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Vlaanderen ≠ Nederland

Typisch Vlaams

Typisch Vlaams

Typisch Vlaams
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Het is gewoon te proper (schoon) !
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Oorzaken achteruitgang ?

Het leven van de Patrijs

sluipende oorzaken,
grote gevolgen
 Landbouwintensivering



Versnippering
Predatie neemt toe

Het leven van de Patrijs


BIOTOOP





kleinschalig landbouwgebied = veel randen
onkruidenrijke
kruidenrijke terreinen: braakland,
onverharde wegen, bermen, enz.
insectenrijke terreinen = onbespoten
los zand nodig voor dagelijks stofbad

Patrijs

Het leven van de Patrijs


RUIMTEGEBRUIK





meest (perceels)randen
broedseizoen :
•in koppels
•zeer territoriaal
buiten broedseizoen (aug-feb) :
•in ‘kluchten’
– ouders met jongen
– andere vogels uit de buurt



zeer honkvast
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2x2 km

Patrijs

straal = 175 m

straal = 100 m

1 km

Lengte / Oppervlakte

Patrijs

straal = 75 m

Het leven van de Patrijs

straal = 175 m


NEST



straal = 100 m



in ruig gras (onder pollen) of gewas, vaak in randstrook
minder nabij bomen (kraaien op uitkijk)

DEKKING





zeer belangrijk
ruig gras, gewas
of bramen
vrij open onderaan

straal = 75 m
1 km

4

18/02/2012

Het leven van de Patrijs


BROEDEN


lange broedcyclus:
• 10 à 15 eieren !
• 21 dagen legtijd (vnl. in mei)
• 24 dagen broedtijd (vnl. eind mei-half juni)







Het leven van de Patrijs


hen broedt
beide ouders voederen jongen
kuikens zijn nestvlieders
kuikens na ca. 10 weken volgroeid
soms vervanglegsel tot diep in juli

De dood van de Patrijs

VOEDSEL


kuikens eerste 10 dagen (juni): enkel insecten
(best in open gewas met kruiden; vermageren in aardappelen en maïs !)




nadien: steeds meer plantaardig
winter: (on)kruidzaden, graan, groeitopjes, …
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De dood van de Patrijs








Predatie

slecht weer in juni: hoge kuikensterfte !
predatie
voedselgebrek
werkzaamheden (maaien, enz.)
ziekte, parasieten
verkeer
leeftijd

Predatorenbestrijding ?

Predatie


Arno (Elle adore le noir pour sortir le soir):

“Little is known, much is said.”

Veel belagers, weinig cijfers…















kraaiachtigen
roofvogels
blauwe reiger
grote meeuwen
vos
huiskat
bruine rat
egel
wezel, hermelijn, bunzing, steenmarter
das
eekhoorn
eikelmuis
everzwijn
…

Predatie


varieert zeer sterk (per gebied)
gebied)



soort
druk (bv. weidevogels: 4 % - 95 %)
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Ecologische val…

Predatie

in een uitgekleed landschap…



varieert zeer sterk (per gebied)
gebied)



soort
druk (bv. weidevogels: 4 % - 95 %)

 betere biotoopkwaliteit !
 meer schuilplaatsen
 hoger broedsucces (o.a. meer voedsel !) -> veel eieren, dus
populatie kan in principe snel toenemen
 betere lichaamsconditie
 grote populaties prooidieren zijn minder gevoelig voor
predatie dan kleine populaties


Jacht

onderzoek:
onderzoek: gewenst

Samengevat…
Schiet
geen Patrijzen
als je
niets doet
voor hun bescherming

Gewas-/vegetatiestructuur

Ecologische
infrastructuur

Bemesting

Pesticiden

Mechanische
onkruidbestrijding

alles hangt samen !

Nestgelegenheid

Verstoring

Predatie

VoedselVoedselbeschikbaarheid
Weer

Broeden

Gewassen

POPULATIE

??...

De ideale patrijzenrand
Kale
strook
(1 m)

Overleving

Broedsucces

Welke maatregelen voor Patrijs ?
→ Werk aan de biotoopkwaliteit
 DE GROTE DRIE
• dekking
– ruigtes, trioranden

• zomervoedsel (insecten, zaden)
Haag met
grasrand
(min. 2 m)

– onbespoten randen nabij ruigtes
– kruidenrijke zones
– kale plekken

Onbespoten rand
met (on)kruiden

• wintervoedsel (zaden)
– onbespoten stoppels
– vogelvoedselgewassen, graanranden


Netwerk van maatregelen (+ verkleinen van percelen)
• lijnen
• vlakken

“Grootscheeps maar kleinschalig” (2 à 3 are)
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Richt het landschap in voor de Patrijs

grasstrook
wintergewas

zomergewas

lage haag
vogelvoedselgewas

Picardië (N-Fr.)

Trioranden – nu ook in Vlaanderen

Perceelsranden milieu/natuur

Trioranden – nu ook in Vlaanderen

Klassieke perceelsranden

• meestal raaigras
• alles of niets-beheer
• indien al (jaren) verschraald: beetje
kruiden, vrij open vegetatie = beter

Populair in de polders
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Klassieke perceelsranden

Te monotoon

Klassieke perceelsranden

Te dicht

Klassieke perceelsranden

Grasbufferstrook met enkel Kropaar

Te kaal
Te kaal, geen eten

Te dicht

Stalhille
juni 2006

Import uit Groningen (NL)

duorand
Korte strook 1

Ruige strook
Korte strook 2

Korte strook

Ruige strook

TRIORAND
enkel grassen
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Zomer

Het beheer van een triorand
9–12 m
3–4 m

Korte strook 1

Ruige strook

Korte strook 2

Maaien I :

15 april

akker

korte strook 1

Maaien II:

3–4 m

3–4 m

ruige strook

korte strook 2

15 april

15 mei

15 juni

Maaien III:

TRIORAND

Maaien IV:

gras-kruidenmengsel

De GROTE DRIE !

9–12 m

Maaien I :

15 april

akker

korte strook 1

Maaien II:

3–4 m

3–4 m

ruige strook

korte strook 2

15 april

1. Nestgelegenheid & dekking

15 mei

15 juni

Maaien III:

Maaien IV:

1 sept*
(*ofwel helft in de lengte)

Het beheer van een triorand
3–4 m

1 sept

1 sept

1 sept*

Triorand

(*ofwel helft in de lengte)

De GROTE DRIE !
2. Zomervoedsel (insecten)

De GROTE DRIE !
3. Wintervoedsel (zaden)
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Winter

Winter

Laatst gemaaid
in september
Ruige strook,
nog niet gemaaid

Laatst gemaaid
in juni

Rijspoor toestaan in plaats van gedoe met grondbewerking ?

Dekking, voedsel,
… en uitzicht !

Triorand, 2 jaar oud
14 juni 2011
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en biologische
plaagbestrijders !
Maar ook bestuivers !

Natuurlijke plaagbestrijding + bestuivers
“Functionele agro-biodiversiteit”

Resultaten triorandenproject
2009-2011

Relatieve dichtheden akkervogels in Vlaanderen
(bron: INBO)

Resultaten akkervogelinventarisatie
2009-2011
Soort

Rode Lijst

Score dichtheid
vermenigvuldigd met:

Veldleeuwerik

Kwetsbaar

2

Patrijs

Kwetsbaar

Gele kwikstaart

Achteruitgaand

1

Grauwe gors

Bedreigd

3

Geelgors

Bedreigd

3

Kievit

-

1

Ringmus

Achteruitgaand

1

2

Kaart = optelsom van score van
de 7 soorten uit relatieve
dichthedenonderzoek
(Broedvogelatlas 2000-2002),
met correctie volgens Rode Lijststatus.
Rood = hoge dichtheid
Groen = gemiddeld
Blauw = lage dichtheid
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Patrijs

In totaal:
1.240 ha onderzocht
w.v. 200 ha met 4 km triorand
(3,2 opp-%)
en 416 ha met 20 km monorand
(5,4 opp-%)

•
•
•
•
•

Nog ‘goed vertegenwoordigd’
Gemiddeld 1 à 2 paar/km²
In Uitkerke 5 paar/km²
Langs trioranden 4-7 paar/km²
Houdt van kleine percelen en randen

Patrijs

2009

2010

2010

Dekking & voedsel in winter

Trioranden in West-Vlaanderen

1

2

3

4 5

6 7

8
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Broedvogels

Wat goed is voor Patrijs, is ook goed voor
Haas

tt/km²

Gele kwikstaart
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Blanco
Mono
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Broedvogels
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Broedvogels
Patrijs

Veldleeuwerik
7
5

6
5
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3
2
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4
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Mono
TRIO

4
3
2

1

1

0

0
2009

2010
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2009
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Wintervogels

Wintervogels: voorkeuren

Veldleeuwerik
Triorand

MonoMonorand

Rietgors

Spreeuw

Gras

Kaal

WinterWintergraan

Spreeuw

Kievit

-

Stoppel

Andere

Kauw

Wilde eend

Holenduif

Graspieper

Zwarte kraai

Patrijs

Veldleeuwerik

Stormmeeuw

IJsgors

Rietgors

50
40
30

Holenduif

*

20
Methode: Lijntransect met breedte 100 m langs akkerranden
(750 ha in totaal)

**

10

*

Verwacht %
Reëel %
* = significant

0
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Wintervogels

Vlinders & insecten

Patrijs
40

30

20
*

10

**

Verwacht %
Reëel %

*
*

0
Trio

Mono

Gras

Kaal

Graan Stoppel Andere
Ook : Argusvlinder, Hooibeestje, Gouden sprinkhaan

Conclusies

Zijn trioranden de moeite waard ?

• Patrijs lijkt van trioranden te profiteren
• Waarschijnlijk ook positief voor Haas, Roodborsttapuit,
Rietgors … (../..)
• Geen effect gezien voor Veldleeuwerik of Gele kwikstaart
• Schijnbaar negatief effect op Kievit en Scholekster is te
wijten aan teelten !
• Insecten talrijk
• Effect landschap = verder te onderzoeken (../..)
• Goed beheer noodzakelijk !
• Schijn bedriegt soms: grootschalig en goed voorbereid
onderzoek nodig om de “echte” conclusies te vinden

Een voorzichtig JA
maar vooral mits:
inheemse bloemen erbij
voldoende randen
goed beheer
meten = weten

En nu discussie… wat kunnen we doen ?


En nu discussie…
Wat kunnen we doen ?

Gratis/goedkoop/makkelijk:


behoud waardevolle elementen
• soortenrijk grasland
• onverharde wegen
• ruige overhoekjes



plant niet zomaar dreven in zeer open landschap
teeltplan: zomergewas naast wintergewas
rijspoor op akkerrandstrook
schrale paardenweitjes (niet bespuiten!)
niet spuiten onder prikkeldraad



tijdelijk bijvoederen ?
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En nu discussie… wat kunnen we doen ?


Duurder/moeilijker :


En nu discussie… wat kunnen we doen ?


percelen verkleinen met stroken

Te proberen ?









laat maaien (> 1 juli, beter nog >15 juli)
onbespoten graan(veld)rand
onbespoten graanstoppel ‘s winters
kruidland = spontane braak 1-2 jaar (na stoppel)
wintervoedselveldjes ? (open onderaan !)
trioranden

luzerne

[systeem voor de Kleine trap in Poitiers (F)]

• 1e maaibeurt OK (eind april ?)
• volgende maaibeurt pas na 1 augustus
• niet spuiten ?

• kruidenrijke stroken
• grasstroken (of beter: gras-kruiden !)






(bio) lupinen, erwten, …
(bio) zomertarwe
(bio) vlas
bloemrijke ijl ingezaaide trioranden met rijspoor
percelen opdelen in smallere eenheden: steun per lengte
omtrek perceel i.p.v. per hectare ?

Dank u !

Dank u !
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