
Uitnodiging zaterdag en zondag 18/19 december

20e Integrale Roofvogeltelling
Beste mensen,

Deze herfst en winter lijken er nog weer minder blauwe kiekendieven en ruigpootbuizerds in Nederland te overwinteren 
dan vorig jaar. Zou dit een dalende trend zijn of mogen we over een paar jaar toch weer muizenpieken en hogere 
aantallen roofvogels verwachten? 

In zo’n daljaar met weinig muizen en dus weinig muizenetende roofvogels is het tellen natuurlijk een stuk saaier, maar 
juist wel belangrijk. En er zijn altijd leuke dingen te ontdekken in het veld, als je er maar opuit gaat! Zo zijn er nog 
nauwelijks ruigpootbuizerds gezien, wie helpt ze op te sporen? Als we dan toch in het veld zijn, laten we dan naast alle 
roofvogels, ook muizeneters als grote zilver- en blauwe reiger noteren om een beeld te krijgen waar in het landschap 
nog wat te halen valt.
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Waar
• In ieder geval in de provincies Drenthe, Friesland 

en Groningen, maar in heel Nederland kan worden 
geteld! (In overleg worden de telgebieden vastgelegd)

Tijd
• 18/19 december dag of dagdeel, starttijd is zelf te 

bepalen (o.a. afhankelijk van grootte telgebied)

Tel je mee? Meld je dan aan vóór 17 december 
2021. Geef aan in welke regio je wilt tellen, met fiets 
of auto en hoeveel km je ongeveer wilt afleggen. Een 
handleiding over hoe zo’n telling in zijn werk gaat vindt 
je hier. Voor vragen en/of aanmelden kan je terecht 
bij Jitty Hakkert: jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl of 
tel.nr. +31 (0)6 46 02 49 64.

Wat
• Integraal roofvogels tellen in begrensde gebieden 
• Waarnemingen intekenen op kaart of invoeren in 

ObsMapp of Avimap met tijd en waar mogelijk met 
gewas of landschapselement

• Alle roofvogels en reigers op soort noteren, en waar 
mogelijk roofvogels op sekse en leeftijd

Hoe
• In groepsverband of alleen. Hou rekening met de 

regels rond covid-19
• Te voet, per fiets of vanuit de auto een bepaald gebied 

doorkruisen

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Grauwe-Kiekendief-Kenniscentrum-Akkervogels-190585087622000/
https://twitter.com/grauwekiek
https://grauwekiekendief.nl/
https://grauwekiekendief.nl/wp-content/uploads/2021/12/Handleiding-Integrale-Roofvogeltelling-GKA.pdf
mailto://jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.obsmapp&hl=nl&gl=US

