op mijn laarzen near de
plek toe en waar de valk opvloog vond ik een gedeeltelijk geplukte Krakeend Anas
strepera, die bijna geheel onder water lag.
De voorjaarstrek van noordelijke Slechtvalken vond plaats van april tot eind mei.
Met het idee dat de vroege ochtend de beste tijd zou zijn om een valk te zien jagen,
was ik vaak kort na zonsopgang in het veld, vooral op dagen als er geen of weinig
wind stond. Als ik dan een valk op een hekpaal zag zitten, hield ik hem urenlang
in het oog. Maar meestal gebeurde er niets tot later in de ochtend. Als de valk dan
zijn lange wieken opende en ze voor een paar seconden gespreid hield, was hij
klaar voor actie, dacht ik. Van de paal afspringend, zakte hij eerst terug tot laag
over de wei, maar dan klom hij met roeiende vleugelslagen tegen de wind in. Op
zekere hoogte zette hij de motor af zou je kunnen zeggen, en begon hij te schroeven. Ik volgde hem in de kijker tot hij in snelle zeilvlucht noordwaarts trok en als
een stipje uit het zicht verdween. Blijkbaar, in plaats van te gaan jagen, had de
valk zijn lange reis naar hoognoordelijke broedgebieden hernomen.
Wel vond ik in de vroege morgen soms prooiresten van eenden. Maar er stond niet
bij wanneer die geslagen waren. Dat zou de avond tevoren geweest kunnen zijn.
Eens, toen ik 's avonds laat naar een rustende valk keek om uit te vinden waar hij de
nacht zou doorbrengen, werd hij actief toen de duisternis inviel. Laag over de oever
vliegend schoot hij plotseling omhoog naar vluchtige eenden die tegen de lichte
hemel nog goed zichtbaar waren. Een andere valk die 's avonds een eend geslagen
had, maakte bij het krieken van de dag weer gebruik van de overblijfselen.
Hoog doortrekkende valken konden op elk uur van de dag hun reis onderbreken
om te jagen. De valk kwam dan met aangelegde vleugels omlaag in een suizende
duik en scheerde laag over de grond met het doel een prooi bij verrassing op te stoten en te grijpen. Dat kon dan een eend zijn, maar vaker een wadvogel. De manier
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waarop strandlopers een agressieve Slechtvalk ontweken was hetzelfde als met
eenden. Op het moment dat de valk een strandloper dacht te pakken, viel die met
een plons in het water. Het leek dan alsof de valk zijn prooi geraakt had, maar dat
was meestal niet het geval.
Dat was goed te zien als ik een valk in de kijker hield die in rechte lijn van me
af vloog, laag over het wad of een weiland. Strandlopers die vlak voor de valk
in paniek opvlogen, klapten meteen weer terug op de grond om het volgende
moment, als de valk net voorbij was, weer weg te vliegen, maar dan in tegenovergestelde richting. Soms draaide de valk dan om en zette de achtervolging in, maar
meest vloog hij door en maakte soortgelijke verrassingsaanvallen verder weg.
De meest spectaculaire jachtvluchten zijn te bewonderen als er bij de nadering
van een valk grote aantallen wadvogels het luchtruim kiezen. Strandlopers en
plevieren nemen dan de bekende bolvorm aan. Hoog daarboven laveert de valk
totdat hij de juiste positie heeft voor een loodrechte stoot. Al lijkt het dan soms dat
hij dwars door de zwerm heen schiet, dat is zelden het geval. Gewoonlijk richt hij
zijn aanval op de onder- en buitenkant van de zwerm. Als een of meer strandlopers
hem dan ontwijken door zich in het water te laten vallen en meteen weer weg te
vliegen, gaat hij er soms achter aan, tenzij hij met de stoot een vogel geraakt heeft
die dood of gewond op het wad of in het water blijft liggen.

Bontjes zijn in Boundary Bay, ten westen van Vancouver, het talrijkst in november en kunnen
de veertigduizend overschrijden. Tijdens vorstperiodes zijn ze absent, maar ze komen terug
zodra het wad ontdooit. 26 januari 2011 (Foto: Michiel Tabak). Dunlins in Boundary Bay, west
of Vancouver, are most numerous in November, with sometimes >40,000 birds. They are absent
during spells of frost, but return as soon as the mudflats become defrosted.
De Takkeling 25(2), 2017

169

Een adulte valk kan een drijvende prooi in een oogwenk oppikken, maar jonge
valken grijpen keer op keer mis. Niet zelden komen er dan andere valken op af, en
bij Beaverhills Lake, alsmede 's winters langs de kust van British Columbia, is het
mogelijk om vier of vijf valken tegelijk in actie te zien die om beurten proberen
een gelande strandloper weer op de jagen. Zodra hij opvliegt, wordt hij gegrepen.
Tegen de tijd van het jaar dat juveniele valken op eigen wieken zijn, spendeerde ik
een aantal weken bij de Bay of Fundy aan de oostkant van Canada. Daar was het een
alledaags tafereel om twee of drie jonge valken in felle achtervolging van wadvogels
te zien. Als er dan een strandlopertje uitgeput of gewond in het water viel en vergeefs bestookt werd door de jonge valken, dan kwam er al gauw een adult wijfje aan
die de prooi zonder stoppen weggriste. Zij was een territoriale vogel en misschien
wel de moeder van de juveniele valken, die haar dus aan een makkelijke hap hielpen.
Een heel ander soort ouderlijk ingrijpen zag ik bij een nestpaar dat op een elektriciteitscentrale in Alberta nestelde. Zodra de vier nestjongen vliegvlug waren,
werden de wijfjes actief geholpen met de jacht op meeuwen. En de twee juveniele
mannetjes, die te pas en te pas achter steltlopers aan zaten, werden bijgestaan door
hun vader. Desondanks kon dat averechts uitpakken, zoals een keer toen beide
juvenielen zonder veel kans op succes op een zeer wendbare steltloper joegen.
Hun vader, die hoog boven hen schroefde, schoot te hulp in een magnifieke stoot
met als resultaat dat de steltloper als een steen dood omlaag viel en verloren ging
in de ruigte. Deze zelfde zorgzame adulte man maakte er een gewoonte van om
eendenkuikens te grijpen die met moeder eend in een vijver zwommen. Wie had zo
iets nou van de edele Slechtvalk verwacht?
Een andere adulte tarsel, die op een klip nestelde, ving jonge zwaluwen die hun
eerste vlucht maakten en onder hem uit de nestkommetjes vlogen die tegen de
rotswand geplakt zaten. De valk pikte ze met het grootste gemak uit de lucht en
legde ze naast zich neer op de nestrichel.
Een buitengewone waarneming van een valk die zijn prooi uit het water haalde,
vond plaats op een weiland niet ver van Beaverhills Lake tijdens de voorjaarstrek.
Op een veldsteen gezeten, keek ik naar een aantal Grijze Snippen Limnodromus
griseus, die aan het fourageren waren in een plas smeltwater. Met een luid zoevend geluid kwam er een valk op af, en een van de vluchtende snippen plonsde
terug in het water. De valk, een adulte man, bleef toen secondenlang boven de plek
stil hangen. Blijkbaar hield de snip zich vast aan het gras op de bodem van de plas
want hij kwam niet meer boven. In het heldere water kon de valk zijn prooi waarschijnlijk zien. In de stijl van een visarend, dook hij tenslotte tot zijn borst in het
water en vloog op met de snip in zijn poten.
In augustus 1995 en 1996, kreeg ik de kans een paar weken te logeren bij de
vuurtorenwachter op Langara Island, het meest noordelijke puntje van een eilan170
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dengroep langs de Canadese westkust. Een halve eeuw geleden genoot Langara
een zekere faam vanwege het grote aantal nestelende Slechtvalken. Intussen is de
stand sterk gedaald parallel aan hun specifieke prooi (alken Alcidae). Het aantal
broedende valken werd al dertig jaar lang bijgehouden door een bioloog die mij
verzekerde dat zijn valken hun prooi in de vlucht een klap met de klauwen gaven
zodat de alk in het water tuimelde. Minder zwaar dan een duif, werd de geslagen
prooi dan door de valk uit het water gehaald en weggedragen.
Na een paar dagen kijken, werd het mij en landgenoot Ludo Bogaert overduidelijk
dat bovenstaande beschrijving van de jachtmethode van deze valken niet juist was.
De paar keer dat we een valk met succes vliegende alken zagen achtervolgen, werden die gewoon in de vlucht gepakt en meegedragen. Vliegen deden deze zeevogels echter heel weinig en dan meestal 's nachts, althans tijdens het broedseizoen
wanneer zij zich naar hun nestholen op het eiland spoedden.
Veel vaker hadden jagende valken het gemunt op een zwemmende alk. Als een territoriale valk, die op een hoge sparrentop zat, zeewaarts afvloog, volgden wij hem in de
verrekijker of telescoop. Met toenemende snelheid daalde hij tot laag over de golven
en legde het laatste traject af in zeilvlucht met aangelegde wieken. Zijn doel werd dan
duidelijk, een zwemmende alk. Als die het gevaar niet zag en niet op tijd reageerde
met duiken, kreeg hij een klap van de valk met als resultaat dat de alk dood of verlamd
op het watervlak bleef liggen. De valk steilde onmiddellijk omhoog en draaide om met
het doel de prooi op te pikken, hetgeen zelden meteen lukte. Meestal moest de valk het
twee of drie keer proberen voor hij de spartelende prooi beet had en weg kon vliegen.
Ludo en ik observeerden dit scenario in detail, en onze unieke bevindingen werden in
1997 gepubliceerd in The Journal of Raptor Research (31: 381-383).
Van wetenschappers die al hun tijd nodig hebben om nesten te vinden en jongen te
ringen kan men niet verwachten dat ze de gelegenheid benutten om gewoon naar
jagende valken te kijken. Maar ze moeten niet met voorbarige opinies schermen.
Jammer genoeg is de onjuiste theorie van deze bioloog over de jachtmethodes van
zijn valken opgenomen in het 2013 handboek van Clayton White et al. 'Peregrine
Falcons of the World' (op bladzijde 186 van dat boek zijn bovendien mijn publicaties verkeerd weergegeven).
Helaas heb ik dit soort tekortkomingen in de objectiviteit van veldbiologen vaker
ervaren. Des te meer was ik blij met een positieve reactie van Tom Cade, de grote
man in het herstel van slechtvalkenbroedpopulaties in Amerika en elders in de
wereld. Aangaande de jachtmethode van valken die over de oceaan op zeevogels
joegen, schreef Tom: "Your report explains what I saw in Alaska."
Een tweede bijzonderheid van de Langara-situatie was dat de valken geparasiteerd
werden door de zeer talrijke Witkopzeearenden Haliaeetus leucocephalus. Zodra
een valk een alk geraakt had en probeerde zijn prooi te pakken, kwamen er in aller
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haast een of meer arenden op af. En als de valk er na drie of vier pogingen nog
niet in geslaagd was zijn prooi uit de golven te halen, was hij hem onherroepelijk
kwijt. De arend miste nooit. In het voorbijgaan stak hij zijn poot uit en verdween
met de buit.

Wijfjesslechtvalk die een Smient geslagen heeft langs de kust van Baja California, Mexico, 3
maart 2008. Trekkende en overwinterende Slechtvalken die eenden slaan, consumeren eerst het
nekvel en daarna een deel van het borstvlees. De rest laten ze liggen zonder zich druk te maken
over een leger van aaseters, zoals kraaien, eksters, meeuwen, buizerds en kiekendieven. Ook
andere Slechtvalken, vooral eerstejaars, profiteren van prooiresten die worden achtergelaten
door succesvolle valken (Foto: Jan Uilhoorn). Adult female Peregrine on her kill, a Wigeon,
taken along the coast of Baja Calfornia, Mexico. Migrating and wintering falcons that capture
ducks, tend to first consume the fatty skin of the neck followed by part of the breast muscle.
Without bothering to defend the left-overs against scavengers, Peregrines act like beneficiaries to a host of meat-eaters, including other raptors, crows, magpies, and gulls. First-year
Peregrines readily come down to kills left by adult falcons.

Een wijfjesslechtvalk dat op Vancouver Island overwinterde, verloor elke dag een
of meer pas geslagen Smienten aan de ook daar algemene zeearenden en aan een
Steenarend Aquila chrysaetos, die de eend weer moest afstaan aan een zeearend.
Een opmerkelijke bijzonderheid was dat de lokale arend wachtte tot de valk goed
en wel begon te plukken. Hij had kennelijk ervaren dat de eend wegvloog als hij
de valk te vroeg stoorde.
Een jaar of wat nadat overwinterende zeearenden langs de westkust van British
Columbia ongekend talrijk geworden waren, werden er door Slechtvalken
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geen eenden meer geslagen. In plaats daarvan joegen zij exclusief op Bonte
Strandlopers Calidris alpina, die licht genoeg waren om weggedragen te worden.
Prooidragende valken werden meteen achtervolgd, soms door vijf of zes arenden
tegelijk, die probeerden de valk in het nauw te drijven zodat hij zijn prooi liet vallen.
Bij Beaverhills Lake had een mannetjesslechtvalk op doortrek twee talingen geslagen in twintig minuten, die hij allebei prompt kwijt raakte aan buizerds. Voordat
hij opnieuw ging jagen, bleef de valk toen op een paal zitten totdat de duisternis
inviel. Slechtvalken staan bekend dat ze actief zijn in de late avond. Zou nachtjagen een manier kunnen zijn waarop zij proberen aan piraten te ontkomen?

Arenden zijn er nu het gehele jaar en nestelen in het kustgebied. Hun aantallen nemen in
het najaar toe, en vooral tegen december wanneer de zalmentrek op binnenlandse rivieren
afloopt. Als men in januari met de kijker de kust afkijkt, is het gewoon om honderd of
zelfs tweehonderd arenden te tellen. Op het wad van Boundary Bay, hier in de winter van
2014, vangen ze eenden en vis. Ze parasiteren de meeuwen en zijn er als de kippen bij als
een Slechtvalk een prooi geslagen heeft (Foto: Michiel Tabak). Bald Eagles in Boundary
Bay, winter 2014, where numbers increase in autumn in anticipation of salmons returning
to inland rivers to spawn. In January, up to several hundreds can be seen along the coast
where they hunt ducks and fish, parasitize gulls and steal prey from Peregrines.

Onderlinge voedselroof is niet ongewoon tussen velerlei vogelsoorten, en vooral
roofvogels leven in een gemeenschap van dief en diefjesmaat. De Slechtvalk mag
dan zijn prooi vaak moeten afstaan aan arenden en buizerds, maar op zijn beurt
berooft hij Sperwers en het Smelleken Falco columbarius. Persoonlijk gezien sta
ik niet te juichen als een Slechtvalk een Smelleken achterna zit dat net, na een
lange en intensieve jachtpartij, een vogeltje te pakken heeft en zich naar zijn nestplaats haast. Langs een rivierdal in Alberta, waar een paartje Smellekens niet ver
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van een Slechtvalk nestelde, zag ik het mannetje venijnig op een valk stoten die
hem net beroofd had. De veertjes dwarrelden in de lucht. Deze bepaalde slechtvalktarsel, die elke dag urenlang op een rivierklip zat te dutten, probeerde ook
de plaatselijke Blauwe Kiekendief Circus cyaneus te beroven als die langs kwam
op weg naar zijn wijfje op het nest. Na een paar stoten van de valk liet de kiek
zijn prooi los die in het oeverbos verloren ging, en de ijverige muizenjager kon
opnieuw beginnen.
Alhoewel de Slechtvalk zich rond de nestplaats kan gedragen als een aggressieve
piraat, bewijzen overwinterende Slechtvalken een leger van aaseters ongewild
een grote dienst. Van een geslagen eend plukt een valk eerst de nek, daarna eet
hij iets van het borstvlees. De rest laat hij liggen zonder zich druk te maken over
opportunisten, zoals kraaien, eksters en meeuwen, alsmede andere valken, buizerds en kiekendieven. Ook mensen kunnen profiteren van verse prooien die door
wilde valken geslagen zijn. In de Bijbel staat dat een volksstam uit Israel, tijdens
hun barre uittocht door de woestijn, van de hongerdood gered werd door 'manna
from heaven'. Zouden dat hoenders kunnen zijn, die opgestoten door de reizigers,
neergeslagen werden door een valk, als een bliksemschicht uit de blauwe hemel?

Summary
Dekker D. 2017. Everyday and extraordinary observations of hunting
Peregrines Falco peregrinus in The Netherlands and Canada. De Takkeling
25: 165-175.
This anecdotal narrative describes the hunting behaviour of Peregrine, based on
53 years of field studies in various habitats and all seasons. Peregrines were very
rarely seen to strike their prey in mid-air in such a way that it plunged to earth,
dead or wounded. When falcons attacked ducks flying over water, it might look,
though, as if an aerial hit had occurred, because ducks routinely evaded the attack
by splashing down. Ducks flying over land, sitting on land or in water too shallow
to dive, were seized and killed, including a Gadwall Anas strepera that was almost
completely submerged when plucked. Foraging or roosting sandpipers that were
flushed at close range by Peregrines also evaded the attack by dropping down and
taking off again at once into an opposite direction as soon as the falcon had passed by. Sandpipers that dropped and stayed down might have been hit and were
quickly retrieved by adult falcons, but first-year falcons repeatedly tried in vain.
Swooping alternately, two or more juvenile falcons were joined by an adult which
at once picked up the sandpiper downed by the juveniles. An adult male dived up
to his chest into a pool of meltwater to retrieve a Dowitcher Limnodromus griseus
that had splashed down at the falcon's attack and submerged, possibly holding
onto the grass on the bottom of the pool. A breeding adult male Peregrine picked
up a duckling from a family group swimming with a mother duck. Elsewhere, an
adult male snapped up juvenile cliff swallows that launched their first flight below
the falcon's perch. On Langara Island, off the northwest coast of Canada, territo174
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rial Peregrines attacked swimming auklets and murrelets Alcidae by striking them
on the surface of the water. The falcon then attempted to retrieve the wounded
prey. After three or more failed tries, approaching Bald Eagles Haliaeetus leucocephalus snatched up the wounded prey without stopping. Wintering Peregrines
that hunted ducks on Vancouver Island were daily parasitized by eagles, and in
Alberta a migrating male Peregrine was robbed of two teal by Buteo hawks within
20 minutes. Peregrines parasitized just-caught prey from Sparrowhawks Accipiter
nisus, Merlins Falco columbarius and Hen Harriers Circus cyaneus. Migrating or
wintering Peregrines that had caught ducks consumed only part of the neck and
the breast muscle, and left the remains of the carcass in the field, thus benefitting
opportunistic scavengers and other raptors.
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