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Samenvatting	  
	  

In	  2013	  hebben	  zeven	  verenigingen,	  te	  weten	  ANV	  Groen	  Salland,	  IVN	  Wijhe	  Olst,	  Vogelwerkgroep	  
IJsselstreek	  en	  vier	  WBE’s	  in	  Salland	  (WBE	  Heeten	  e.o,	  WBE	  IJsselstreek,	  WBE	  de	  Koerkamp	  en	  WBE	  Salland	  
Midden)	  een	  projectgroep	  opgericht	  in	  het	  kader	  van	  het	  jaar	  van	  de	  Patrijs.	  In	  het	  eerste	  jaar	  is	  de	  patrijs	  
in	  kaart	  gebracht	  en	  getracht	  te	  achterhalen	  hoe	  de	  stand	  van	  de	  patrijs	  in	  Salland	  is.	  Er	  zijn	  door	  de	  
projectgroep	  meer	  dan	  450	  patrijzen	  geteld,	  middels	  vier	  verschillende	  telmethodes.	  Naar	  schatting	  is	  er	  
door	  de	  werkgroep	  leden	  meer	  dan	  300	  mensuren	  in	  het	  telwerk	  gaan	  zitten.	  	  

Het	  goede	  nieuws	  is	  dat	  de	  patrijs	  stand	  heeft	  gehouden	  in	  Salland,	  ondanks	  intensivering	  van	  de	  
landbouw.	  Waar	  in	  verschillende	  gebieden	  in	  Nederland	  de	  patrijs	  in	  een	  periode	  van	  30	  jaar	  volledig	  is	  
verdwenen,	  biedt	  ons	  kleinschalig	  landschap	  nog	  mogelijkheden	  voor	  de	  patrijs.	  Echter,	  de	  vraag	  is	  of	  de	  
patrijs	  niet	  ons	  nieuwe	  korhoen	  gaat	  worden.	  Naar	  schatting	  zit	  de	  stand	  van	  de	  patrijs	  rond	  de	  één,	  
hooguit	  twee	  paartjes	  per	  200	  hectare.	  Dit	  is	  onder	  het	  gemiddelde	  van	  vijf	  a	  tien	  patrijzen	  per	  100	  hectare,	  
nodig	  voor	  een	  levensvatbare	  populatie,	  zoals	  omschreven	  in	  de	  dit	  jaar	  uitgebrachte	  kennis	  update	  Patrijs	  
door	  het	  Sovon.	  

Het	  slechte	  nieuws	  is	  dat	  de	  patrijs	  binnen	  vijf	  tot	  tien	  jaar	  verdwenen	  is	  uit	  Salland,	  indien	  er	  nu	  geen	  
gerichte	  actie	  ondernomen	  wordt.	  	  Het	  
huidige	  politieke	  klimaat,	  zowel	  nationaal	  
als	  europees	  via	  het	  nieuwe	  
gemeenschappelijke	  landbouwbeleid	  
(GLB)	  biedt	  weinig	  zicht	  op	  een	  meer	  
verantwoord	  omgaan	  met	  onze	  
agrarische	  natuur.	  Daarnaast	  wordt	  er	  
een	  verdergaande	  intensivering	  van	  de	  
landbouw	  verwacht,	  gedreven	  door	  het	  
vrijgeven	  van	  de	  melkquotum	  in	  2015.	  
Echter,	  het	  is	  niet	  alleen	  de	  patrijs	  die	  
verdwijnt,	  deze	  staat	  slechts	  bovenaan	  
de	  voedselketen.	  Het	  gaat	  om	  de	  
teloorgang	  van	  de	  biodiversiteit	  op	  het	  
platteland.	  Want	  als	  de	  patrijs	  verdwijnt,	  
dan	  is	  dat	  omdat	  er	  geen	  insecten,	  bijen,	  
vlinders,	  planten	  en	  zaden	  meer	  te	  
vinden	  zijn.	  	  Als	  die	  verdwenen	  zijn,	  

zullen	  ook	  bv	  muizenpopulaties	  verder	  in	  
een	  zakken,	  waardoor	  vogels	  als	  steenuil,	  

kerkuil,	  torenvalk	  etc	  ook	  zullen	  verdwijnen.	  Het	  Sallandse	  landschap	  zal	  stil	  en	  saai	  worden……	  

De	  projectgroep	  is	  van	  mening	  dat	  er	  kansen	  liggen	  vanuit	  de	  Sallandse	  bevolking	  zelf.	  Indien	  alle	  partijen	  
de	  handen	  in	  een	  slaan,	  moet	  het	  mogelijk	  zijn	  een	  duurzamere,	  economisch	  sterke	  Sallandse	  agrarische	  
productie	  methode	  te	  ontwikkelen,	  met	  behoud	  van	  patrijzen	  en	  biodiversiteit.	  Komend	  jaar	  wordt	  
bekeken	  hoe	  we	  hier	  een	  begin	  mee	  kunnen	  maken!	  	  

Figuur	  1:	  Patrijs	  houdt	  wacht	  over	  klucht.	  
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1.	  Inleiding	  
	  

In	  het	  kader	  van	  het	  Jaar	  van	  de	  Patrijs,	  uitgeroepen	  door	  Vogelbescherming	  &	  Sovon,	  is	  een	  aantal	  
organisaties	  in	  Salland	  een	  unieke	  samenwerking	  gestart	  met	  als	  algemene	  doelstelling	  bij	  te	  dragen	  aan	  
het	  in	  stand	  houden	  van	  een	  stabiele	  patrijzen	  populatie	  in	  Salland.	  De	  patrijs,	  in	  vroegere	  tijden	  een	  zeer	  
algemeen	  voorkomende	  akkervogel	  was,	  die	  zich	  uitstekend	  thuis	  voelde	  in	  het	  Sallandse	  landschap,	  is	  
sterk	  in	  aantal	  gedaald.	  

Sinds	  	  ca.	  1980	  is	  de	  stand	  van	  patrijs	  in	  Nederland	  met	  zo’n	  90	  a	  95%	  afgenomen.	  Momenteel	  wordt	  het	  
aantal	  broedparen	  rond	  de	  6000-‐10.000	  geschat	  op	  basis	  van	  visuele	  waarneming.	  Sovon	  en	  
Vogelbescherming	  hebben	  2013	  uitgeroepen	  tot	  jaar	  van	  de	  patrijs	  om	  meer	  aandacht	  te	  vragen	  voor	  de	  
patrijs	  in	  het	  algemeen	  en	  in	  het	  bijzonder	  om	  activiteiten	  te	  stimuleren,	  die	  bij	  dragen	  aan	  het	  behoud	  van	  
een	  stabiele	  populatie	  patrijzen	  in	  Nederland.	  	  De	  basis	  voor	  dit	  alles	  is	  een	  	  goede	  kennis	  over	  het	  
getalsmatig	  voorkomen	  van	  de	  patrijs	  in	  de	  loop	  van	  de	  seizoenen,	  in	  welk	  habitat,	  in	  het	  bijzonder	  
gedurende	  het	  broedseizoen	  en	  inzicht	  in	  agrarische	  bedrijfsvoering,	  die	  bijdraagt	  aan	  de	  instandhouding	  
van	  de	  patrijs	  populatie.	  

De	  regio	  Salland	  wordt	  globaal	  begrensd	  door	  Zwolle	  aan	  de	  noordzijde,	  Deventer	  aan	  de	  zuidzijde,	  de	  IJssel	  
aan	  de	  westzijde	  en	  de	  Sallandse	  Heuvelrug	  aan	  de	  oostzijde.	  Qua	  oppervlakte	  een	  relatief	  groot	  gebied.	  Er	  
is	  in	  Salland	  breed	  geteld,	  maar	  het	  zwaartepunt	  is	  in	  eerste	  instantie	  komen	  te	  liggen	  op	  het	  grondgebied	  
van	  de	  gemeente	  Olst-‐Wijhe.	  Hier	  zijn	  diverse	  telmethodieken	  toegepast	  om	  de	  patrijzen	  beter	  in	  kaart	  te	  
brengen.	  Dit	  verslag	  geeft	  een	  overzicht	  van	  de	  tellingen,	  de	  methodiek	  en	  de	  resultaten.	  



	  

2.	  Telmethodiek	  
Afgelopen	  jaar	  zijn	  er	  met	  verschillende	  telmethodieken	  patrijzen	  geteld.	  Wij	  beschrijven	  hieronder	  de	  
gebruikte	  telmethodes	  en	  de	  resultaten.	  	  

	  

2.1	  Voorjaarstellingen	  WBE’s	  	  
De	  vier	  WBE’s	  bestrijken	  het	  grondgebied	  ingesloten	  tussen	  Zwolle	  en	  Deventer,	  met	  aan	  de	  westkant	  de	  
Ijssel	  en	  de	  oostkant	  de	  Sallandse	  Heuvelrug.	  Dit	  complete	  gebied	  is	  ingedeeld	  in	  jachtvelden	  welke	  alle	  een	  
jachthouder	  hebben.	  Alle	  jachtvelden	  worden	  geacht	  twee	  keer	  per	  jaar	  een	  veldtelling	  uit	  te	  voeren,	  
waarbij	  de	  gegevens	  doorgegeven	  worden	  aan	  de	  KNJV.	  Speciaal	  voor	  de	  voorjaarstelling	  in	  het	  weekend	  
van	  6	  april	  2013,	  zijn	  de	  jachtveldhouders	  gevraagd	  aanvullende	  gegevens	  in	  te	  vullen	  voor	  de	  patrijs.	  Op	  
deze	  formulieren	  konden	  zij	  aangeven	  hoeveel	  patrijzen	  er	  in	  hun	  jachtveld	  zaten.	  De	  respons	  op	  deze	  
oproep	  was	  50%.	  	  	  

Alhoewel	  deze	  gegevens	  niet	  accuraat	  zijn	  in	  de	  vorm	  van	  tijdstip	  en	  plaats,	  geven	  ze	  wel	  een	  goed	  
overzicht	  van	  het	  voorkomen	  van	  de	  patrijs	  Salland	  breed.	  Het	  is	  een	  soort	  van	  simultaan	  telling.	  
Onderstaand	  kaartje	  geeft	  een	  beeld	  van	  het	  voorkomen	  van	  de	  patrijs	  in	  Salland,	  gericht	  op	  het	  
werkgebied	  van	  WBE	  de	  IJsselstreek.	  	  

	  

Figuur	  2:	  Overzicht	  Patrijzen	  bij	  WBE	  de	  IJsselstreek	  
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De	  groene	  spelden	  geven	  de	  aanwezigheid	  van	  patrijzen	  weer,	  in	  kluchten	  variërend	  van	  twee	  tot	  13	  stuks.	  
De	  gele	  spelden	  geven	  de	  jachtvelden	  weer	  waar	  geen	  patrijzen	  aanwezig	  waren.	  In	  totaal	  werden	  er	  266	  
patrijzen	  geteld	  door	  alle	  vier	  de	  WBE’s	  en	  zijn	  er	  patrijzen	  gezien	  in	  heel	  Salland.	  	  

	  

	  

2.2	  SOVON	  Jaar	  van	  de	  Patrijs	  telling	  
In	  het	  kader	  van	  het	  Jaar	  van	  de	  Patrijs	  heeft	  de	  Sovon	  vrijwilligers	  gevraagd	  tellingen	  uit	  te	  voeren.	  
Hiervoor	  konden	  gebieden	  geclaimd	  worden	  welke	  systematisch	  onderzocht	  moesten	  worden.	  Het	  IVN	  
Wijhe-‐Olst	  heeft	  de	  volgende	  vier	  gebieden	  
geclaimd:	  

	  

	  

	  

1. Wijhe-‐Noord	  (648	  ha)	  
2. Wijhe-‐Zuid	  (502	  ha)	  
3. Wijhe-‐West	  Zuid	  Raalterweg	  (786	  ha)	  
4. Wijhe	  –	  Liederholthuisweg	  (714	  ha)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

De	  gebieden	  zijn	  groter	  dan	  de	  maximaal	  aangegeven	  200	  hectare,	  die	  als	  richtlijn	  door	  Sovon	  was	  waren	  
opgegeven.	  Het	  maximum	  van	  200	  hectare	  was	  in	  ons	  geval	  niet	  praktisch	  om	  een	  aantal	  redenen:	  

1. Gebieden	  van	  200	  ha	  zijn	  te	  klein	  en	  leggen	  een	  te	  groot	  beslag	  op	  de	  tijd	  vanwege	  
a. Het	  ontbreken	  van	  wegen	  dat	  verplaatsing	  tijdens	  tellingen	  moeilijk	  maakt.	  	  	  
b. Het	  vragen	  van	  toestemming	  aan	  de	  eigenaar,	  dat	  een	  te	  groot	  tijdsbeslag	  op	  de	  

tellers	  zou	  leggen.	  	  

2.	  Het	  vastleggen	  van	  gebieden	  via	  de	  Sovon	  website	  gaf	  veel	  problemen	  en	  het	  was	  niet	  of	  
nauwelijks	  mogelijk	  om	  dezelfde	  gebieden	  vast	  te	  leggen	  versnipperd	  over	  13	  deelgebiedjes..	  

Daarom	  werden	  	  gebieden	  gekozen	  met	  openbare	  wegen	  als	  grens,	  waardoor	  de	  tellingen	  makkelijker	  uit	  
te	  voeren	  waren.	  Nadeel	  is	  dat	  er	  patrijzen	  gemist	  zouden	  kunnen	  worden	  en	  dat	  gebieden	  niet	  in	  één	  
avondtelling	  gedaan	  konden	  worden.	  	  

Figuur	  3:	  Overzichtskaart	  Sovon	  telgebieden	  
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Er	  werden	  een	  tweetal	  tellingen	  georganiseerd	  die	  hieronder	  beschreven	  worden	  (Bron:	  Handleiding	  
Populatie	  tellingen	  Patrijs	  door	  Sovon).	  	  

	  

2.2.1	  Voorjaarstelling	  (15	  februari	  –	  31	  maart,	  verlengd	  tot	  30	  april	  ivm	  kou)	  	  
Het	  doel	  van	  de	  voorjaarstelling	  was	  de	  territoria	  van	  paartjes	  patrijs	  vast	  te	  stellen.	  In	  februari/maart	  
vallen	  de	  winterkluchten	  uit	  elkaar	  en	  gaan	  de	  mannetjes	  op	  pad	  om	  een	  vrouwtje	  te	  zoeken	  en	  een	  
territorium	  te	  claimen.	  Gebieden	  worden	  afgezocht	  op	  patrijzen	  middels	  zicht	  waarnemingen.	  Daarnaast	  
werden	  er	  aanvullende	  tellingen	  uitgevoerd	  met	  behulp	  van	  geluid,	  waarbij	  het	  geluid	  van	  een	  roepend	  
mannetje	  werd	  afgespeeld	  vlak	  voor	  en	  na	  zonsondergang.	  Territoriale	  mannetjes	  geven	  middels	  een	  
onmiskenbaar	  krakend	  geluid	  “kir-‐ik”	  aan	  dat	  een	  territorium	  bezet	  is.	  	  

Het	  is	  gebleken	  dat	  het	  zoeken	  naar	  patrijzen	  op	  basis	  van	  zicht	  in	  het	  Sallandse	  landschap	  gelijk	  staat	  aan	  
het	  zoeken	  naar	  een	  speld	  in	  een	  hooiberg.	  Er	  zijn	  teveel	  plekjes	  waar	  een	  patrijs	  zich	  kan	  verschuilen,	  zijn	  
schutkleur	  is	  natuurlijk	  subliem	  en	  de	  aantallen	  zijn	  misschien	  niet	  zo	  groot	  dat	  je	  ze	  regelmatig	  tegenkomt.	  	  

Er	  zijn	  diverse	  tellingen	  met	  geluid	  uitgevoerd.	  Helaas	  bleken	  die	  niet	  succesvol	  te	  zijn.	  In	  de	  maand	  februari	  
was	  het	  nog	  ijzig	  koud.	  Er	  zijn	  een	  aantal	  tellingen	  uitgevoerd	  waarbij	  het	  niet	  verwonderlijk	  was	  dat	  
patrijzen	  zich	  niet	  lieten	  horen.	  Ze	  zaten	  ongetwijfeld	  warm	  weggedoken	  tegen	  elkaar	  aan.	  Ook	  in	  maart	  
bleef	  het	  weer	  onverminderd	  koud.	  De	  officiële	  voorjaarstelling	  is	  om	  deze	  reden	  met	  1	  maand	  verlengd.	  
Helaas	  leverde	  deze	  tellingen	  niet	  meer	  resultaat	  op.	  Vermoedelijk	  hadden	  de	  meeste	  patrijzen	  al	  een	  
partner	  gevonden	  en	  werd	  de	  drang	  van	  het	  mannetje	  om	  te	  beantwoorden	  aanzienlijk	  verminderd.	  	  

VWG	  IJsselstreek	  heeft	  één	  grote	  simultaan	  telling	  met	  geluid	  uitgevoerd	  in	  het	  gebied	  ten	  zuiden	  van	  Olst	  
tot	  aan	  de	  bosrijke	  landgoederen	  bij	  Diepenveen.	  In	  totaal	  is	  er	  met	  6	  groepjes	  geteld.	  Er	  werden	  geen	  
patrijzen	  gehoord.	  Tijdens	  deze	  telling	  is	  geluid	  afgespeeld	  op	  plekken	  waar	  voor	  en	  na	  de	  telling	  patrijzen	  
waargenomen	  waren.	  	  	  

De	  geluidstellingen	  hebben	  1	  roepend	  mannetje	  opgeleverd,	  bij	  de	  Waterstraat	  in	  de	  gemeente	  Wijhe.	  
Direct	  na	  het	  afspelen	  van	  het	  geluid	  kwam	  het	  mannetje	  op	  hoge	  poten,	  luid	  roepend	  polshoogte	  nemen.	  
Hij	  bleek	  3-‐4	  meter	  bij	  de	  waarnemers	  vandaan	  en	  begon	  langzamerhand	  een	  cirkel	  te	  maken,	  om	  zijn	  
“tegenstander”	  goed	  op	  te	  nemen.	  Pas	  na	  het	  stoppen	  van	  het	  geluid	  maakte	  hij	  zich	  langzaam	  uit	  de	  
voeten,	  nog	  steeds	  luid	  roepend.	  Een	  mooie	  ervaring	  en	  je	  kan	  alleen	  maar	  mijmeren	  over	  het	  platteland	  
van	  dertig	  jaar	  geleden….	  	  

	  

2.2.2	  Najaarstelling	  (1-‐30	  September)	  	  
Tijdens	  de	  najaarstelling	  dienden	  de	  velden	  opnieuw	  afgezocht	  te	  worden.	  Op	  dat	  moment	  zijn	  de	  koppels	  
met	  hun	  jongen	  nog	  bij	  elkaar,	  vaak	  nog	  dicht	  bij	  of	  in	  hun	  territorium.	  Een	  waarneming	  op	  dat	  moment	  
kan	  aangeven	  of	  het	  paartje	  succesvol	  heeft	  gebroed	  en	  hoeveel	  jongen	  zij	  grootgebracht	  hebben.	  	  

Er	  zijn	  een	  aantal	  zicht	  tellingen	  uitgevoerd	  maar	  hierbij	  zijn	  geen	  patrijzen	  aangetroffen.	  Het	  lijkt	  erop	  of	  
patrijzen	  op	  dat	  moment	  een	  teruggetrokken	  leven	  leiden.	  Dit	  zie	  je	  wel	  meer	  gebeuren	  tijdens	  vogels	  in	  
deze	  periode.	  Er	  is	  voedsel	  in	  overvloed,	  er	  hoeft	  geen	  geluid	  gemaakt	  te	  worden	  om	  een	  partner	  te	  vinden	  
en	  er	  is	  geen	  reden	  om	  grote	  trekbewegingen	  te	  maken.	  	  
Daarnaast	  staat	  er	  in	  deze	  periode	  veel	  snijmaïs	  op	  het	  land,	  dat	  het	  zicht	  behoorlijk	  wegneemt	  en	  goede	  
verstop	  plekken	  voor	  patrijzen	  biedt.	  	  
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2.2.3	  Veldbezoeken	  en	  resultaten	  
Hieronder	  treft	  u	  een	  overzicht	  aan	  van	  de	  tellingen	  in	  de	  vier	  gebieden.	  Hier	  vindt	  u	  de	  exacte	  locaties	  van	  
de	  waarnemingen	  en	  de	  data	  van	  de	  verschillende	  veldtellingen.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Wat	  opvalt	  aan	  de	  tellingen	  is	  dat	  er	  snel	  een	  vertekend	  beeld	  kan	  ontstaan	  op	  basis	  van	  deze	  algemene	  
getallen.	  Zo	  is	  er	  in	  gebied	  1	  slechts	  1,5	  uur	  geteld.	  Het	  gebied	  zou	  eigenlijk	  onderzocht	  moeten	  worden	  
vanaf	  de	  spoorlijn,	  die	  met	  twee	  spoorsloten	  aan	  weerskanten	  goede	  mogelijkheden	  voor	  patrijzen	  biedt.	  
Maar	  tellen	  op-‐	  of	  langs	  het	  spoor	  is	  niet	  praktisch	  en	  niet	  veilig.	  Het	  vergt	  veel	  tijd	  om	  met	  grondeigenaren	  
te	  overleggen	  en	  toestemming	  te	  vragen.	  In	  gebied	  1	  is	  op	  basis	  van	  andere	  waarneming	  wel	  één	  koppel	  
aangetroffen,	  die	  succesvol	  jongen	  hebben	  grootgebracht.	  Hoeveel	  is	  onbekend.	  

Gebied	  2	  lijkt	  op	  basis	  aantallen	  het	  meest	  geschikt.	  Er	  is	  echter	  een	  vertekend	  beeld	  ontstaan	  omdat	  er	  in	  
de	  najaarstelling	  één	  klucht	  van	  17	  patrijzen	  is	  waargenomen.	  Een	  dag	  ervoor	  was	  deze	  klucht	  nog	  in	  
gebied	  3	  aanwezig.	  Het	  vermoeden	  bestaat	  dat	  de	  klucht	  bestond	  uit	  twee	  broedpaartjes	  met	  jongen,	  die	  in	  
het	  begin	  van	  de	  waterstraat	  en	  rond	  het	  waterwingebied	  met	  succes	  hadden	  gebroed.	  	  

Op	  basis	  van	  aanvullende	  waarnemingen	  worden	  de	  volgende	  paartjes	  patrijs	  geschat.	  Dit	  zijn	  de	  minimale	  
aantallen	  die	  met	  zekerheid	  vastgesteld	  zijn:	  

1. Wijhe-‐Noord	  (648	  ha)	   	   (één	  paartje)	  	  
2. Wijhe-‐Zuid	  (502	  ha)	   	   	   (één	  paartje)	  
3. Wijhe-‐West	  Zuid	  Raalterweg	  (786	  ha)	   (twee	  paartjes)	  
4. Wijhe	  –	  Liederholthuisweg	  (714	  ha)	  	   (twee	  paartjes)	  

Tabel	  1:	  Overzicht	  Jaar	  van	  de	  Patrijs	  tellingen	  
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2.3	  Vogelatlas	  tellingen	  Sovon	  
	  

2.3.1	  Inleiding	  Vogelatlas	  tellingen	  
Het	  IVN-‐Wijhe	  Olst	  neemt	  in	  de	  periode	  2013-‐2015	  deel	  aan	  de	  vogelatlas	  tellingen.	  	  Voor	  deze	  methode	  is	  
Nederland	  verdeelt	  in	  blokken	  van	  vijf	  bij	  vijf	  kilometer.	  Elk	  blok	  heeft	  zijn	  eigen	  nummer.	  De	  tellingen	  
worden	  gedaan	  in	  de	  winter	  en	  zomer.	  In	  totaal	  zijn	  er	  4	  telperiodes,	  1	  april-‐15	  mei,	  16	  mei-‐30	  juni,	  1	  dec-‐
15	  jan.	  en	  16	  jan.	  –	  28	  febr.	  	  

Voor	  het	  jaar	  2013	  heeft	  een	  telgroep	  
bestaande	  uit	  zes	  mensen	  blok	  27-‐36	  in	  
kaart	  gebracht.	  	  	  

Tijdens	  elke	  telperiode	  dient	  elk	  
“gouden	  grid”	  blok,	  van	  één	  bij	  één	  
kilometer	  één	  uur	  geteld	  te	  worden.	  De	  
“gouden	  grid”	  blokken	  zijn	  hiernaast	  
afgebeeld	  als	  licht	  groene	  blokken,	  met	  
een	  gele	  rand.	  	  

Daarnaast	  vinden	  er	  aanvullende	  
waarnemingen	  plaats	  middels	  algemene	  
telrondes,	  door	  het	  hele	  blok	  heen.	  Op	  
deze	  manier	  dient	  ervoor	  gezorgd	  te	  
worden	  dat	  het	  gehele	  gebied	  en	  alle	  
verschillende	  biotopen	  afgezocht	  
worden	  op	  winter-‐	  en	  broedvogels,	  
verblijvend	  in	  een	  gebied.	  	  

2.3.1	  Resultaten	  wintertelling	  
Tijdens	  de	  winterperiode	  werden	  er	  in	  
totaal	  12	  patrijzen	  waargenomen,	  verdeeld	  over	  2	  kluchten.	  

Figuur	  4:	  Vogelatlas	  Blok	  27-‐36	  

Tabel	  2:	  Meldingen	  patrijs	  wintertelling	  
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De	  winterschatting	  van	  het	  aantal	  patrijzen	  in	  kilometerblok	  27-‐36	  is	  daarmee	  ingeschat	  op	  11-‐25	  
exemplaren.	  

2.3.2	  Resultaten	  broedperiode	  telling	  
Tijdens	  de	  broedperiode	  werd	  er	  slechts	  1	  maal	  een	  patrijs	  gehoord	  door	  de	  vogelatlas	  waarnemers	  tijdens	  
de	  officiële	  tellingen.	  Deze	  is	  aangegeven	  met	  een	  rode	  stip	  op	  bijgevoegd	  kaartje.	  Op	  basis	  van	  

aanvullende	  waarnemingen	  via	  
waarneming.nl,	  aangegeven	  middels	  
de	  blauwe	  stippen	  en	  de	  
gecombineerde	  gegevens	  is	  het	  aantal	  
broedparen	  patrijs	  ingeschat	  op	  
schatting	  1-‐3	  broedparen,	  waarbij	  met	  
enige	  zekerheid	  3	  territoria	  zijn	  vast	  
gesteld.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2.4	  Incidentele	  waarnemingen	  
Via	  diverse	  bronnen	  zijn	  aanvullende	  waarnemingen	  binnen	  gekomen.	  Er	  is	  een	  oproep	  gedaan	  in	  de	  media	  
en	  via	  clubbladen	  is	  mensen	  gevraagd	  patrijzen	  door	  te	  geven.	  Daarnaast	  zijn	  er	  aanvullende	  gegevens	  
verzameld	  via	  waarneming.nl.	  (zie	  kaartje)	  

De	  “toevallige”	  waarneming	  vormen	  een	  belangrijke	  aanvulling	  op	  het	  onderzoek.	  Patrijzen	  loop	  je	  vaak	  
toevallig	  tegen	  het	  lijf	  of	  kom	  je	  tegen	  als	  je	  zelf	  in	  het	  buitengebied	  woont.	  Dus	  patrijzen	  in	  Salland	  worden	  
over	  het	  algemeen	  waargenomen	  als	  ze	  net	  niet	  onder	  de	  auto	  komen,	  als	  je	  op	  de	  behandeltafel	  van	  de	  
fysiotherapeut	  ligt	  of	  als	  je	  de	  achterdeur	  van	  je	  schuur	  uitkomt	  en	  net	  zo	  hard	  schrikt	  als	  de	  patrijzen	  die	  
opvliegen.	  	  

Figuur	  5:	  Meldingen	  Patrijs	  Vogelatlas	  telling	  
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Onderstaand	  plaatje	  geeft	  een	  totaaloverzicht	  van	  alle	  waarnemingen.	  	  

	  

	  

De	  blauwe	  P’s	  zijn	  waarnemingen	  van	  patrijzen	  in	  het	  voorjaar	  en	  betreffen	  enkele	  patrijzen	  of	  spannetjes,	  
in	  de	  periode	  15	  februari	  –	  15	  juni.	  De	  paarse	  spelden	  zijn	  waarnemingen	  van	  kluchten	  in	  het	  najaar	  in	  de	  
maanden	  oktober	  en	  november.	  	  

Figuur	  6:	  Algemene	  waarnemingen	  patrijzen	  in	  Salland	  
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3.	  Territoria	  observaties	  	  
	  

3.1	  Territoria	  Den	  Nul	  Oost	  
Dit	  gebied	  omvat	  de	  straten	  Holstweg,	  Bruinsweg,	  Korterikstraat	  en	  Kleistraat.	  Dank	  zij	  veelvuldige	  
meldingen	  van	  een	  bewoner	  aan	  de	  Holstweg	  lukt	  het	  hier	  om	  een	  iets	  beter	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  
patrijzen	  in	  het	  gebied.	  Het	  gebied	  bestaat	  grotendeels	  uit	  grasland,	  afgewisseld	  met	  een	  paar	  percelen	  
mais.	  Daarnaast	  zijn	  er	  nog	  een	  aantal	  mooie	  oude	  hagen	  beschikbaar	  en	  in	  het	  gebied	  lag	  ook	  nog	  een	  
perceel	  bieten.	  Bijgevoegd	  kaartje	  laat	  de	  waarnemingen	  van	  de	  patrijs	  zien.	  Met	  cirkels	  zijn	  de	  mogelijke	  
territoria	  van	  patrijzen	  aangeven.	  	  Het	  totale	  
gebied	  omvat	  ongeveer	  450	  hectare.	  
Hieronder	  volgt	  kort	  een	  beschrijving	  van	  de	  
aangeven	  gebieden	  en	  de	  bijbehorende	  
waarnemingen.	  	  

Gebied	  1:	  Meerdere	  malen	  werden	  op	  de	  
kruising	  een	  koppel	  patrijzen	  waargenomen.	  
Een	  uitgebreide	  waarneming	  werd	  gedaan	  
op	  5	  juni,	  waarbij	  een	  half	  uur	  lang	  twee	  
foeragerend	  patrijzen	  zonder	  jongen	  
werden	  gevolgd.	  Ze	  bevonden	  zich	  in	  een	  
begraasd	  paardenweitje.	  Na	  afloop	  werd	  
gekeken	  naar	  de	  aanwezige	  planten.	  Onder	  
andere	  Gestreepte	  witbol,	  Smalle	  weegbree	  
met	  hier	  en	  daar	  een	  Paardenbloem,	  
Veldbeemgras	  en	  Reukgras	  werden	  
aangetroffen.	  	  

Gebied	  2:	  In	  verband	  met	  de	  aanwezigheid	  
van	  een	  paartje	  patrijzen	  is	  dit	  territorium	  
op	  5	  juni	  afgezocht	  om	  te	  kijken	  of	  de	  
patrijzen	  aanwezig	  waren,	  eventueel	  met	  
jongen.	  Eveneens	  is	  getracht	  om	  te	  kijken	  
wat	  de	  patrijzen	  hier	  zouden	  eten.	  Het	  
gebied	  bevat	  meerdere,	  kleinere	  gras	  
percelen	  doorkruist	  met	  slootjes,	  met	  hier	  en	  
daar	  opgeschoten	  riet.	  De	  percelen	  zijn	  puur	  
bedoelt	  voor	  hooi	  productie,	  er	  grazen	  geen	  
koeien	  op.	  Er	  is	  een	  grote	  haag	  aanwezig	  bestaande	  uit	  o.a.	  meidoorn	  en	  vlier.	  

Het	  grasland	  zelf	  is	  relatief	  eentonig	  raaigras	  met	  weinig	  tot	  geen	  variatie.	  Er	  wordt	  zo’n	  drie	  keer	  per	  jaar	  
gemaaid	  en	  direct	  na	  het	  maaien	  is	  alle	  dekking	  weg.	  Wat	  opvalt	  is	  dat	  er	  tot	  zeer	  kort	  op	  de	  sloten	  
gemaaid	  word,	  zodat	  eventuele	  nesten	  van	  patrijzen	  in	  deze	  randen	  weinig	  tot	  geen	  kans	  van	  slagen	  
hebben.	  	  

Figuur	  7:	  Territoria	  Patrijs	  Den	  Nul	  Oost	  
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Aangetroffen	  kruiden	  van	  enige	  waarde	  voor	  de	  patrijs	  waren	  Vogelmuur,	  Zuring	  en	  Varkensgras,	  maar	  
niets	  in	  hoeveelheden	  voor	  een	  koppel	  patrijzen	  met	  jongen.	  	  	  

Tijdens	  het	  bezoek	  werd	  een	  territorium	  van	  een	  Rietgors	  en	  Roodborsttapuit	  vastgesteld,	  die	  blijkbaar	  
voldoende	  hebben	  aan	  de	  slootjes	  die	  het	  gebied	  doorkruisen.	  Tot	  grote	  verbazing	  van	  de	  waarnemers	  
werd	  ook	  een	  langstrekkende	  mannetjes	  Blauwe	  kiekendief	  gezien.	  	  Zo	  blijft	  het	  veldwerk	  leuk!	  	  

Gebied	  3:	  	  Dit	  gebied	  is	  niet	  afgezocht	  in	  verband	  met	  het	  feit	  dat	  het	  moeilijk	  bereikbaar	  is.	  	  Het	  is	  
gemarkeerd	  omdat	  het	  gezien	  de	  liggingen	  van	  de	  andere	  waarneming	  een	  territorium	  van	  patrijzen	  zou	  
kunnen	  bevatten.	  	  

Gebied	  4:	  	  Dit	  gebiedje	  omvat	  een	  tweetal	  oude	  hagen	  en	  een	  singel	  met	  eikenbomen,	  met	  daaronder	  
ruigte,	  struiken	  en	  oud	  gras.	  In	  maart	  werden	  bij	  de	  meidoorn	  haag	  een	  koppel	  patrijzen	  gezien	  en	  
gefotografeerd.	  Begin	  juni	  werd	  er	  tot	  2	  keer	  toe	  een	  opvliegend	  koppel	  gezien	  dat	  vanuit	  de	  singel	  het	  
weiland	  invloog.	  Deze	  rand	  is	  vervolgens	  tot	  2	  keer	  toe	  onderzocht	  op	  het	  voorkomen	  van	  een	  nest.	  Deze	  
werd	  niet	  aangetroffen.	  	  

	  

Op	  de	  foto	  rechts	  is	  de	  singel	  te	  zien,	  kort	  nadat	  het	  land	  gemaaid	  en	  geïnjecteerd	  is.	  Wederom	  valt	  op	  hoe	  
kort	  er	  op	  de	  vegetatie	  en	  ruigte	  van	  de	  singel	  en	  bijbehorende	  sloot	  gewerkt	  word.	  	  

Gebied	  5:	  	  Hier	  werd	  één	  koppel	  patrijzen	  gemeld.	  Het	  gebied	  ligt	  tegen	  een	  spoorsloot	  aan	  wat	  
mogelijkheden	  zou	  kunnen	  bieden.	  Het	  gebied	  is	  verder	  niet	  onderzocht.	  	  

Figuur	  8:	  Patrijzen	  koppel	  in	  dekking	   Figuur	  9:	  Potentieel	  broedgebied	  Patrijs?	  
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Gebied	  6:	  In	  dit	  gebied	  is	  een	  verlaten	  nest	  gevonden,	  die	  door	  een	  bewoner	  gevonden	  was.	  Het	  nest	  is	  
gevonden	  kort	  aan	  de	  weg,	  in	  de	  ruigte	  van	  de	  berm.	  In	  eerste	  instantie	  bevatte	  de	  berm	  veel	  opgeschoten	  
brandnetels	  die	  tot	  in	  het	  weiland	  opliepen.	  

	  

Dit	  bood	  in	  eerste	  instantie	  voldoende	  dekking	  voor	  de	  patrijs.	  Nadien	  is	  het	  weiland	  begraast	  door	  pinken	  
waarbij	  vermoedelijk	  de	  dekking	  is	  weggehaald	  of	  weggevreten,	  waarna	  het	  hennetje	  vermoedelijk	  het	  nest	  
heeft	  verlaten.	  Het	  nest	  bevatte	  9	  eieren	  die	  ongeveer	  2	  weken	  bebroedt	  waren.	  	  

Samenvattend:	  Omschrijving	  van	  dit	  gebied	  laat	  zien	  hoe	  moeilijk	  het	  is	  om	  exact	  het	  aantal	  paartjes	  
patrijzen	  vast	  te	  stellen.	  Het	  gebied	  zou	  makkelijk	  plek	  kunnen	  bieden	  aan	  6	  paartjes	  patrijzen,	  mits	  er	  
voldoende	  dekking	  en	  voedsel	  is.	  Bij	  een	  goed	  gevulde	  tafel	  hebben	  patrijzen	  met	  jongen	  genoeg	  aan	  een	  
cirkel	  van	  150	  meter	  rond	  het	  nest.	  Bij	  een	  minder	  goed	  gevulde	  tafel,	  wat	  we	  hier	  eigenlijk	  geconstateerd	  
hebben,	  wordt	  dit	  gebied	  al	  snel	  500	  meter.	  Patrijzen	  worden	  in	  het	  kale	  boerenlandschap	  gedwongen	  om	  
een	  groter	  gebied	  te	  bestrijken,	  waardoor	  kans	  op	  predatie	  en	  ondervoeding	  van	  de	  jongen	  groter	  wordt.	  	  

Onder	  die	  voorwaarden	  zouden	  gebied	  1	  en	  2,	  3	  en	  4,	  5	  en	  6	  samengevoegd	  moeten	  worden.	  Hierdoor	  zou	  
het	  aantal	  patrijzen	  paartjes	  geschat	  worden	  op	  3.	  Aangezien	  op	  5	  juni	  een	  koppel	  zonder	  jongen	  werd	  
waargenomen,	  mag	  je	  veronderstellen	  dat	  dit	  nest	  mislukt	  is.	  In	  gebied	  4	  is	  eveneens	  een	  mislukt	  nest	  
aangetroffen.	  Over	  gebied	  5	  en	  6	  zijn	  geen	  gegevens	  bekend	  na	  het	  broedseizoen.	  In	  het	  hele	  gebied	  zijn	  in	  
het	  najaar	  geen	  patrijzen	  meer	  waargenomen,	  ondanks	  het	  feit	  dat	  er	  bewoners	  zijn	  die	  ze	  goed	  in	  de	  gaten	  
houden.	  	  

Figuur	  10:	  Verlaten	  nest	  van	  een	  patrijs	   Figuur	  11:	  Locatie	  verlaten	  nest	  
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3.2	  Territoria	  Daslever	  
Het	  gebied	  rond	  de	  Daslever	  in	  Wijhe	  kenmerkt	  zich	  als	  een	  kleinschalig	  landschap	  met	  voldoende	  dekking	  
voor	  vogels.	  Het	  gebied	  wordt	  doorsneden	  met	  oude	  hagen,	  een	  zandweg	  en	  singel	  met	  ondergroei.	  Zo	  	  

	  

mooi	  moet	  heel	  Salland	  ooit	  zijn	  geweest…	  	  Daarnaast	  is	  er	  in	  2012	  een	  waterberging	  aangelegd.	  	  

Interessant	  zijn	  de	  akkerranden	  van	  3	  meter	  breed	  die	  in	  2013	  ingezaaid	  zijn	  met	  een	  patrijzen	  mengsel	  van	  
Weegbree,	  Klaver,	  Boekweit,	  Kropaar	  en	  Bladrammenas	  ,op	  initiatief	  van	  Landgoed	  de	  Gelder	  via	  gelden	  
van	  Kostbaar	  Salland.	  	  

Het	  totale	  oppervlak	  van	  het	  gebied	  omvat	  ongeveer	  240	  hectare.	  In	  2012	  werd	  hier	  nog	  een	  klucht	  van	  
acht	  patrijzen	  waargenomen.	  	  	  

Bij	  diverse	  rondgangen	  door	  het	  gebied	  werden	  er	  echter	  geen	  patrijzen	  meer	  waargenomen	  in	  2013.	  
Direct	  aangrenzend	  aan	  het	  gebied,	  zowel	  ten	  Noorden,	  ten	  Oosten	  als	  ten	  Zuiden	  werden	  wel	  koppels	  
patrijzen	  waargenomen.	  Wel	  interessant	  was	  de	  vaststelling	  van	  5	  territoria	  van	  de	  Geelgors,	  eveneens	  een	  
vogel	  die	  erg	  te	  leiden	  heeft	  onder	  het	  kaler	  wordende	  platteland.	  Eveneens	  werd	  een	  Roodborsttapuit	  
territorium	  ontdekt,	  een	  soort	  die	  in	  aantal	  toeneemt	  en	  steeds	  meer	  het	  platteland	  op	  trekt.	  	  

Het	  wachten	  is	  tot	  de	  patrijzen	  het	  gebied	  weer	  terugvinden.	  Het	  blijft	  een	  raadsel	  waarom	  een	  zo	  
ogenschijnlijk	  geschikt	  gebied	  dit	  jaar	  verstoken	  is	  gebleven	  van	  patrijzen.	  	  

	  

3.3	  Territoria	  Waterstraat	  
De	  waterstraat	  is	  een	  slingerende	  boerenweg	  tussen	  WIjhe	  en	  Broekland.	  Met	  name	  het	  eerste	  gedeelte,	  
grofweg	  afgescheiden	  door	  de	  Boerhaar,	  Hooglandweg	  en	  Waterstraat	  bleek	  een	  interessant	  
onderzoeksgebied.	  	  De	  Waterstraat	  heeft	  veel	  woningen	  kort	  aan	  de	  weg.	  Boerenbedrijven	  afgewisseld	  met	  
particuliere	  woningen	  met	  een	  klein	  stuk	  grond	  rond	  de	  woning.	  Door	  deze	  verscheidenheid	  is	  het	  
landschap	  relatief	  kleinschalig	  en	  bovendien	  zijn	  er	  de	  afgelopen	  jaren,	  met	  name	  bij	  de	  particuliere	  

Figuur	  12:	  Akkerranden	  tussen	  maïs	  en	  grasland	   Figuur	  13:	  Nostalgische	  zandweg	  in	  Wijhe	  
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woningen	  weer	  hagen,	  poelen,	  fruitbomen	  etc.	  aangelegd.	  

	  

Figuur	  14:	  Klucht	  van	  17	  patrijzen.	  

Zoals	  eerder	  omschreven	  was	  het	  mannetje	  in	  het	  begin	  van	  de	  waterstraat	  de	  enige	  patrijs	  die	  reageerde	  
op	  het	  geluid.	  In	  het	  najaar	  deed	  een	  lid	  van	  de	  weidevogelgroep	  van	  het	  IVN	  WIjhe	  Olst	  een	  melding	  van	  
een	  koppel	  patrijzen	  met	  negen	  jongen.	  Het	  mannetje	  was	  bijzonder	  agressief	  en	  volgde	  de	  waarnemer	  tot	  
hij	  weer	  het	  maïsland	  uit	  liep.	  Dit	  moet	  haast	  wel	  hetzelfde	  mannetje	  geweest	  zijn	  en	  dit	  stukje	  is	  eigenlijk	  
dan	  ook	  een	  beetje	  ter	  ere	  van	  hem!	  

Verderop	  de	  Waterstraat,	  bij	  het	  waterwingebied,	  was	  nog	  een	  territorium	  van	  patrijzen.	  Hier	  heeft	  een	  
particulier	  een	  akkerrand	  van	  100	  meter	  neergelegd.	  Volgens	  verschillende	  bronnen	  bestaan	  beide	  
territoria	  al	  jaren.	  Er	  werd	  in	  het	  najaar	  in	  September	  diverse	  malen	  gezocht	  naar	  deze	  patrijzen,	  maar	  
helaas	  werden	  ze	  niet	  waargenomen.	  Pas	  in	  het	  najaar	  werd	  een	  klucht	  vlakbij	  aangetroffen	  van	  17	  stuks	  
patrijzen.	  Nogmaals	  een	  voorbeeld	  hoe	  patrijzen	  zich	  kunnen	  verstoppen	  in	  ons	  landschap	  maar	  ook	  welke	  
kansen	  er	  nog	  steeds	  zijn	  voor	  patrijzen	  in	  Salland.	  	  
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Nawoord	  

De	  projectgroepleden	  willen	  iedereen	  bedanken	  voor	  hun	  bijdrage	  aan	  dit	  verslag	  en	  het	  doorgeven	  van	  
alle	  waarnemingen.	  	  
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