ROOFVOGELS
Roofvogels zijn vleeseters.
Zij vangen hun prooi met hun klauwen niet met hun bek.
DE OGEN
Roofvogels kunnen erg goed zien. Hun ogen zijn erg groot zodat als ze hoog in de lucht
vliegen ze toch nog hun prooi kunnen zien. De ogen staan aan de zijkant van het hoofd
zodat ze bijna helemaal rond kunnen kijken. Zij zien ook de beweging makkelijker dan wij
waardoor ze ook vliegende vogels makkelijk kunnen vangen.
DE HAAKSNAVEL
Roofvogels herken je aan hun puntige kromme bek. Die scherpe snavel gebruiken ze om
een prooi te verscheuren. Kleine prooien kunnen ze in een keer doorslikken maar grotere
prooien doden ze eerst met hun scherpe klauwen. De snavel is daar niet goed voor. Als de
prooi dood is gaan ze met hun snavel trekken, bijten, plukken en scheuren. Met hun
klauwen houden ze hem dan stevig vast.
De voorste 3 tenen grijpen ze de prooi mee en met de achterste teen doden zij hun prooi.
Valken hebben een “valkentand” in hun snavel. Dat is een extra puntje waarmee ze bij een
prooi de nek kunnen breken.
DE OREN
Bij vogels kun je de oren bijna niet zien, er zitten allemaal veertjes voor. Toch kunnen de
meeste vogels goed horen.
DE NEUS
De meeste roofvogels kunnen niet goed ruiken, net als de meeste andere vogels. Maar uit
Zuid-Amerika kunnen dat wel. Daar zijn veel bossen waardoor zij de dode dieren moeilijk
kunnen zien door de dichte bladeren. Zij vinden een rottend kadaver op kilometers
afstand door de geur.
DE VLEUGELS
Roofvogels hebben erg grote vleugels. Daarmee kunnen ze goed zweven. Een arend , een
gier of een buizerd kun je hoog in de lucht zien cirkelen zonder dat ze met hun vleugels
slaan, zo’n zweefvlucht kost weinig kracht, alleen gaat het niet erg hard.
Valken hebben echte puntvleugels waardoor ze heel snel zijn. Als een valk op andere
vogels jaagt laat hij zich vallen in een duikvlucht. Sommige vogels kunnen dan wel 300
kilometer per uur naar beneden storten en daardoor een prooi neerslaan.
DE KLAUWEN
De klauwen zijn het belangrijkste wapen van een roofvogel. Daarmee grijpen ze hun prooi,
ze doden hem en ze verslepen hem naar een rustige plek om op te eten. Ze hebben sterke
poten met krachtige tenen en lange gekromde nagels. Vaak is de middelste teen extra
lang, die vormt samen met de lange achterteen een soort tang.
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ROOFVOGELS DIE JE IN NEDERLAND TEGEN KUNT KOMEN
DE EUROPESE BUIZERD
Als je een flinke bruine vogel op een paaltje
naast de weg ziet zitten., is dat vaak een
buizerd. Buizerds zijn niet altijd bruin maar
kunnen ook flinke witte stukken hebben, of
juist heel donker gekleurd. Het mannetje en het
vrouwtje hebben ongeveer dezelfde kleur. Als
een buizerd zweeft heeft hij een brede korte
staart, de lengte van de staart is korter dan de
breedte van vleugels. Het vrouwtje is groter.
Buizerds jagen vooral op ratten en muizen maar
wormen, kikkers, slangen en konijnen eet hij
ook wel. De buizerd jaagt zwevend of zittend op
een paal en ook lopend over het veld opzoek
naar wormen.Buizerds blijven het hele jaar in
ons land.

DE TORENVALK
De torenvalk herken je aan de manier waarop hij jaagt. Ze kunnen stil in de lucht hangen
met snelbewegende vleugels. Dit heet bidden, tijdens het bidden kijken ze naar beneden
op zoek naar een prooi. Als ze die gevonden hebben duiken ze erop af. Alleen een
buizerd doet dit wel eens als er wind staat, maar die vogel is veel groter. Torenvalken
eten kleine zoogdieren en
insecten, bijv. muizen en kevers.
Het zijn maar kleine roofvogels
van ongeveer 30 centimeter hoog
en het vrouwtje is iets zwaarder.
Ze hebben puntige vleugels en
verder heeft een man een grijze
kop en staart. Het vrouwtje is
gewoon bruin. Veel torenvalken
trekken in september weg naar
warmere streken.
Ze nestelen in nestkasten op een
paal.
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DE HAVIK
Een havik vind je vooral in en langs
bossen. Ze zijn gemaakt om snel
tussen bomen door te kunnen
vliegen. Sperwers lijken erg op een
havik maar komen soms in de
achtertuin, een havik nooit. Op die
manier verrassen ze duiven, fazanten
en konijnen. Ze hebben korte stevige
vleugels en een lange staart om goed
te kunnen sturen. De mannetjes lijken
erg op een vrouwtje sperwer al heeft
een havik een duidelijker wenkbrauw.
De vrouwtjes havik is veel groter dan
een sperwer en heeft een afgeronde staart, die van de sperwer is recht. Ook hebben ze
grotere wenkbrauwen die de ogen beschermen tegen takjes. Haviken blijven het hele jaar
op de zelfde plek wonen en broeden ook elk jaar in het zelfde nest.
DE SPERWER
Sperwers zijn kleiner dan een havik en komt ook wel voor aan de rand van de stad. Een
jager op mussen en spreeuwen. Hij vliegt een beetje als een duif. De man is zo groot als
een tortelduif, een vrouw als een houtduif. In de zomer woont een sperwer vooral in de
bossen en in de winter jagen ze meer bij de mens in de buurt.

DE SLECHTVALK
Slechtvalken zijn echte jagers die met
een hoge snelheid hun prooi in de
vlucht vangen. De slechtvalk is een
grotere uitgave van een boomvalk. Als
hij jaagt zorgt hij voor veel onrust in de
lucht. Als grote groepen vogels
opvliegen jaagt er vaak een slechtvalk.
Slechtvalken zijn rotsbroeders en
broeden bij ons in nestkasten hoog in
torens of gebouwen.
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