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KE M PISCH E PATR IJS - I NV E NTAR ISATI E
1986

tE. VAN ASSELDONK

fnleiding:

rn het voorjaar van lp8ll is het samenwerkingsverband van
0ost-Brabantse vogelwerkgroepen gestart met een broedvogel_
inventarisatie van de patriJs in het agrarische gebied. Dit
met de bedoering een vriJ nauwkeurig beeld van de talriJkheid
en de verspreiding van deze soort te verkrijgen. De Kempen
was met slechts 2 personen sleeht vertegenwoordigdrmaar
daar is dit jaar verandering in gekomen; 6 mensen telden
t6 km.hokken. ïk hoop dat door deze pubri-katie (nos) meer
mensen worden aangespoord om ook de patriJsinventarisatie
van lp8/ tot een sueces te maken.

Bii deze wil ik E,v.Asseld.onk, !r1.Bakermans, p.Boudewijns,
M.v.d.Broek, H.Munsters en J.Ifouters bed.anken voor het
leveren van de gegevens en hoop binnenkort ook nog d,e ge-
gevens te ontvangen van A.v.Roosendaal, p.spoorenberg en
W.v.d.Voort!.

Itïethode:

Ars inventarisatieperiode werd aangehouden maart en aprir.
Dat de activiteiten van de patrijs dit jaar,vanwege het koude
voorjaar,later op gang kwam is duideli jl( een geval van jammer,
maar heraas! Geteld. werd van één uur voor tot één uur na .

zonsopkomst en -ondergang. Gedurende deze tiJd moesten twee
km.hokken onderzocht worden. Niet iedereen voldeed echter
aan deze eisen. Ook haalde niet iedereen het minimale aantal
van ) bezoeken per km.hok. ( o.B. llapert €.o., de aantallen
waren wellieht nog hoger! ) Tijdens het bezoek werden de
roepende mannetjes gekarteerd, voor de Kempen ziJn echter ook
paarwaarnemingen in de totaallijst opgenomen.
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Volgens het Handboek Vogelinventarisatie gelden nameliJk
zowel paarwaarnemihgen als roepende mannetjes als uit-
sluitende waarnemingen! Geen van de tellers mocht en heeft
gebruik gemaakt van een tape-recorder.

Resultatenl

Ondanks het feit dat het aantaÍ geinventariseerde km.hokken
laag is ( zie kaart I.), zijn toch grote aantallen Patrijzen
geteld. Zie voor de aantallen zowel kaart 2 als bijlage 1.
ï(et name rond Hapert (Ifa.) ziJn de aantallen voor Oost-Brabantse
zéér hoogrvooral het eenmalig voorkomen van I0 terr. /L}O lna, !

Kaart 1 : Yerdeling van het aantal geinventariseerde km.hokken
in het werkgebied van WG "de Kemp€Ír'r.
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Gemiddeld werd een dichtheid bereikt van ),6 terr. per 100 ha.
Dit is zeer hoogrmaar wordt overschaduwd door een ,iverkeerde',
opzet van de inventarisatie! Iedere teller ,,mocht,, zLJn km.
hok zelf kiezen terwijl het de bedoeling was dàt iedere teIler
twee of meer km.hokken aangwezen kreeg. Yanzelfsprekend pakt
men dan km.hokken waar men ooit eerder patrijzen heeft waar-
genomenr

Kaart 2 i Aantalsverdeling .in geinventariseerde (tr) km,hokken
en losse waarnemingen (uitgewerkt kader kaart 1. ).

Het aantal losse waarroemingen (?.6, kan duiden op een vrij regel-
matige verspreiding van de Patrijs rond de geinventariseerde
km,hokken (zíe kaart 2 en bijlage 1). Niet iedere tel1er gaf
echter losse waarnemi-ngen door. Yanwege de verkeerde opzet is
het vooralsnog niet erg zi-nvol om een voorkeursbiotoop op te
geven voor de PatriJs in de Kenpen.

Discussie r

In totaal werden dit Jaar 92-93 territoria
vastgesteld in slechts 42 km.hokken in de

telt in totaal ruim 8f0 km.hokken ! )

van de Patrijs
Kempen. ( de Kempen
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Bakermans(1984)geeft voor de Kempen een totaal van 100 broed-
paren in lp82. Deze inventarisatie wijst uit dat dit op dit
moment duidelijk onderschat is. fn zijn broedvogelatlas geeft
reixeira (L979) voor zandgronden van Drenthe ,de veruwerfwente
en Oost-Brabant een dichtheld variërend van 0rJ tot Zrs paar
per r00 ha. De Patrijsinventarisatie van 1!84 ( Bankers ërar
L9B5 ) bevestigt dit, nameliJk.met I,J paar per 100 ha. De

Kempen z:-.t daar met deze inventarisatie ver boven. Zou dat ook
zijn a1s volgend jaar de opzet wordt aangepast ? De ti.id én
medewerking van u zal dat moeten uitwi.izen.

Litefatuur r

BakermansrM. (1984): rnventarlsatie van enige broedvogels 1n het
agrarisch gebied van de Kenpen L)82.
Blauwe Klauwier 10 (1) r 38-&8.

Bankers,!Y. c.&. (1985)r Het voorkomen van de patrijs in Oost-
Brabant in 1p84.
Roodborsttapuit 4 (1) t34-4L.

HustingsrM.F.H. 8.à. (1985) r vogelinventarisatie. Achtergronden
richtlljnen en verslaglegging. ( Natuurbeheer in
Nederlandrdeel 3 ). Wageningenft,eist.

feixej-ra,R.lu. (L9?9)z Atras van de Nederlandse Broedvogels.
rs Graveland.

Ernest v. Asseldonk rDe K1erk].aan 41, 56ZU BB Eindhoven (NBr).
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Bi.ilage 1r Aantalsspecificatie per km.hok van de Patri jsi-nv, LgB6 
:,

PATRIJSINVENIARISATIE 1986, gelnventarieeerde km.hokkenr

Atlasblok km.hok
aantal

tot. roep. ö blotoop

5L-34 32 5 5 bouwland o.a. nals
34 2 2 graa en bouwland (natg)

5L-5r 55 3 ) onbekend 'l

5L-52 33 5 5 onbekend I

tt3 10 IO. onbekend [:50í Sr""
5222onbekend)

5L-535220grasland
5t-5tt 22 -o o -

23 2 L grasland
56-LA L3 3 3 grag en böuwland

34 3-4 3-4 gras en bouwland

s?-LL lll 2 2 onbekend I
t5SSonbekendl

5?-L2 L2 5 5 onbekend lz 
so* er€,s

22?fonbekendl
5?-L3L4A0-

fotaal 16 59-60 56-5? ' k.o.n. 57-5€ terretorta

onbekend I
I

onbekend I

onbekend lz5o* er€,s
I

onbekend I

k.o.n. 57-58 terretorla

rrenln8enr

blotoop

bouwland (naia)
helde
braakllggend h€ldersat.
heide
heide
grasr/bouwland
grasland
braakllggend heldereet.
bouwland (natg)
grasr/bouwland
bouwland
graBland
grasland
graoland
onbekend
onbekend
ingezaaid graan
graeland
onbekend
onbekend
onbekEnd

onbekend
onbekend
onbekend
geploegde akker
gras en bouwland

k.o.rn. 35 terretoria

PÀfRIJSII{IIENTÀRISAIIE 1986, Loese raatrtentngenr

aantal
Àtlasblok kE.hok tot. roep. 6 blotoop

5L-33 t3 l* 0 bouwland (naia)
1rl 2 0 helde
Li 2 O braakllggendhelderest.
23 2 O heide
2t' 1 l heide
43 I I grae/bouwland

5L 2 O grasland

sL-)tt 11 I t braakllggend heldereet.
23 2 L bouwland(natg)
24 t+ O gras,/bouwland

31 4 O bouwland

41 2 o graeland

5I-445521gra§land
5L-455]-lIgraoland
5l-52att22onbekend

34 2 2 onbekend

5L-53 42 I I ingezaaid graan

sl-r+LS2agraeland
s?-LL2533onbekend
s?-tà13llonbekend

2L I I onbekEnd

2) I I onbekend

?E 2 2 onbekend

34 t I onbekend

5?-L3 13 2 I gePloegde akker
15 & I gras en bouwland

lotaal 26 52 22 ' k.o.n. 35 terretoria
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