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Cursussen Patrijzen inventariseren in Gelderland

[1]

In het voorjaar van 2018 organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen met Sovon
cursussen Patrijzen inventariseren. In vijf regio’s in Gelderland kun je via deze cursus helpen om de
patrijzenstand te monitoren. Tijdens één theorieavond en één praktijk leer je de kneepjes van het vak.
Doe je mee?

Achtergrond
Deze cursussen horen bij het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels. Op diverse locaties zijn
akkerfaunaranden aangelegd om de kwaliteit van het leefgebied van de Patrijs te verbeteren. Ook in
2018 zullen faunaranden worden ingezaaid. Samen met de agrarische collectieven wil de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland de effecten van deze randen op de patrijzenpopulatie volgen. Dat
gebeurt door middel van drie speciale rondes in het voorjaar.

Wat houdt de cursus in?
Tijdens één theorieavond en een ochtend in het veld leer je onder leiding van Frank Majoor hoe je
Patrijzen inventariseert. Je leert onder andere op welke geluiden je let in het veld, wat broedcodes zijn
en hoe je met Avimap [2] werkt. Als je aan de cursus deelneemt, wordt van je verwacht dat je elk
voorjaar 3 telrondes van een ochtend/avond maakt en bij de evaluatie-avond in het najaar bent.

Wat krijg je ervoor terug?
●
●
●
●

●

Plezier, door het gezamenlijk uitvoeren van de tellingen.
Beweging, je loopt/fietst lekker buiten in het veld.
Kennis, je leert meer over de de Patrijs en andere akkervogels.
Materiaal, je wordt gefaciliteerd dmv het ter beschikking stellen van speakers en
verrekijkers/telescopen.
Inzicht in de resultaten en betrokkenheid bij het agrarisch natuurbeheer.

Bijeenkomsten & aanmelden
De avonden worden in vijf verschillende regio's gehouden. De locaties van de praktijkochtenden
worden dan ook besproken. Meld je aan voor een van de cursussen via Karen Hinkamp [3].

Plaats

Datum theorieavond

Locatie theorieavond

Datum praktijkochtend

Sinderen

dinsdag 20 februari:
20.00-22.00 uur

Buurtschapshuis Sinderen,
Sinderenseweg 112

zaterdag 3 maart: 9.00-12.00
uur

Groesbeek

woensdag 14 februari:
20.00-22.00 uur

Dorpshuis de Slenk,
Reestraat 2

vrijdag 9 maart: 9.00-12.00
uur

Batenburg

donderdag 15 februari:
20.00 - 22.00 uur

Vakantieboerderij 't
Kuyperke, Liendensedijk 5

zaterdag 10 maart: 9.0012.00 uur

Vorden

maandag 19 februari:
20.00-22.00 uur

Kantoor 't Onderholt,
Enzerinckweg 10

(2 groepen) vrijdagmiddag 2
maart 14.00-17.00 óf
zaterdagochtend 3 maart:
9.00-12.00 uur

Eibergen

maandag 5 februari
2018: 20.00-22.00 uur

Landhotel Restaurant De
Greune Weide, Lutterweg 1,
7152 CC Eibergen

vrijdagochtend 2 maart:
9.00-12.00 uur

Sleutelwoorden:
Patrijs [4]
faunarand [5]
Soortinformatie:
Patrijs [6]
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