16 februari 2017

Betreft: Instructie voorjaarstelling PARTRIDGE

Beste teller,

Hierbij een brief waarin we alvast wat praktische dingen op een rij zetten voor de voorjaarstelling, zodat
jullie niet helemaal onvoorbereid op de afspreekplaatsen hoeven te verschijnen. Niet iedereen zal even
wakker zijn zo in de vroege morgen, dus wat aandachtspunten op papier kunnen geen kwaad. Neem graag
even de tijd om dit door te lezen.

We verzamelen eerder dan het tijdstip waarop gestart moet worden met de telling. Zo hebben we tijd
om uitleg te geven en de transecten te verdelen. Het tijdschema vind je in de bijlage.
Je hebt vanuit de Datumprikker een email gehad met een rooster waarin ‘jouw’ teldata te vinden zijn.
We gaan er vanuit dat je er bent op de data waarvan je hebt aangegeven beschikbaar te zijn. Kun je bij
nader inzien toch niet? Meld je dan even af.
Kleed je goed aan: warm, liefst iets reflecterends en goed schoeisel. Neem verder je mobiele telefoon
mee en mocht die nodig zijn een zaklamp. Wij zullen zelf zorgen voor headlights.
Er zijn in de twee projectgebieden Genderen en Oude Doorn telkens 5 transecten vastgelegd op kaart,
dus in totaal 10.
De transecten zijn tussen 1 tot 1,5 km lang en allemaal uniek gecodeerd. Kijk vast even in de bijlage
waar ze liggen, maar er worden ook veldkaartjes uitgedeeld op de ochtend.
Op de afspraakplaats worden groepjes gemaakt per transect. Ieder groepje krijgt een speciale
veldspeaker mee, waarmee de roep van de patrijs kan worden afgespeeld.
Alle groepjes starten tegelijk op het startpunt van hun transect. De starttijden zijn in het tijdschema
terug te vinden. Op welk uiteinde van het transect je start mag je zelf bepalen, maar het is wel handig
om bij parallel lopende transecten tegen elkaar in te lopen (dan is de kans dat je elkaars geluid hoort
het kleinste).
Om de 100 meter wordt de roep 5-10 seconden afgespeeld. Daarna luister je met je groepje aandachtig
in alle richtingen of er reactie komt. Komt er reactie teken de locatie dan globaal in op de kaart en loop
verder. Komt er geen reactie, herhaal het afspelen dan nog maximaal 3 keer.
De uitgebreidere uitleg over de telmethode is hier te vinden:
https://issuu.com/werkgroeppatrijs/docs/instructie_speciale_voorjaarstellin. Het leek ons niet handig
om dat allemaal in deze brief te zetten, maar het is ook als bijlage toegevoegd.

De telling heeft niet tot doel om zoveel mogelijk patrijzen te tellen. Het gaat er juist om dat de gekozen
methode wordt gevolgd, zodat vergelijkingen kunnen worden gemaakt.
Als het transect volledig is afgelopen, verzamelen we weer op de afspreekplaats. Moet je gelijk door
naar huis? Geen punt maar zorg dan even dat de kaart en de speaker bij ons terug komen.
Bij vragen kunnen jullie altijd terecht bij ons. Anders tot volgende week!

Met vriendelijke groet,

Henk van Diest

06 432 211 10

Henk Kraaijkamp

06 127 918 16

Arjen Stoop

06 105 217 70

Jochem Sloothaak

06 308 539 96

Bijlagen:
1. Tijdschema
2. Ligging transecten
3. Uitgebreide instructie

Bijlage 1

Tijdschema

Bijlage 2

Transecten

Bijlage 3

Uitgebreide telinstructie

Speciale telling patrijs: broedparen
•

Transect-tellingen met geluid, 5 per gebied á 1 – 1,5 km

•

Transecten tegelijk aflopen / fietsen

•

Elke 100 meter geluid afspelen

•

Periode midden februari t/m maart

•

Bij voorkeur met meerdere mensen zodat je snel het gebied kunt doen om
dubbeltellingen te voorkomen

•

Drie herhalingen voor 1 april met 2 weken tussen de telrondes

•

Op 250 meter afstand kun je de patrijzen nog horen. Dus, 500 meter tussen
de transecten. Geen overlap!

Werkwijze
•

Transecten bepalen op kaart
- telling mag lopend, dus andere transecten dan zoogdiertelling

•

1 groepje (min 2 pers.) per transect (tegelijkertijd starten), dus 5
groepjes per gebied

•

Afspraak maken over starttijdstip (60 min voor zonsopkomst of 30 min
na zonsondergang starten op de transecten)
– Maximaal een half uur tellen
– Er zit geen verschil tussen de reacties van patrijzen ‘s ochtends of ‘s avonds

•

3 herhalingen met 2-3 weken ertussen:
- week van 13-18 februari 2017
- week van 6-11 maart 2017
- week van 27 maart - 1 april 2017

•

Groepjes kunnen de ene ochtend in het demonstratiegebied de telling
doen en de volgende dag in het referentiegebied.

Apparatuur

Foto: Jos Schenkeveld

Telschema

Afspelen geluid
•

Roep van patrijs 5-10 seconden afspelen in een bepaalde
richting. Daarna de roep nog eens 5-10 seconden afspelen in
tegenovergestelde richting. Daarna wachten op reactie.

•

Goed luisteren met handen achter je oren en alle richtingen
op!

•

Als er geen vogels reageren, dan maximaal 4 keer herhalen

•

Daarna nog geen reactie? 100 meter verder lopen / fietsen

Registratie
•

Waarnemingen goed intekenen op veldkaart

•

Roepende vogels anders noteren dan zichtwaarnemingen
(C=calling, S=sighting)

•

Noteer achterop de kaart ook de volgende dingen:
–
–
–
–

Datum
Starttijd & eindtijd
Namen van de tellers
Weer
•

Bewolking:
–
–
–

•

•
Geen = 1
Miezer = 2
Buien = 3

Wind:
–
–
–

0-33% = 1
33-66% = 2
66-100% = 3

Regen:
–
–
–

•

Windstil = 1
Lichte wind = 2
Redelijke wind = 3

Zicht:
–
–
–

Goed = 1
Gemiddeld = 2
Slecht = 3

Contactpersonen
Algehele coördinatie Brabant

Jochem Sloothaak

Overall WBE & registratie wildbeheer

Nico Teunissen

Beheerplan & biotoopverbetering

Meeuwis Millenaar & Arjen Stoop

Wintervoedering Oude Doorn

Henk Vink & deelnemers

Coördinatie zoogdierentelling
- Oude Doorn
- Genderen

Nico Teunissen
Henk Vink
Hans Thur

Coördinatie patrijzentelling
- Oude Doorn
- Genderen

Jochem / Arjen
Henk van Diest
Henk Kraaijkamp

Coördinatie broedvogeltelling

n.t.b.

