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Roofvogelstudiegroep gaat

enthousiast aan de slag

Op 10 oktober 1995 werd de Roofvogelstudiegroep opgericht, als onderdeel van

de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken. Een verslag van de eerste

activiteiten.

Lex van Raab+van+Canstein en Chris Sjobbema

Het zou te ver voeren hier de re-

sultaten van de inspanningen te

memoreren. Maar in het alge-

meen kan worden gesteld dat

het goed gaat met de roofvogel-

populatie. Dat er weinig sprake
is van vervolging. Hier en daar

zijn nestverstoringen geconsta-

teerd. Bepaalde gebieden die-

nen wellicht extra aandacht te

krijgen, zoals de Noord- en Zuid-

polder te Veen en het gebied

tussen Gooiersgracht en de A27.

Er zijn nieuwe waarnemingen
van wespendieven gemeld. Over

de relatie sperwer/havik wordt

genuanceerd gedacht, hetgeen
wel of niet door waarnemingen
wordt bevestigd: waar haviken

zijn, vinden we weinig sperwers.

Er zijn vogels geringd en een

aanzienlijk aantal juvenielen is

uitgevlogen. Prooien zijn geana-

lyseerd. Foto’s gemaakt.
Kortom, er is met plezier ge-

ïnventariseerd.

Voor het nieuwe seizoen hebben

zich enkele nieuwe geïnteres-

seerden gemeld, die inmiddels

bepaalde gebieden hebben

toegewezen gekregen. Met

enige afvallers is het groepje nog

steeds zo’n vijftien man/vrouw

groot. Genoeg om ook het ko-

mende jaar de roofvogel-

populatie in onze buurt in het

oog te houden.

Op de oprichtingsbijeenkomst in

oktober waren zo’n veertig per-

sonen aanwezig. Voorwaar een

grote opkomst. Daarbij waren

ook vertegenwoordigers van Na-

tuurmonumentenen Staats-

bosbeheer. Uiteindelijk zijn

ongeveer vijftien enthousiasten

begonnen met het werkelijk

inventariseren.

Daartoe werden gebieden

aangewezen,waarbij soms

overlappingen plaatsvonden. Op
zichzelf niet ernstig - hoewel dat

in het nieuwe seizoen zal wor-

den vermeden - aangezien van

meet af aan het recreatieve ele-

ment voorop stond bij de

inventarisaties. De resultaten

zijn inmiddels verwerkt door Bob

van Poelgeest, op zodanige
wijze dat de Werkgroep Roofvo-

gels Nederland (WRN) in

Appelscha ze kan gebruiken in

de eigen overzichten. Het Gooi

en Omstreken inclusief Baarn

zullen, naar wij hopen, dus van

nu af aan onderdeel uitmaken

van de totale WRN verslagge-

ving. Mede dankzij het werk van

de Roofvogelstudiegroep Gooi

en Omstreken.
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