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HET INVENTARISEREN VAN PATRIJZEN
BEHOORT MIDDEN MEI OOK TOT DE BESTE TIJD?

In het voorjaar van L992
sEart.te Vogelwerkgroep de
Kempen een patrijzeninvenEa-
risatie. Na d.e versErekte
handleiding en ook nog het
handboek Vogelinvent,arisatie
(Hustings et aI. ) geraad-
pleegd te hebben bleek dat de
beste t.ijd maart./begin april
is. Uit de grafiek over de
trefkans in Hustings et aI.
kan men aflezen dat ook in
deze tijd van het voorjaar de
trefkans het groot.st is.

Door een griep geveld in
het vroege voorjaar, kon ik
pas in de tweede helft van
maart beginnen met inventari-
seren. op a7, l_8 en L9 maart
en 1, 6 en 7 april heb ik de
vier kilometerhokken, die ik
had uitgekozen, geinventari-
seerd. In Tabel 1 zí}n de be-
zoektijden en de weersomstan-
digheden weergegeven.Vooral
op 6 en 7 april had ik de in-
druk dat zè, ondanks goed
weer, niet meer van hart.e
riepen. Met deze 5 bezoeken
kwam ik tot een aantal van 1"4
paren,

Op 18 mei ging ik naar
hetzelfde gebied om een Rans-
uil- op jongen controleren.
Het viel- mi j op een gegeven
moment. op, dat er op ver-
schillende plaat.sen paartjes
Patrj- j zen zaten. De Ransuil
heb ik gelaten voor wat hij
was, en ik heb mijn aandacht
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meteen volledig op de Patrij -
zen gericht . Zo j-nventarise-
ren was een koud kunstje,
daar overal- de Pat,rij zen in
paren opvallend in het. veld
aanwezig waren. Later bleven
de mannetjes a11een achter.
Het leek we1 of de vrouwtjes
alleen even van het. nest wa-
ren gekomen om de eieren Ee
lucht.en. (Zeker op het einde
van de broedtijd kan dit op-
lopen tot ruim 20 minuten. )

Die ene avond onderzocht
ik t90t van de vier
kilometerhokken. In dit
gebied telde ik op die avond
maar liefst 13 paren. Dat is
dus 92,8* van wat bij de
eerd.ere invent,arisaties was
vastgestel-d. over een hoge
trefkans gesproken!

Ook de dagen hierna zag
ik op andere plaatsen het-
zelfde ritueel z:-ci: herhalen.
Jan Wouters, die ik op dit
verschijnsel had geatten-
deerd, zag in zijn kilometer-
hokken ook de paart. j es in de
late avondzon opvallend op
de akkers zit.t.en.

uir tabel 1- blijkr dat
in mei de PatrÍj zen zích al-
ruim voor zonsondergang laten
zi,en, terwij 1 ze in maart en
april pas na zonsondergang
beginnen Le roepen.

Uit navraag bij andere
leden van de Vogelwerkgroep
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bleek, dat. ze dit verschijn-
sel nog nooit hadden opge-
merkt. Het lijkt mij daarom
leuk om de volgende jaren nog
eens te kijken of dit, feno-
meen zich weer zo duidelijk
en in dezelfde tijd voor-
doet. Mogelijk dat hierdoor
een extra inventarisatietijd
aan het licht komt met een
hoge trefkans!

I.IITERÀTUUR:
- Harrison C. Elseviers

broedvogelgids. E1sevier, Am-
sterdam. L977.

- Hustings M. et. a1. Vo-
gelinventarisatie. pudoc, wa-
geningen. 1985.

PIETER WOUTERS

TÀBEL 1: Gegevens bet.reffende de inventarisatiedata

Datum Zon Eerste Begln- en Weersomst.andigheden
onder roepend eÍndtijd

om mannet. j e van bezoek

17 -3 18.48 19.05 18.35 -L9 .25 goc, zwakke w-wind, half beworkÈ
18-3 L8.49 19.10 19.00-19.35 goC, windstil, onbewolkt
19-3 18.51 19.03 19.00-19.50 8oC, zwakke W-wind, wisselend bewolkt
01-4 20.14 20.18 20.10-20.55 goC, windstil, onbewolkt
06-4 20-22 20.30 20.23-21.00 ?oc, zwakke z-wind, licht bewotkt
07 -4 20.24 20.38 20.30-21.10 ?oc, zwakke zo-wind, lichÈ bewolkt
18-5 2t-32 20.00 20.00-21-55 1goC, ONO-wind, zwoel weer


