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Tel je ook (weer) mee? 
❖ Weekend van 25/26 februari 2023

• Wat:
- integraal roofvogels en andere gevleugelde muizeneters tellen in vooraf begrensde gebieden,
- je waarnemingen intekenen op kaart en/of invoeren op waarneming.nl met tijd en waar mogelijk met    
gewas of landschapselement.
- alle roofvogels en reigers op soort noteren, en waar mogelijk roofvogels ook op sekse en leeftijd.

• Hoe:
- in groepsverband of alleen.
- te voet, per fiets of vanuit de auto een bepaald gebied doorkruisen.

• Waar:
- in ieder geval in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland en Groningen en waar mogelijk óók in andere 
provincies.
-in overleg worden de telgebieden vastgelegd.

• Wanneer:
- weekend van 25/26 februari 2023
- dag of dagdeel, starttijd is zelf te bepalen (o.a. andere afhankelijk van de grootte van je telgebied).

In december was het redelijk winters weer met zelfs temperaturen onder nul. Er zijn tijdens de Integrale telling
van 17/18 december een veertigtal mensen op pad geweest in vijf provincies. Tijd voor de volgende Integrale
Roofvogeltelling. De 23e alweer! Tel je mee?

Tel je mee? Meld je dan vóór 24 februari 2023 aan.
Laat weten of je alleen of samen op pad wilt of gaat, en welke
regio je voorkeur heeft. En geef door hoeveel blauwe kieken er
geteld gaan worden.

Voor vragen en/of aanmelden kan je terecht bij Jitty Hakkert:
jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl of bel tel.nr. 06 46024964

Op 25 januari jl. tijdens de simultaantelling van kiekenslaapplaatsen werden 145 kiekendieven geteld. Deze
aantallen worden tijdens de Integrale telling niet gehaald. Maar hoeveel deze keer dan wel? Waag een gok:
geef bij je aanmelding een voorspelling door van hoeveel blauwe kiekendieven je denkt dat er geteld gaan
worden. Degene die het dichtst bij het juiste aantal zit krijgt een leuke verrassing.

©
 C

ar
m

en
 R

ad
em

ak
er

23e Integrale Roofvogeltelling

totalen 17/18 dec '22

blauwe kiekendief 72

buizerd 722

blauwe reiger 212

bruine kiekendief 4

grote zilverreiger 253

havik 7

klapekster 1

ooievaar 2

ransuil 16

slechtvalk 13

smelleken 7

sperwer 16

torenvalk 246

zeearend 10 
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