
Attila Jókövi, 
vrijwilliger werkgroep Patrijs van Salland

In de rubriek Gespot maken we kennis met 
bewoners uit onze gemeente. Deze week een 
verslag van een avondje patrijzen tellen met 
Attila Jókövi uit Boerhaar. Ik hoor u al denken, 
patrijzen tellen, is dat nodig? De vraag is 
wellicht begrijpelijk, maar noodzakelijker 
dan je zou denken. Het patrijzenbestand in 
Salland neemt elk jaar af en de werkgroep de 
‘Patrijs van Salland’ wil dit voorkomen door het 
nemen van beschermende maatregelen. Het tellen vormt daar een onderdeel van. 

Door Hans van der Heijden

Ideale leefgebied
De patrijs is een akkervogel die er 
in de afgelopen decennia drama-
tisch in aantal op achteruit is 
gegaan, zo blijkt uit het jaarverslag 
‘Patrijs van Salland’. Vooral de aan-
tasting van hun leefgebied door 
intensieve landbouw speelt de 
patrijzen parten. Bijvoorbeeld door 
vroeg in het seizoen te maaien 
gaan veel legsels verloren. Het 
later maaien van sloten, bermen en 
stukjes ruwe opslag met brandne-
tels en bramen zou direct al een 
verbetering van het broedsucces 
tot gevolg kunnen hebben. ‘Patrijs 
van Salland’ zoekt in samenspraak 
met boeren en andere landeigena-
ren naar geschikte, ‘onrendabele’ 
stukjes land die in aanmerking 
komen voor het ideale leefgebied 
van de patrijs. Maar eerst moet de 
veldhoen, zoals het gevogelte ook 
wordt genoemd, in kaart worden 
gebracht. Waar zijn ze en hoeveel 
zijn er? Voor de werkgroep PvS zijn 
dertig vrijwilligers in vier tot zes tel-
gebieden actief, de belangstelling 
om aan tellingen mee te doen is 
groot volgens Ronald Boerkamp, 
auteur van het PvS jaarverslag. In 
2014 zijn er 412 patrijzen geteld, 
tegenover 450 in 2013.

Geluidstelling methode
“Op basis van onze tellingen en met 
de donaties van het Van Hemert tot 
Dingshof-Coldeweij Fonds kunnen 

we het leef- en broedgebied van de 
patrijs verbeteren door de aanleg 
van hagen, het inzaaien van krui-
denlandjes en het planten van bloe-
men in weiden en tegen dijken. Het 
nest wordt door de patrijs op de 
grond in een dichte begroeiing 
gemaakt. Ze eten blaadjes, zaden 
en insecten,” vertelt Attila Jókövi op 
het moment dat collega teller Peter 
Zweedijk aan komt rijden. Peter 
heeft het baltsgeluid van een patrijs 
haan op zijn smartphone, die tijdens 
de tellingen met behulp van een 
kleine versterker-luidspreker wordt 
afgespeeld. Peter: “De tijd dat er 
met de geluidstelling methode 
geteld kan worden is relatief kort, 
van half februari tot eind maart. In 
die periode worden er weer paart-
jes gevormd en is de haan druk 
doende om een hen te krijgen, dat 
doet hij roepend, ook wel baltsen 
genoemd en gebeurt rond en na 
zonsondergang. Met de lokroep die 
ik afspeel hopen we dat de nieuws-
gierige haantjes tevoorschijn 
komen, hopelijk gevolgd door een 
hen en met een beetje geluk krijgen 
we een hele klucht te zien.”

Strikt protocol
We gaan op weg, de zon gaat over 
een half uur onder, ons zoekge-
bied is het buitengebied van Boer-
haar, langs de Soestwetering rich-
ting Middel. We doen vanavond 
zeven telpunten die ongeveer vijf-
honderd meter van elkaar liggen. 
Er wordt gewerkt volgens een 

strikt protocol, windkracht, tempe-
ratuur en zicht worden genoteerd. 
Bij het eerste telpunt pakt Attila de 
verrekijker en Peter installeert de 
luidspreker op het dak van de auto. 
Het indringende geluid van een 
patrijs mannetje schalt een aantal 
keren luid over de velden, in tekst 
is het nauwelijks te verwoorden, 
maar ‘kirrhik’ komt enigszins in de 
buurt. Daarna is het stil en turen we 
in de avondschemering, niets te 
zien. Dit proces herhaal zich nog 
een keer of twee en gaat zo door 
bij elk telpunt. Bij het laatste punt is 
het inmiddels donker geworden, 
vandaag zijn er geen patrijzen 
gespot, mogelijk was het te koud.

Na afloop vertelt Attila: “Uniek is 
dat zeven verenigingen met ogen-
schijnlijk tegengestelde belangen 
zich in 2013 tijdens de Salland 
Natuur Fair gevonden hebben in 
de werkgroep Patrijs van Salland.” 
Hij wil ze even genoemd hebben: 
ANV Groen Salland, IVN Wijhe 
Olst, Vogelwerkgroep IJsselstreek 
en vier Wild Beheer Eenheden Sal-
land. Attila is van de WBE IJssel-
streek, Peter Zweedijk van Vogel-
werkgroep de IJsselstreek. Toch 
mooi die samenwerking, waarbij 
betrokken partijen zich realiseren 
dat de patrijs symbool staat voor 
de biodiversiteit van de natuur.
Ook meehelpen patrijzen in kaart 
te brengen? 
Kijk op patrijsvansalland.nl en infor-
meer naar de mogelijkheden.
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