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Het dagelijks act tspatroon van

nter 'BG - '87.de Sperwer

lsle!4r"a
De Sperwer iE; een roofvogel.soort dle 's winters moelliik te te1-
len is. Het is een actieve Jager die graag vanuit de dekitins ope-
reert en daarom vrijwel alleen opvalt a1s hli vliegt. Dlt bete-
kent dat de kans orr een Sperwer waar te rremen voor een groot deel
afhankelljk is van het felt of hlj actief 1s of niet. Een factor
die de interpretatie van telgegevens nog gecompliceerder rnaakt,
ls dat de activlteit variëert in de loop van de dag.
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Het Ïroek Vogel inventarisatie
geeft aan dat irrtegrale ge-
biedstellingen van Sperwers
relatieve aantal]en opleveren
als gevcilg van de ver-borgen
levenswl j ze. Als waarsctri j n-
liJk beste tijd van de dag
wordt de namiddag aarrgegeven.
Over de activiteit wordt CIpge-
merkt dat dle het grootst is
aan het begin eïr eind van de
dag (Hustings et a1. 1985).
Dit 1ijkt met elkaar in tegen-
spraak warrt de grootste kans
om een Sperwer te zien heb je
als ,Le activiteit l,an de Sper-
wers het grootst i:=.
De kans trm eerr. Sperwer te zlert
(trefkans) 1e opgebouwd ult
tvree kanserr: de kans orn een
zittende Sperwer op te merkert
en de ka.rrs om eell vllegende
Sperwer op t-e raerken. Daarbij
is de eerste kans veel kleiner
dan de tweede, dus voclral het.
aarrdeeL vl iegende Sperwers
bepaalt de uitkomst varr. een
te11lng. Verder z!jt daarop
natuurl-iJk nog van invloed het
aantal aanwezige Sperwers in
het gebied err de opmerkzaam-
hei«l van de waarrremer.
Kortor:r het is nog nlet erg
duidelijk wanneer de trefkans
het grootst is en zeker niet
hoe gr'oot. Dat 1s de redeu
waarom dit onderzoek ls ge-
start. Het onderzoek is be-
doeld om te weten te komen hoe
de kan.s om een Sperwer te zien

variëert in de loclp van de
dag. Dan kan het ook duldeliJk
worden hoe lang die hogere
actlviteit aan het begin en
elnd van de dag duurt en wat
de beste tíid is om Sperwers
te te11en.
Door gesevens van een groot
aantal gebleden eïr waarnemers
blj elkaar- te voegen za1 de
variatie die een gevolg is van
verschillende dichtheden en
van verschillende waarnemerg
worden weg;gemidde Id, als we
mo$en aannemen dat een bepaald
geï:ied niet steeds op een
l:epaalde tlid wordt bezocht en
a1s de tijd.en r^Iaarop een waar-
nemer actief ie ook ges.preid
zijn over de drg. De varlatle
Eile d,an overblijft, wordt ver*
oorzaakt door actlviteitsver-
schi 1 len.
A1s de varlatie 1n activitelt
erg groot is dan kan het ziJn
dat tellingerr tiJdens lage
activlteit niet zonder meer
vergelijkbaar zljn met tellin-
gen tljdens hoge actlviteit.

trtelho4e
AIs we a1leen reglstrereïr wan-
neer er Sperwers worden gezien
krljgen we een beeld wat nlet
all-een bepaald wr:rdt dcror de
sperweractlvitelt ma,ar ook
door de activitelt varr de
waarnemers. Omdat die laatste
bekend is, kunnen we daarvoor
corrigeren en de zuivere 6per-
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1,,,Ér-act 1vÍte it overhouden.
Aan de waarnemers werd ge-
vraagd om, iedere keer vóórdat
ze het veld inglngen, te bepa-
len of ze gegevens voor het
onderzoek wilden versamelen.
A1s ze dat wllden dan moesten
ze de begintiJd van de waarne-
mlngsperiode vast noteren. Van
waargenortren Sperwers werd ge-
vraardd te rrotererr.: de tijd van
waaríeming, of hii a1 dan nÍet
actief was, of hii een prooi
had en lnd1en mogeliik het
geslacht. Aan het eind van de
waarnemingsperiode moest dan
nog de eindtiJd worden Beno-
teerd. Gevraagd werd om de
tijden tot op 5 minuterr nauw-
keurlg te noteren.
Ook waarnemingsperioden zonder
Sperwers werden dus gevraagd.
Op deze manier krljg ie eën
duldeliJk beeld van de waarne-
mersactlvitelt, zodat de tref-
ka-ns per uur waarnemen ultge-
rekend kan worden.
De onderzoeksperiode strekte

z:.c}r ult over de maanden rro-
vember 1986 tot en met februa-
rl 1,987.
Het verzoek om medewerklng
werd honfdzakelijk gerlcht aan
de leden van vogelwerkgroep
" De Kempen" maar i:ok op een
biJeenkom.st van het "SOV" werd
er op bescheiden schaal recla-
me gemaakt vclor deelname aan
het onderzoek.

Eeeqt!a!s.n
Er werden dcror 12 personell
waarnemingen lngeleverd die
voldeden aan cle eisen van het
onderzoek. In totaal werd er
door hen 577 uur en 5 minuten
waargërromerr. In die tlJd wer-
den er 138 Sperwers waargeno-
men die actief warën en 11- die
niet act i-ef waren,
I n Í iguur l- 1s het actlvi-
teitspatroon van de waarnemers
wëersegeven per 5-mlnutenperl-
ode. Het diagram laat zlen hoe
vaak er op Sperwers 1s gelet.
Het maximum l igt vaïr 1-0. 55

Figuur 1.: Àctlvlteltspatroon van de waarnemer€ over de da6. De
lloogte van elk staafje geeft aan hoe vaak er 1n die
5-mlnutenperlode op Sperwers 1s 6e1et.
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Flguur 3, l Vcrdellng ovcr d.e dag van hct aantal waarseuomën
actleve Sperwers. De hoo6te vaa elke staaf geeft aan
hoeveel Sperwers er in dat half uur zijn gezlen.
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tot 11.00 uur met Bg keer.
Echt vroeg beginnen is er 's
wÍnters ook rriei bij: pas na
8.30 uur =ijn er meer dan 20
wa-arnemlngerr verricht; dit
niveau wordt gehaald tot 16.55
u. I-rit deze f iguur valt ook op
te rnaken dat sommige waarile--
mer=: Lrr:rr l:egln- É]rr eindti jd af
]rebt-:r.,.n ger-ond tot CIp kwartie-
r.er] (.2íe: 9,30, l-0, O0 en 10.l-5
uur ). Mis.s';hien omdat ze die
pas achteraf ingevuld hebben?
De tiiden van waargenomen
Sperwr=rs waren wel steeds tot
op 5 minuten afgerond.
In figuur 2 zijn per half uur
de waargerrornen act ieve Spr:r-
wers uitgezet, dus nog niet
gècorrigeerd voor de varlatie
in wa.arnemersact ivlte it . Tus-
sen 1-4.0O e11" 15.00 uur ziJn er
rlpvallend weinig Sperwers ge-
zien in vergelijklng met de
tljd ervoor en erna.
De niet-actieve Sperwers zijn
r:p één na waargenclmen tusserr

19

10.30 en 15.40 uur. De eer-ste
werd om 8.00 uur gezien.
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In figuur 3 ls de sperweractl-
viteit uitgezet per half uur.
De at:tiviteit is uitgedrukt
aIs het aantal waargenoruen
Sperwers per uur waar'rremen in
die half -uur.sperioden, Zo is
tussen 17. 0O en 17.30 uur de
kans 0, 5 Sperwer per uur u/aar-
nemen. Dit betekent dat er irr
dat half uur 1 Sperwer is
gezlen op elke 4 keer dat er
in die periode is waargenomen.

Bespleking
Ult figuur 3 bliikt dat er in
de loop van de dag een behoor-
liJke variatie Ís in de kans
op een sperwerwaarnerning. In
de eerste uren van de dag tot
half elf is de kans ongeveer
30% per uur, daarna tot half
een iets onder rLe 2O%, Dan
komt er een r:pleving tot twee
uur'. Tussen tivee en drie uur
iiJkerr de Sperwers eerr middag-
dutje te houden, met een vla.ar-

nemlrrgskarrs van rclnrl- de 1A%.
Na drle uur neemt de activi-
teit toe, tcrt. een maximale
kans van meer darr 50% na vier
uur.
trle zien du.s inderdaad een hoge
actlviteit aan het begin er1
het eind van de dag, hr:ewel
deze 1s afgeleld ult eën vrij
klein aantal waarnemingen.
Vaarschijnlijk 1s van de och-
tendplek eerr deel gemist, want
de eerste actleve Sperwer werd
pas om half negen geregl-
streerd. En dan is het zeker
in november en februarl toch
al- een t lj dj e l icht . Trouwens
de laat,ste -§perwer, die ge-
signaleerd werd om 17. 05 uur,
is ook niet echt laat. Maar
Ja, a1s er rveinig waarrremers
actief zljn, lopen de Sperwers
crok maar weinig kans om gezien
te worden.
Of de namiddag de beste tii d
ls orr Sperwers te te 1len,

Figuur 3. r Activlteltspatroon van de Sperwer over de da$, De
hoo6te van elke staaf 6eeft aan hoeveel Sperwers er in
dat half uur ziJn gezlen, per uur waarneaen 1n dat
half uur.
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Figuur 4.: Dagelijks activiteitspatror:n van de Sperwer tiJdens
korte dagen (A en C) en tijdens l-ange dagen (B). In C
zljn de uurklassen ongeveer hetzelfde Eegroepeerd ten
opzichte van zclnsopkomst (r) en zonsonderEang (v) als
in B. De hoogte van elke staaf geeft aan hoeveel
Sperwers er 1n dat uur zijn gezien per uur waarnemen.
Het getal in elke staaf geeft aan op hoeveel Sperwers
de berekenlng van de actlvltelt is gebaseerd.
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lijkt Dir zijn mirrst twijfel-
achtig wegens de sterk vari-
erende kans op een sperwer-
waarnemlng, De periode van
half elf tot half twee geeft
een vrlj constante kans op een
Sperwer en liJkt daarom beter
geschlkt.
Het 11efst zou 1k de kans op
een s.perweri^iaarneming ook per
S-minutenperiode hebben weer-
gegeven maar dan zlJn er nog
veel meer waarnemln3^en nr:dlg
(6 tot I keer zoveel). Ook
opsplitsen per maand levert
nog een onduidellJk beeld door
te weinig waarnemlngen.

Kortere en langere dagen
Vat wel mngellJk 1s, is het
clpsplitsen ln twee perloden.
Daarvclor helr 1k de daglengte
a1s criterium genomen. Tussen
27 nol.ember- en LT januari zijn
de dagen het kortstl medÍane
zonscpkomst om 8.35 en zclnson-
dergang o:u 16.30 uur. Varr 1

tot en met 26 noveml:er samen
met 18 januari tot en met 12
fet:ruarl levert een even lange
1:eriode met langere dagen:
rnediane zonsopkomst om 7.55 en
zongondergang om 16.50 uur. In
de korte-dagperiode zljn in
243 uur en 55 minuten 62 ac-
tieve Sperwers waargerromen" eïr
in de lange-dagperiode in 278
uur en 55 rni-nuten 65 actleve
Sperwers.
In f lguur 4 1:= per uur de kans
Dp ëëI1 Bperwerwaarnemlrrg ult-
gezet biJ de langere (B) en
bii ,1e kortere dagen (A en C) .

Het 1 i j kt erop dat t 1J den.s de
kor-te dagen de Sperwers actie-
ver zijr: aan het begin en het
einC van de dag dan tijdens de
langer-e dagen. JvIaar door het
iage aantal waarnemlngen in
die perioden 1s de betrouw-
baarheid van deze ec:nclusie
niet za groot. De tendens
1ljkt evenwel aanwezlg zeker
a1s we de uurklassen hetzelfde

groeperen ten opzlchte van
zonsopgaïrg en -ondergang. Dit
1s gebeurd in figuur 48 en C.
\y'e zien dan na de ochtendpiek
een afname van activitelt tot
4{ uur na zonsopkomst, daarna
1s er een uur met een opleving
van de actlvitelt waarna de
"midda6rust" optreedt. Deze
duurt bii de kortere dagen
maar een uur en gedurende de
langere dagen twee uur. Zo'rt
3-{ uur voor zonsondergans be-
gint de actlvitelt dan weer
sterk toe te nemen.
Het liikt erop dat de Sperwer
de kortere daglengte compen-
.seert door een wat kortere
rustpauze te rlemen in de mid-
dag. De hogere actlvlteit die
eraan vooraf gaat heeft waar-
schijnlljk betrekking op het
hoog in de lucht cirkelen op
dagen met goede termiek (.zor:-
nig weer). Omdat er gëen gege-
vens varr het weer z iJ n ge-
vraagd is dlt echter niet uit
de waarnemingen op te maken.
Het zal duidelljk zijn dat de
hoge activlteit tussen 17 en
18 ut.rr Ín figuur 4C nlet- be-
trcruwbaar is vanwege het klel-
11ë aantal waarnemLngen.

Niet-actlef, Be§lacht en prool
Varr de verdeling van de niet-
actleve Sperwers over de dag
is door het lage aantal nog
niet veel te zeggen. Je zo:u
het rnerendeel verwachten tiJ-
dens perioden van lagere acti-
vitelt en dat is wel zo. Maar
er zlin nog vËel meer waarne-
mingen ncdig om dat. verband
werkelijk aan te tonen.
Ook het uitsplitsen naar gË-
slacht err wel of geen prooi is
nog nlet zlnval met deze hce-
veelhe id waarnemingen.
Daarom gaat het onderzoek ook
in de wlnter '87-'88 verder.
A11e waarnemingen zíin weer
varr harte we lkom bi j de
schrij ver.
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De waarrremers warent Plerre
varr der \{ielen, Piet van
Happen, Plet Ror=f s, Píeter
\{outers, Peer Busink, Vi f lern
Veenhui zen, Henk Mr-rnst.ers,
Harrie de Louweren, Lnuls
Geraets, Hans Cornelissen en
,lack Klomp. Graag w11 lk deze
merfsen 'bedanken voor hun gege-,
verrs. Het is duide li j k dat dlt

Ja.n !íor:ters, De Braken 11 , 5541- AC

rrrrdeï-zoek slechts moge11.j k is
dank zíj een
waarneml-ngen.
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groot aanta]

-Hust ings, H. F. H. , R. G. lt. Kwak,
P.F.IrÍ. Opdam & M.J.S.M. Retj-
nenl
Vogel inventar j-satie
Pudoc, \{ageninsen ( 1985 ) ,
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