Antwoorden:
Inleiding

3. Soorten jacht

1. Andere roofvogels: verschillende soorten valken
(sakervalk, geervalk), arend, smelleken. Met deze
vogels wordt in andere landen dan Nederland
gejaagd. Deze opsomming is niet uitputtend.

1. Twee soorten jacht zijn de hoge en de lage vlucht.
Deze soorten hebben te maken met de manier
waarop de vogels jagen in het wild: de valk met
zijn smalle, puntige vleugels vliegt van grote
hoogte op zijn prooi af, dit is de hoge vlucht. De
havik kan goed manoeuvreren in bosrijk gebied
tussen bomen door en vliegt meer horizontaal, dat
is de lage vlucht.
2. Een valk is in 2,4 seconden beneden, als hij met
300 km/ uur een afstand van 200 meter vliegt.

1. Demonstratie en jagen
1. 	 Het verschil tussen demonstratievliegen en valkerij
is dat bij demonstratievliegen de roofvogel niet
echt jaagt, zoals hij dat in het wild zou doen. Bij
valkerij is dit wel het geval.

4. Geschiedenis
1. De steppen bestaan uit grote, schaars begroeide
vlakten, waar een prooidier een vijand al van
verre kan zien aankomen en dekking kan zoeken.
Een aanval uit de lucht, vooral van hoogvliegende
vogels, komt veel onverwachter. Er is dan een
grotere kans van slagen, omdat de prooi minder
tijd heeft om te vluchten.
2. Perzië lag in het Midden-Oosten en heet sinds 1935
Iran.

2. De vogels
1. Andere roofvogels die in Nederland voorkomen
zijn andere soorten valken: torenvalk, boomvalk;
maar ook de sperwer, buizerd en verschillende
soorten uilen: bosuil, kerkuil, steenuil, velduil.
Er zijn er nog meer zoals de kiekendief, de
wouw en soms de oehoe en visarend, maar die
zijn zeldzamer. Daarnaast zijn er soms andere
roofvogels in ons land die op doortocht zijn
naar andere gebieden, Nederland ligt dan in hun
trekroute.

5. Valkerij in Nederland

2. De slechtvalk is iets kleiner dan de havik. De havik
is goed te herkennen aan de horizontale lichte
en donkere strepen op zijn borst en zijn langere
staart. Verder is er een belangrijk verschil tussen
de vleugels van de twee vogels: bij de valk lang en
puntig, bij de havik breed en kort.

1. Een trekroute is de weg die vogels afleggen van de
plaats waar ze de zomer en de winter doorbrengen.
Veel vogels broeden in een ander gebied dan waar
ze de winter doorbrengen. In hun broedgebieden
is het misschien te koud ‘s winters, dus trekken
ze dan naar warmere gebieden waar meer eten te
vinden is. Na de winter gaan ze dan weer terug.
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Zo leggen sommige vogels elk jaar duizenden
kilometers af via min of meer vaste routes. Veel
vogels doen dit, niet alleen roofvogels. Men noemt
dit trekroutes.

6. Het vangen van de vogels
1. De uitdrukking ‘zitten tobben’ betekent dat men
met een probleem zit en daarover zit te denken.
Het heeft meestal een negatieve bijklank.
2. De levende vogels die men gebruikte in een legge
om de wilde slechtvalk te lokken waren een
klapekster, een lokduif en een tamme slechtvalk.

7. Het africhten van de vogels
1. De huif dient om de vogels rustig te maken.
Zonder huif worden ze onrustig en kunnen
zichzelf verwonden als ze proberen weg te vliegen
binnenshuis. Het is net zoals met papegaaien of
parkietjes, die rustig worden als er een doek over
hun kooi hangt.
2. Een loer is een namaak-prooi, waarmee de
roofvogel leert op een bepaalde prooi te jagen.
Er kunnen verschillende soorten loeren gemaakt
worden door hem te bekleden met de veren of een
stukje vacht van de prooi. Eigenlijk heet een loer
met een stukje vacht een balg.
Om zelf een loer te maken kun je een oude sok
gebruiken, die je opvult met lappen of watten. als
‘vacht’ kun je namaakbont of teddystof gebruiken.
Of je zoekt veren en maakt die eraan vast.

8. Valkeniers aan Europese hoven
1. De valkeniers vervoerden de valken op een vierkant
rek, dat met draagbanden over hun schouders
hing. Zo’n rek heette een kagie. De vogels zaten
op het rek, gehuifd en met riempjes aan hun
poten gebonden, zodat ze rustig bleven zitten.
Op deze manier raakten de vleugels en staart niet
beschadigd.
2. Tijdens een valkenjacht liet de koning of de
edelman de vogel vanaf zijn hand wegvliegen,
nadat de valkenier de huif had verwijderd. De
koning en zijn gevolg bekeken de jacht in de lucht
vanaf hun paarden. Nadat de vogel een prooi
had gevangen, zorgde de valkenier ervoor, dat de
roofvogel van de prooi afging en deed hem de huif
weer op. De prooien werden verzameld door de
knechten.

9. De neergang
1. Er kwam steeds minder werk voor de valkeniers,
omdat de adel en vorsten niet meer zoveel geld
konden of wilden besteden aan de valkerij. Een
andere reden was dat de geweerjacht populairder
werd, omdat de geweren waren verbeterd. Ook
waren er steeds minder grote natuurgebieden en
grote vrije ruimtes waar gejaagd kon worden met
roofvogels.
2. In de achttiende eeuw vond er een explosieve
groei van de bevolking in veel West-Europese
landen plaats. Ook trokken veel mensen van het
boerenland naar de steden om daar te gaan werken
in de fabrieken. Daarom bleven er minder boeren
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over die het land bewerkten voor voedsel, terwijl er
wel veel eten nodig was.
3. Mensen gebruikten liever een geweer voor de jacht
omdat dat veel goedkoper en productiever was.
Zo konden meer mensen jagen zonder een dure
valkenier in dienst te hebben.

10. Veranderingen
1. Andere manieren waarop de valkenier zijn of haar
vogel kan gebruiken kunnen zijn het verjagen van
ganzen van boerenland. De ganzen vernielen soms
de planten op akkerland of het gras op weilanden
en zorgen zo voor overlast. Valkeniers kunnen met
hun roofvogel de ganzen verjagen.
Ook in de buurt van dorpen of steden kunnen
valkeniers goed werk doen. Op die plekken zijn
vaak geen natuurlijke vijanden van dieren die
voor overlast zorgen en mag er ook niet met
geweren gejaagd worden. Als dan bijvoorbeeld een
voetbalveld vol met konijnenholen zit, kun je een
roofvogel gebruiken om de konijnen te verjagen.
2. Een valkenier wil zijn of haar roofvogel zoveel
mogelijk natuurlijk gedrag laten vertonen, dus
moeten ze veel weten over de vogel, maar ook
de omstandigheden in de natuur. Ze moeten
bijvoorbeeld weten wat de prooien zijn, waar die
leven en hoe zij zich gedragen, ze moeten weten
in wat voor gebied de roofvogel in het wild leeft,
ze moeten de bedreigingen kennen die gevaarlijk
kunnen zijn voor de roofvogel. Als er bijvoorbeeld
opeens een grote sterfte is onder de prooidieren,
kan dat ook gevaarlijk zijn voor de roofvogel, als
het door een besmettelijke ziekte of vergif komt.

De roofvogel krijgt dat ook binnen door het eten
van de prooien.
Verder moet een valkenier ook weten hoe hij
het beste voor zijn vogel kan zorgen. Hij moet
dus medische kennis hebben. Ook is het handig,
als valkeniers de attributen zelf kunnen maken.
Natuurlijk kan hij ze tegenwoordig ook kopen,
maar hij moet er wel wat over weten. Verder
wordt er tegenwoordig vaak gebruik gemaakt
van telemetrie om de vogels te volgen. Daarvoor
krijgen ze een klein instrumentje op hun rug
bevestigd met elektrische apparatuur dat signalen
uitzendt naar de ontvangapparatuur die de
valkenier bij zich draagt. En ten slotte moet een
valkenier veel ervaring hebben opgedaan door
stages te lopen bij ervaren valkeniers.

11. Restanten in Nederland
2. Floris V leefde van 1254 tot 1296; koning Willem II
van 1792 tot 1849; zijn zoon prins Alexander van
1818 tot 1848; Karel de Grote van 742 of 748 tot
814; Jacoba van Beieren van 1401 tot 1436.
3. Er zijn veel schilderijen en andere afbeeldingen
waarop een edelman of -vrouw, of iemand uit
het koningshuis met een valk staat afgebeeld.
Een bekende plaat is ‘Jacoba van Beieren op
valkenjacht’ van Samuel Lankhout uit 1880. Verder
zijn er ook verschillende afbeeldingen bekend
van de heilige Sint Bavo, de patroonheilige van de
valkeniers, die een valk als attribuut had.
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