Slechtvalk Falco peregrinus
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Nesten zijn jaarrond beschermd. Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaam
heden mogelijk: ja, mits na overleg met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen.
Rood: Werkzaamheden mogelijk: nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende
maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Grote en zwaargebouwde valk met lange,

Schonen	-

puntige vleugels, een gebandeerde borst

Baggeren	-

en een donkere koptekening. Onderzijde

Snoeien/dunnen	-

is krachtig gebandeerd.

Onderhoud waterkeringen	-
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Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkelingen & inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Sloop kunstwerken/gebouwen	Zie gedragscode, aanvullend: Nesten zijn jaarrond
beschermd. De slechtvalk broedt in nestkasten, hoog
spanningsmasten, schoorstenen en nissen in hoge
gebouwen.
Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Waar de soort (moge
lijk) broedt: van half augustus t/m januari.
Afdammen/dempen/vergraven	Leefgebied	Broedt in de omgeving van open gebieden (meestal
wetlands) met beschutte nestgelegenheid in de
directe omgeving.
Gebruik van het leefgebied	In het broedseizoen in open gebieden, gebonden aan
nestlocatie. Buiten broedseizoen niet gebonden aan
nestlocatie.
Voornaamste voedselbronnen	Voornamelijk vogels, maar ook zoogdieren.
Leefwijze door het jaar heen	De broedperiode loopt van begin februari tot midden
augustus. Vanaf begin februari balts en van mid
den februari-midden augustus nesten en paren met
jongen.

soort niet broedend
mogelijk broedgeval
broedgeval waarschijnlijk/zeker

Locatie nest	Broedt in nestkasten, hoogspanningsmasten, schoor
stenen en nissen in hoge gebouwen.
Aanbevelingen	-	Let op: nesten zijn jaarrond beschermd.
	-	Vermijd het uitvoeren van werkzaamheden in de
directe omgeving van nesten gedurende het broed
seizoen.
	-	Vergroten van het aanbod aan potentiële nestge
legenheid door het aanbrengen van nestkasten en
door het vergroten van de beschikbaarheid van
holen en nissen in hoge bouwwerken.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Slechtvalk Falco peregrinus
Belang waterschapspopulaties	Ondergeschikt belang
Verspreiding binnen Nederland	In Nederland vrij algemeen. Tijdens het broedseizoen
incidenteel in geheel Nederland. Tot nu toe niet in
Noordwest-Nederland.
Rode lijst	Gevoelig
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewe
zen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijk gesteld aan tabel 3. Jaarrond
beschermd nest
Bronnen	Literatuur: Snow & Perrins, 1998; LNV, 2009; SOVON,
2002.
Websites: www.minlnv.nl;
www.nederlandsesoorten.nl; www.bto.org

