ik doe mijn werkstuk over roofvogels. Ik ga
van alles over vertellen. Ik doe mijn werstuk
hier over omdat ik dit het leukste onderwerp
is dat ik kon vinden.

roofvogels
vogeltrek

roofvogels jagen op veel verschillende
manieren. Veel kleinen vogels gaan op een
tak zitten en wachten tot er een beestje
langs komt. deze vogels noemen we
sluipjagers. Slechtvalken cirkelen rond
boven de weilanden en als een dier zien
duiken ze met een snelheid van 100
kilomter per uur naar de prooi.

Jagen
Waar leven
Roofvogels?

Roofvogels hebben een territorium waar ze
in leven. Ze zoeken daar voedsel en paren
daar. Als er voldoende voedsel is kunnen
de ouders in hun territoium blijven anders
moeten ze naar warmere gebieden trekken
want daar is meer voedsel. Zo vliegen
Slechtvalken die op de Toendra in noord
Europa gebroed hebben zo'n 14.000
kilometer naar Zuid Afrika. Roofvogels
trekken minder graag over grote stukken
water zoals de zee want daar is minder
opstijgende lucht.

Het aantal eieren dat het vrouwtje legt, hant
van de soort af. Grotere roofvogels leggen 1
of 2 eieren. Hele kleine roofvogels leggen
maximaal 12 eieren. De eieren moeten door
de ouders gebroed worden. Meestal doet
het vrouwtje dat. Het mannetje brengt haar
dan het voedsel. kleine kuikentjes zijn erg
zwak. Ze hebben hun moeders warmte
nodig om in leven te blijven. Na een week
ontstaat er een dikke donslaag. Waar de
vogels op verschillende tijden uit komen
dan is het een grote kans dat de eerste het
overleeft en de andere niet. En de zwakkere
kuikens komen vaak snel om het leven.

Uit het ei komen en
verder tot roofvogel

roofvogels www.picozone.nl

Nest en broeden

In Nederland leven de kiekendieven in het
moeras. Ze broeden op de grond. Ze jagen
boven het moeras en de wielanden er
omheen. De meeste Roofvogels broeden in
bomen. Daarom is een bos zeer geschikt
voor de Roofvogel en voor ons om te
bekijken. Je kunt ze dan vooral zien in open
plekken en aan de rant van het bos en met
zonnig weer of midden op de dag. Akkers
met
weilanden
zijn
geschikt
voor
Torenvalken en voor Buizerds. Ze kunnen
erg goed jagen in de weilanden. Hoe gek
het ook klingt maar er broeden ook
Roofvogels in grote steden, als er maar
genoeg struiken zijn en genoeg voedsel.

In het territorium bouwt het vrouwtje een
nest waarim ze haar eieren legt. Sommige
soorten broeden in kolonies, Vale Gieren
doen dit en kleine Torenvalken. Roofvogels
kunnen op vele verschillende plaatsen hun
nest bouwen, in grotten en op rotsen, in
boerderijen en verlaten nesten van andere
vogels, of op de grond of hoog in de bomen.
Het nest zelf is soms een eenvoudige holte
in een richel en niet meer dan een kale plek
waar de eieren kunnen liggen.

Valkeniers zijn mensen die jagen met
valken. Dit begon in Het begon zo'n duizend
jaar geleden in het midden oosten. Vanuit
daar trok het door naar andere landen. In
die tijd was je ook geen landheer als je niet
aan Valkenjacht deed. Als je met Valken
wou jagen ging je een Valk temmen trainen
en dan kon je beginnen met jagen.

valkeniers
soorten roofvogels en
hoeveel
er zijn op de hele wereld 306 soorten
roofvogels. In nederland en Belgie leven er
ook een paar: havik, sperver, wespendief
buizerd, zeearend, rode wouw, bruine
kiekendief, blauwe kiekendief, grauwe
kiekendief, torenvalk, boomvalk en de
slechtvalk. De meest bedreigde roofvogel is
de Andescondor. Nog meer bedreigde
roofvogels zijn de Bold Eagle, de White
Eagle Brested Eagle.

Wie of wat zijn roofvogel?
Valkeniers
Soorten roofvogels en hoeveel

ínhoud

de jogen groot
brengen

kleine kuikentjes zijn erg zwak. Ze hebben
hun moeders warmte nodig om in leven te
blijven. Na een week ontstaat er een dikke
donslaag. Waar de vogels op verschillende
tijden uit komen dan is het een grote kans
dat de eerste het overleeft en de andere
niet. En de zwakkere kuikens komen vaak
snel om het leven

het kuikenleven

Een Roofvogel is een vogel die vlees eet en
dus een vleeseter is. Het zijn echte
vleeseters met een krachtige haaksnavel,
sterke klauwen met gekromde nagels. Ook
uilen zijn Roofvogels. Alleen doe ik daar
niet mijn pico over

Wie of wat is een
Roofvogel?
Roofvogels hebben allemaal een erg sterke
haaksnavel. Maar toch zijn alle snavels
verschillend. Dat verschild met de prooi.
Hoe groter de prooi, hoe dikker de snavel.
De Zeearend heeft zo'n snavel. Met een
extra haakje is het handig mij het doden van
de prooi. En een spitse langen snavel is
handig om wespen uit een wespennest. Dit
doet een wespendief.

Hoe lang de vogels in het nest blijven is
afhankelijk van de soort. Kleinere vogels
zoals giervalken bljiven maar 8 weken in het
nest bij hun moeder. Jonge Gieren blijven
soms wel 5 maanden. Tijdens de groei
verliezen de kuikens hun dikke donslaag.
Ze worden sterker en beginnen een beetje
met hun vleugels te vlapperen. Na dat ze
het nest hebben verlaten duurt het weken of
zoms maanden voor dat de vogels het
vliegen goed onder de knie hebben.

snavels

Vleugels en vliegen

Klauwen

Grote van Roofvogels

Alle Roofvogels vliegen op de zelfde
manier. Sterke Borstspieren zorgen er voor
dat de roofvogel kan vliegen. Tijdens deze
beweging dragen ze het gewicht van de
vogel. Grote Roofvogels zoals Gieren,
zweven vaak hoog in de lucht. Deze vogels
hebben lange brede vleugels die over de
luchtstroom
glijden.
De
kleinere
Havikachtige zoals de torenvalk,hebben
kortere, afgeronde vleugels en een lange
staart waarmee ze snel door bosachtig
gebied kunnen zigzaggen. De staart helpt
alleen het vogellichaam in evenwicht te
houden en het door de lucht te leiden. Een
gespreide staart helpt bij het stijgen voor
extra kracht en bij het landen met remmen.

Roofvogels hebben erg sterke klauwen met
scherpe kromme nagels. Ook bij de
Klauwen zijn er verschilen in de vorm. De
Havik heeft een supersterke kracht in zijn
poten, daarmee kneed hij zijn prooi. De
Zeearend kan met zijn zware Klauwen zijn
prooi stevig vast houden terwiel hij er
stukken van af probeerd te scheuren. De
Buizerd klemt met zijn greep de prooi fijn tot
hij stikt. De Valk doet drie poten naar voren
en een poot naar achteren. Dat zorgt voor
een dodelijke greep.

Roovogels zijn er bijna in alle maten.
Vrouwtjes zijn meestal groter dan het
mannetje. Dwergvalken zijn de Kleinste
Roofvogels, ze zijn maar 20 centimeter van
staart tot kop. De Andescondor is de
grootste roofvogel. Hij heeft een spanwijte
van 3 meter. Ook is hij de meest bedreigde
Roofvogel.

