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Samenvatting

Het Jaar 2013 is door Sovon Vogelonderzoek Neder-
landen Vogelbescherming Nederland uitgeroepen 
tot het Jaar van de Patrijs. Directe aanleiding is de 
afname met 95% sinds de zestiger jaren waardoor de 
soort dreigt te verdwijnen uit Nederland. Dat willen 
we niet laten gebeuren. Ter voorbereiding van het 
Jaar van de Patrijs is een literatuurstudie uitgevoerd 
naar de demografie van en beheermaatregelen voor 
de Patrijs.

Demografie
De Patrijs is in heel Europa sterk afgenomen. Het 
populatieverloop kan worden onderverdeeld in drie 
perioden:
1. De periode vóór de zestiger jaren, met zeer hoge 

dichtheden, vooral gestuurd door de kuikenover-
leving. 

2. De periode na 1960 en vóór 1970/1980 waarin 
de populatie sterk afneemt door een afname in 
kuikenoverleving (voedseltekort door pesticiden) 
en geschikt broedhabitat (schaalvergroting).

3. De periode na 1970/1980, met een verdere maar 
langzamere afname, vooral door predatie van 
broedende hennen en nesten, doordat de jacht op 
predatoren is afgenomen. Ook de adultenoverle-
ving in de winter lijkt in deze periode belangrijk. 
Deze factoren komen bovenop de nog steeds lage 
kuikenoverleving.

Om te achterhalen welke demografische factoren 
de grootste invloed hebben op de populatieontwik-
keling van de Patrijs werden populatiemodellen 
gebruikt. Op basis van een literatuurstudie is onder-
zocht welke modellen hiervoor het meest geschikt 
zijn. Vervolgens werden twee modellen opgesteld en 
werd in de literatuur gezocht naar relevante parame-
terwaarden.

In Groot-Brittannië werd een kans op broeden ge-
vonden van  90-100%. Het nestsucces van eerste leg-
sels was in Frankrijk  50-60%, dat van herlegsels was 
lager, 30-40%. Het aantal uitgekomen eieren per 
succesvol legsel was in Groot-Brittannië en Frankrijk 
12-14, per succesvol herlegsel 9 (Frankrijk). De kans 
op herleg was in Frankrijk 70-80%. De kuikenover-
leving van gezenderde kuikens lag tussen de 30 en 
40% (Groot-Brittannië en Frankrijk). In Frankrijk 
was de overleving tijdens het broedseizoen 25-65%, 
buiten het broedseizoen was deze 48-92% in Frank-
rijk en 50-52% in Groot-Brittannië. De jaarlijkse 
overleving was in Polen 25%. 

Een elasticiteitsanalyse laat zien welk effect de 
verandering in een demografische parameter heeft 
op de populatiegroeisnelheid, dus welke parameters 
de populatiegroeisnelheid het sterkst beïnvloeden. 
Aangezien er geen recente parameterwaarden uit 
Nederland voorhanden zijn, werden de resultaten 
van een elasticiteitsanalyse van een populatiemo-
del uit de literatuur gebruikt. Hieruit bleek dat de 
winteroverleving de grootste invloed had, dan de 
overleving van hennen tijdens incubatie van het 
eerste legsel, gevolgd door het nestsucces van eerste 
legsels, het aantal eieren dat uitkomt per succesvol 
eerste legsel en de kuikenoverleving van kuikens uit 
het eerste legsel. De aanwezigheid en het succes van 
herlegsels was van secundair belang ten opzichte van 
eerste legsels. Verder vonden de auteurs dat het be-
lang van de overleving van hennen tijdens incubatie 
van het eerste legsel toenam naarmate de populatie-
groeisnelheid afnam.

Tot slot werd in de literatuur gevonden dat de mini-
maal benodigde kuikenoverleving voor een stabiele 
populatie 35% tot 39% bedraagt en dat voor een 
levensvatbare populatie een minimumdichtheid van 
5-10 Patrijzen/km2 nodig is.

Onderzoek in Nederland dient zich in eerste instan-
tie te richten op (in volgorde van belangrijkheid):
1. Het verzamelen van gegevens over demografische 

parameters, met name kuikenoverleving, overle-
ving van broedende hennen en winteroverleving,

2. Het verzamelen van gegevens over ruimtegebruik 
van patrijzen en de consequenties voor overle-
ving en reproductie

3. Bepalen of in Nederlandse populaties sprake is 
van dichtheidsafhankelijkheid in één of meerdere 
demografische parameters en de effecten hiervan 
op de populatiegroeisnelheid

Beheer
Het tweede deel van dit rapport bevat een overzicht 
van potentieel geschikte beheermaatregelen op basis 
van een literatuurverkenning. De belangrijkste daar-
van zijn:

• Beheer ten behoeve van Patrijzen dient gericht te 
zijn op verschillende stadia van de levenscyclus 
en ruimtelijk geconcentreerd te worden op plek-
ken met hoge patrijzendichtheden. De percelen 
met beheermaatregelen dienen bovendien ver ge-
noeg van bosranden verwijderd te zijn in verband 
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met predatie.
• Het aantal broedpogingen en aantal jongen per 

broedpoging kan worden verhoogd door brede 
(minimaal 10m, bij voorkeur 20m) randen of 
blokken aan te leggen met struweelhagen, heggen 
en/of meerjarige braak. 

• De kuikenoverleving kan worden verhoogd door 
insectenrijk habitat te bieden, in de vorm van 
onbespoten graan- of braakranden of –blokken 
(wederom minimaal 10m breed, bij voorkeur 
20m), met ijle en heterogene vegetatie met open 
plekken, eventueel dun ingezaaid met een ge-

schikt zaadmengsel. 
• De winteroverleving van juveniele en adulte 

Patrijzen is gebaat bij structuur- en zadenrijke 
gewasstoppels. 

• Predatorenbeheer kan een aanvulling zijn op, 
maar geen vervanging zijn van habitatverbeterin-
gen. 

Het beheer dient te worden geëvalueerd en geopti-
maliseerd door middel van onderzoek naar de repro-
ductie en overleving in de gebieden met beheermaat-
regelen. Dit kan door middel van zenderonderzoek 
of populatietellingen.
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Inleiding

Het jaar 2013 is uitgeroepen tot het Jaar van de 
Patrijs. Ter voorbereiding hiervan is een literatuur-
studie uitgevoerd om een zo compleet mogelijk over-
zicht te krijgen van de huidige kennis omtrent de 
Patrijs. De resultaten hiervan worden in dit rapport 
beschreven. Het overzicht bestaat uit twee delen. 

Deel één richt zich vooral op de demografie van de 
Patrijs. 
Om te weten wat we aan de achteruitgang kunnen 
doen is het belangrijk te achterhalen welke demogra-
fische factoren een rol spelen in de populatieontwik-
keling van de Patrijs en welke daarvan de grootste 
invloed hebben. Dit kan het beste gebeuren aan de 
hand van een populatiemodel waarin de effecten 
van de verschillende demografische factoren kun-

nen worden doorgerekend. Op basis van een litera-
tuurstudie is onderzocht welke modellen hiervoor 
het meest geschikt zijn. Vervolgens is gezocht naar 
kwantitatieve gegevens voor de parameters en hoe 
deze met elkaar samenhangen. Dit geeft een eerste 
beeld van de problemen die de Patrijs mogelijk moet 
overwinnen. De resultaten van de literatuurstu-
die naar de demografie van de Patrijs zijn terug te 
vinden in het eerste deel van dit rapport. Daarnaast 
worden verschillende methodieken om deze parame-
ters te verzamelen behandeld.

Het tweede deel beschrijft welke beheermaatregelen 
ten behoeve van de Patrijs tot dusverre al dan niet 
succesvol zijn toegepast en geeft aanbevelingen ten 
aanzien van het beheer.



Sovon-rapport 2013-12

8



Het Jaar van de Patrijs: Kennisupdate

9

Deel 1. Demografie 

1.1. Inleiding: trends

Net als de meeste boerenlandvogels neemt de patrijs 
in Nederland en de rest van Europa sterk in aan-
tal af. Een uitvoerige beschrijving van de trends in 
verschillende Europese landen en de onderliggende 
oorzaken wordt gegeven door Kuijper et al. (2009). 
In Groot-Brittannië, waar verreweg de meeste stu-
dies naar Patrijzen zijn uitgevoerd, kan onderscheid 
worden gemaakt in drie perioden met verschillend 
verloop in dichtheden: 

1. De periode vóór 1950, met zeer hoge dichtheden, 
die vooral gestuurd worden door de kuikenover-
leving. 

2. De periode 1950-1970, waarin de populatie sterk 
afneemt, waarschijnlijk door een toename in 
pesticidengebruik, waardoor akkeronkruiden en 
daarmee insecten, voedsel voor jonge kuikens, 
afnemen en dus ook de kuikenoverleving. Daar-
naast neemt in deze periode de habitatkwaliteit 
af door schaalvergroting waardoor er minder en 
smallere perceelsranden, belangrijk broedhabi-
tat, overblijven.

3. De periode na 1970, met een verdere maar 
langzamere afname, vooral door predatie van 
broedende hennen en nesten, doordat de jacht 
op predatoren is afgenomen,  maar ook door het 
uitzetten van fazanten en rode patrijzen en de 
jacht daarop. Deze laatste factor zorgt ervoor dat 
de laatste aanwezige patrijzen bij de jacht worden 
opgedreven en afgeschoten, waardoor de jacht 
niet meer dichtheidsafhankelijk is. Daarnaast 

delen Fazanten en Patrijzen een parasiet die 
vaker voorkomt in Fazanten, maar schadelijker is 
voor Patrijzen. In Nederland is het uitzetten van 
jachtwild echter verboden, waardoor deze factor 
in Nederland (vrijwel) geen rol zal spelen. Tot 
slot lijkt ook de adultenoverleving in de winter 
in deze periode belangrijk. Deze factoren komen 
bovenop de reeds in de vorige periode afgenomen 
en nog steeds lage kuikenoverleving.

In de rest van Europa valt hetzelfde patroon in 
aantalsverloop waar te nemen, maar dan 10 jaar 
later, waarschijnlijk omdat de intensivering van de 
landbouw in Groot-Brittannië eerder heeft plaats-
gevonden (figuur 1.1). Ook uit schaarse gegevens uit 
Nederland blijkt dat aantallen rond 1980 drastisch 
zijn gedaald (figuur 1.2). Vóór die tijd, in de periode 
1929-1964, constateert Doude van Troostwijk (1968) 
ondanks grote schommelingen en een lage stand 
vlak na de Tweede Wereldoorlog geen afname in 
dichtheden. In de periode 1990-2010 is de Patrijs 
met gemiddeld bijna 7% per jaar afgenomen, maar in 
de laatste vier jaar van deze periode (2006-2010) is 
de achteruitgang versneld naar ca 13% per jaar. Dit 
maakt de Patrijs tot de snelst achteruitgaande soort 
uit het weidevogelmeetnet (data Sovon). 

De patrijs is een in het buitenland (vooral Groot-
Brittannië, Frankrijk en Polen) uitvoerig onderzoch-
te soort, maar gegevens uit Nederland ontbreken 
grotendeels. Wat ontwikkelingen in de landbouw 
betreft kunnen parallellen worden getrokken met 
andere Europese landen, maar de precieze oorzaken 

Figuur 1.2. Het aantalsverloop van Patrijzen in delen van 
Nederland, in de periode 1962-1989 (uit: Kuijper, Ooster-
veld, & Wymenga 2009, met gegevens van Bijlsma 1990).

Figuur 1.1. Het aantalsverloop van Patrijzen in Europa, 
in de periode 1952-2004  (uit: Kuijper, Oosterveld, & 
Wymenga 2009).
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van de achteruitgang in Nederland blijven onbekend. 
Onderzoek naar de populatiedynamiek van de soort 
is daarom noodzakelijk, willen we de soort voor Ne-
derland behouden. 
Dit onderdeel van het rapport richt zich vooral op de 
demografie van de soort. In de volgende paragrafen 
(1.2, 1.3 en 1.4) wordt de opzet voor een populatie-
model gemaakt en wordt op basis van literatuuron-
derzoek besproken welke kwantitatieve gegevens 
bekend zijn over de demografische parameters en 
met welke factoren zij samenhangen. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan immigratie en emigra-
tie (paragraaf 1.5). In paragraaf 1.6 worden twee 
populatiemodellen uitgewerkt en wordt een over-
zicht gegeven van de belangrijkste demografische 
parameters die in de modellen worden gebruikt. In 
paragraaf 1.7 worden aanbevelingen gedaan voor 
vervolgonderzoek.

1.2. Opzet populatiemodel

Voor de Patrijs is reeds eerder een populatiemodel 
opgesteld (Topping et al. 2010; Bro et al. 2000; De 
Leo et al. 2004; Potts 1986). Het model van Potts is 
intuïtief en redelijk eenvoudig en kan het aantals-
verloop goed voorspellen. Het model van Topping 
et al.  is een agent-based model, aangevuld met 
pattern oriented modelling en is behoorlijk ingewik-
keld, maar daarmee ook zeer gedetailleerd. Bro et al. 
gebruiken een stochastisch model om een population 
viability en elasticiteitsanalyse uit te voeren. Het 
model van De Leo et al. tenslotte is ook een stochas-
tisch model en beschrijft het aantalsverloop gedu-
rende het jaar aan de hand van basale demografische 
parameters uit de literatuur. De vier modellen waren 
deels bedoeld om de effecten van jacht te kwantifice-
ren, wat in Nederland niet (meer) nodig is. 
Als eerste aanzet voor populatieonderzoek aan de 
Patrijs in Nederland kan worden gewerkt met een 
aangepaste versie van het populatiemodel van Bro et 
al. (in het vervolg model 1) en met een simpel popu-
latiemodel dat met behulp van maart- en augustus-
tellingen (zie methodologie) de populatiegroeisnel-
heid kan berekenen (in het vervolg model 2). 
Met het eerste model kan worden bepaald wat het 
belang is van verschillende demografische parame-
ters voor de populatiegroeisnelheid (elasticiteits-
analyse). De aanpassing ten opzichte van het model 
van Bro et al. is dat bij ons model 1 geen effecten van 
jacht worden meegenomen en dat de mogelijkheid 
wordt opengehouden dat de juvenielenoverleving in 
de winter verschilt van de volwassenoverleving. Ook 
wordt in eerste instantie stochasticiteit niet gemo-

delleerd, maar aangezien dit een belangrijke factor 
lijkt in de jaarlijks sterk schommelende aantallen 
Patrijzen is aan te raden het model in een tweede 
stadium, wanneer het model kan worden geparame-
teriseerd met waarden uit Nederland, stochastisch te 
maken.

We gaan bij beide modellen uit van een gesloten 
populatie, wat betekent dat er geen (netto) immigra-
tie of emigratie plaatsvindt over de grenzen van het 
studiegebied. De voor het model relevante demo-
grafische parameters zijn dan de jaarlijkse productie 
van jonge vogels per paar (reproductiesucces) en de 
jaarlijkse overlevings kansen van juveniele en vol-
wassen vrouwtjes. Voor model 1 kunnen de volgende 
demografische parameters worden onderscheiden:
Reproductie
1. de kans dat een éénjarige of oudere vogel een 

partner verwerft en tot broeden komt, 
2. de uitkomstkans van het eerste en de herlegsel(s) 
3. het aantal eieren in het eerste en de 

vervolglegsel(s),  en het aantal uitgekomen eieren 
per succesvol (her)legsel

4. de kans op herleg wanneer het eerste legsel in het 
eistadium mislukt

5. de kuikenoverleving 
6. Overleving
7. de overlevingskans van juveniele Patrijzen
8. de overlevingskans van volwassen vrouwtjes

In de volgende paragrafen worden de demografische 
parameters uit de literatuur besproken. 

1.3. Reproductie

1.3.1 Kans op broeden

Potts (1986) vond dat 84% van de mannen een part-
ner vond en dus hoogstwaarschijnlijk tot broeden 
kwam. Bij  vrouwen was dit 100%, daar vrouwen een 
lagere overleving hadden gerelateerd aan het broe-
den en er dus een mannenoverschot was. Ook Bro 
et al. (2000) vonden een lage overleving van broe-
dende vrouwen.
Blank et al. (1967) geven een kans voor het vinden 
van een partner  (waarbij geen onderscheid werd 
gemaakt tussen mannen en vrouwen) van tussen de 
95% en 100%.
Van 58 in Norfolk gezenderde vrouwtjes die tot het 
broedseizoen overleefden produceerden er 54 een 
legsel, wat neerkomt op een kans op broeden van 93% 
(Browne et al. 2005). Er wordt niet vermeld waarom 
de overige vier vrouwtjes niet tot broeden kwamen.
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1.3.2 Nestsucces 

In de studie aan gezenderde Patrijzen vinden 
Browne et al. (2005) een waarde voor nestsucces 
van 63%. Het merendeel van de legsels dat verloren 
ging werd gepredeerd (24% van alle legsels, zowel 
succesvolle als mislukte). Daarnaast was het aandeel 
legsels dat werd verlaten opvallend hoog (9% van 
alle legsels, 25% van de mislukte legsels). Bro et al. 
(2000) vonden een nestsucces van 31-73% (alle ge-
bieden samen: 56%) van eerste legsels en van 0-53% 
van herlegsels (alle gebieden samen: 37%) in 10 ge-
bieden in Frankrijk in de periode 1995-1997. Van 150 
mislukte eerste legsels met bekende verliesoorzaak 
werd 70% gepredeerd en 22% ging verloren door 
agrarische werkzaamheden. Bij herlegsels waren 
de percentages respectievelijk 51% predatie en 43% 
werkzaamheden (vooral tijdens de oogst). 83% van 
de gepredeerde broedende hennen was gepredeerd 
door een zoogdier (o.a. vos, marterachtige, huiskat) 
en  17% door een roofvogel, waarschijnlijk vooral 
Blauwe Kiekendief. Van de gepredeerde legsels met 
bekende predator werd 80% door zoogdieren gepre-
deerd (vooral marterachtigen en egels), en 20% door 
kraaiachtigen. 

Potts (1986) berekent het aantal succesvolle nesten 
per paar (BPR, brood production rate = aantal suc-
cesvolle nesten per paar per jaar ~ nestsucces, maar 
inclusief jongen uit herlegsels) aan de hand van het 
aantal in augustus in het veld waargenomen jongen. 
Het BPR wordt vaak gebruikt, omdat in veel studies 
geen individuele paren worden gevolgd, maar de 
reproductie wordt berekend aan de hand van maart- 
en augustustellingen (zie paragraaf over methodo-
logie). Potts & Aebischer (1994) geven aan dat de 
BPR in de periode 1968-1993 in Groot-Brittannië is 
afgenomen (van ca 57% naar ca 38%). In die periode 
is volgens de auteurs de predatie van nesten toe-
genomen door een verminderd predatorenbeheer. 
Aebischer & Ewald (2004) geven een BPR van 62%, 
gebaseerd op de Sussex data uit 1990-2000. Panek 
(1997a) geeft een gemiddelde BPR van 45% voor 
een gebied in Polen in de jaren 1993-1995 (n=27, 
min. 28% en max. 75%). Hij stelde vast dat de BPR 
negatief gecorreleerd was met de broeddichtheid 
(verklaarde variantie van 58-71%) en positief met 
de lengte van het nesthabitat (km/km2). Volgens de 
auteur wordt de negatieve dichtheidsafhankelijk-
heid veroorzaakt doordat bij hogere dichtheden ook 
inferieur habitat wordt bezet, waar het broedsucces 
lager is. In een latere studie, in meer gebieden (10) 
en over een langere periode (1991-2004) werd door 
de auteur een gemiddeld BPR van 37% gevonden 

(Panek 2005). De populaties in deze gebieden waren 
in de periode 1993-1998 sterk afgenomen, evenals 
de BPR (50% in 1991-1993 vs 35% in 1998-2003) 
en enkele andere populatieparameters (zie overige 
paragrafen). In een geherintroduceerde populatie in 
Italië bedroeg de BPR 33,9% en was deze negatief 
gecorreleerd met de gemiddelde temperatuur in juni 
(Vidus Rosin et al. 2009). In Nederland vond Doude 
van Troostwijk (1968) in 1964 en 1965 een vrij hoog  
BPR van ca 83%.

1.3.3 Legselgrootte en aantal uitgekomen eieren 
per succesvol (her)legsel

De legselgroottes van individuele paren kunnen 
sterk variëren, van 4 tot 29 eieren (Cramp & Sim-
mons 1980), met een gemiddelde van 15 eieren per 
nest in Nederland en Engeland (Potts 1986; Cramp 
& Simmons 1980; Browne et al. 2005; Glutz Von 
Blotzheim, Bauer, & Bezzel 1973). De legselgrootte 
neemt binnen het verspreidingsgebied toe van 
zuidwest naar noordoost. Zij neemt af gedurende 
het seizoen en is bij herlegsels kleiner dan bij eerste 
legsels (10 - 12,5, Cramp & Simmons 1980). 
In de studie van Browne et al. (2005) kwamen per 
eerste legsel gemiddeld 13,5 eieren uit. Potts (1986) 
vond een vergelijkbare waarde van 13,8 uitgekomen 
eieren per succesvol legsel. Deze waarde was vrij 
constant over jaren en gebieden. 

1.3.4 Kans op herleg

Wanneer een legsel binnen 10 dagen na voltooiing 
verloren gaat kan een herlegsel worden gemaakt. 
Paren die hun kuikens verliezen beginnen niet meer 
opnieuw (Jenkins 1961). Volgens deze auteur wordt 
tot vier keer toe een herlegsel gemaakt na misluk-
king, maar dit aantal is gebaseerd op legdata, niet 
op individuele waarnemingen, waardoor het onze-
ker blijft of het hier inderdaad om vier keer herleg 
gaat, of om een natuurlijke spreiding in legdata. 
Daarnaast wordt dus ook niet aangegeven welk 
percentage van de paren met mislukt legsel tot 
herleg overgaat. Potts berekent aan de hand van een 
experiment waarbij eerste legsels werden verwijderd, 
dat de kans op herleg ongeveer 27% moet bedragen. 
Het gaat hier om de absolute kans op herleg, dus 
inclusief eventuele 3de en 4de herlegsels. Dit is slechts 
een grove berekening, waarbij bijvoorbeeld geen 
rekening is gehouden met mogelijke verschillen in 
uitkomstkans van eerste en herlegsels. Ook hier zijn 
geen individuele paren gevolgd. Als de uitkomstkans 
van herlegsels lager is dan die van eerste legsels, dan 
betekent dat dat deze 27% een minimumschatting is. 
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Bro et al. (Bro et al. 2000; Bro et al. 2000) hebben 
voor het vullen van hun populatiemodel 1009 gezen-
derde Patrijzenhennen gevolgd. Van deze hennen 
hebben ze 407 eerste legsels kunnen volgen, waarvan 
er 181 mislukt zijn. 141 van deze hennen (78%) heb-
ben een herlegsel gehad. 

1.3.5 Kuikenoverleving

De meeste auteurs zijn het erover eens dat de 
kuikenoverleving is afgenomen en dat dit de belang-
rijkste oorzaak is van de sterke afname in Patrijzen, 
in elk geval in de jaren ’70 (Groot-Brittannië) en 
jaren ’80 (rest Europa) (o.a. Kuijper, Oosterveld, & 
Wymenga 2009; Potts & Aebischer 1994; Potts 1986; 
Aebischer & Ewald 2004). 
Aebischer & Ewald (2004) vonden een positieve re-
latie tussen de aantalsverandering tussen twee jaren 
en de kuikenoverleving (r = 0.83):

Aantalsverandering = 2 x kuikenoverleving (%) – 70

Dit betekent dat voor een stabiele populatie een kui-
kenoverleving van minimaal 35% nodig is.
Ook Vidus-Rosin et al. (2009) vonden in een geher-
introduceerde patrijzenpopulatie in Italië in de peri-
ode 1995-2005 een relatie tussen kuikenoverleving 
en aantalsverandering (r=0.76, n=9, 58% verklaarde 
variantie):

Aantalsverandering = 1,5 x kuikenoverleving (%) – 57,8

Uit deze formule volgt een minimale kuikenoverle-
ving van 39% voor een stabiele populatie.

De afname in kuikenoverleving wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door een sterke afname in het voed-
selaanbod voor jonge kuikens, namelijk insecten. 
Het toegenomen pesticidengebruik, de toegenomen 
perceelsgrootte alsmede de veranderingen in  gewas-
keuze (sterke toename in wintergranen en afname in 
zomergranen) en de daarmee samenhangende ver-
anderingen in de timing en frequentie van grondbe-
werkingen, hebben ervoor gezorgd dat akkeronkrui-
den en (daarmee) insecten geen kans krijgen (Potts 
1986; Panek 1992; Rands 1985). Patrijzenkuikens 
hebben op jonge leeftijd (< 10 dagen) insecten nodig 
om goed te kunnen groeien (Richard, Southwood, 
& Cross 2002; Liukkonen-anttila, Putaala, & Hissa 
2002). Church (1980 in Potts 1986) geeft een dage-
lijkse overlevingskans van 0,979 voor kuikens jonger 
dan 10 dagen en van 0,995 voor oudere kuikens. Enk 
(in Potts 1986) vond waarden van 0,984, respec-
tievelijk 0,997. In beide gevallen zou het verschil 

veroorzaakt worden doordat patrijzenkuikens jonger 
dan 10 dagen nog geen zaden kunnen fijnmalen en 
dus aangewezen zijn op insecten. 
De kuikenoverleving in Sussex (gebaseerd op fami-
lietellingen in augustus) werd sterk bepaald door de 
dichtheden (geometrisch gemiddelde aantallen) van 
geprefereerde insecten: wantsen, kleine dagactieve 
loopkevers (bijv. Trechus quadristriatus), bladhaan-
tjes en snuitkevers,  bladwespenlarven en rupsen, 
sprinkhaan(larven), mieren(larven) en bladluizen 
(Potts 1986; Potts & Aebischer 1991). Ook Green 
(1984) vond in Norfolk en West-Suffolk een relatie 
tussen dichtheden geprefereerde insecten en kui-
kenoverleving (berekend op basis van gezenderde 
kuikens). Beide auteurs vonden daarnaast een posi-
tieve relatie tussen kuikenoverleving en gemiddelde 
temperatuur in juni en juli. Volgens Potts (1986) is 
deze relatie in de jaren ’80 sterker geworden, waar-
schijnlijk doordat het insectenaanbod toen drastisch 
is verlaagd.
Door herbicidengebruik is het aandeel bladluizen in 
de insectenfauna gestegen. Borg & Toft (1999; 2000) 
laten zien dat een groter aandeel bladluizen in het 
kuikendieet lijdt tot verminderde groei en veeront-
wikkeling. 

In een aantal gebieden in Polen, in de periode 1991-
2004, bedroeg de kuikenoverleving (gebaseerd op 
familiegroottes in augustus) gemiddeld 43%. Deze 
was afgenomen van 47% in 1991-1993 naar 42% in 
1998-2003 (Panek 2005). In de periode 1987-1989 
was de kuikenoverleving hoger, gemiddeld 56%. 
Deze was positief gecorreleerd met de gemiddelde 
temperatuur en negatief met het aantal regendagen 
in juni. De kuikenoverleving bij Bro et al. bedroeg 
40% (zenderstudie, mond. meded. E.Bro, “Etude 
nationale Perdrix Grise 1995-1997”,ONC - UNFDC 
/ FDC10,45,51,59,62,72,76,80). Potts & Aebischer 
(1994) vonden een kuikenoverleving (gebaseerd op 
familiegroottes in augustus) in Groot-Brittannië van 
28% in de periode 1968-1993. In een andere dataset 
(National Game Census) bleek de kuikenoverleving 
vóór 1952 gelijk aan 49% en ná 1962 gelijk aan 32%, 
een afname die samenviel met de introductie van 
herbiciden. In de periode 1990-2000 bedroeg de 
kuikenoverleving 29% (Aebischer & Ewald 2004).  
Browne et al. (2005) vonden een kuikenoverleving 
van 31% in de periode 2001-2003 in Norfolk (zen-
derstudie). In de reeds eerder genoemde populatie in 
Italië was de kuikenoverleving 40% (Vidus Rosin et 
al. 2009, zenderstudie).
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1.4. Overleving

Potts (1986) geeft aan dat de overleving van juve-
niele patrijzen na 6 weken nauwelijks verschilt van 
die van volwassen vogels. Church & Porter (1980, in 
Bro et al. 2000) en Birkan & Jacob (1988, in Bro et 
al. 2000) vonden bij juveniele Patrijzen echter een 
lagere winteroverleving dan bij volwassen vogels. 
Kaiser et al. (2006) vonden in de periode januari 
- april dat gepredeerde Patrijzen relatief vaak in 
grasland zaten. Patrijzen die overleefden zaten vaker 
in braakpercelen en randen. In de studie van Bro et 
al. (2001) varieerde de overleving van gezenderde 
hennen in voorjaar en zomer (van half maart tot 
half september) van 25 tot 65%. Deze werd vooral 
bepaald door de dichtheden van Kiekendieven in de 
studiegebieden, ondanks dat zoogdieren een gro-
ter deel van de predatie voor hun rekening namen. 
De predatiedruk was het hoogst tijdens de eileg en 
incubatie (mei, juni en juli), hetgeen reeds eerder 
door Potts (1986) werd vastgesteld. Predatie door 
roofvogels in voorjaar en zomer vond vooral in de 
periode april-juni plaats, predatie door zoogdieren 
in de periode april-september. De lokale overleving 
van de hennen in de winter (begin december – half 
maart), bepaald aan de hand van tellingen in herfst 
en voorjaar, varieerde in Frankrijk van 48 tot 92% 
(Bro et al. 2000a). In Groot-Britannie was de over-
leving van hennen in het broedseizoen in de peri-
ode 1990-2000 gelijk aan 70% (Aebischer & Ewald 
2004). Potts & Aebischer (1994) stelden vast dat de 
lokale winteroverleving (september – maart) in de 
periode 1968-1993 in Sussex is toegenomen van ca 
50% naar 75%, waarschijnlijk door een afname in 
emigratie en/of toename in immigratie, vooral in de 
laatste jaren van de studie. Aebischer & Ewald von-
den een winteroverleving van 59% (2004). Watson 
(2004) vond bij gezenderde mannen een winterover-
leving (september – eind maart) van 50%. De auteur 
vond geen verschil in overleving tussen de periode 
dat Patrijzen in groepen voorkomen en de periode 
dat ze gepaard zijn. Dit lijkt echter in tegenspraak 
met de latere bevinding dat de overleving tijdens de 
paarperiode lager is dan in de periode met groepen 
en positief gecorreleerd met groepsgrootte (Watson, 
Aebischer, & Cresswell 2007). Op basis van andere 
gegevens (tellingen in september en maart) bere-
kenen Watson et al. (2007) een winteroverleving in 
‘99/’00 van 52%. Van de sterfgevallen werd ca 61% 
door jacht veroorzaakt (incl verwondingen was dit 
68%) en de rest waarschijnlijk door predatie. Pre-
datie door roofvogels (40-56% van predatie) vond 
vooral (84%) plaats in de periode februari-maart. 
Watson (2004) vond een vergelijkbaar resultaat: 

72% van slachtoffers van roofvogels werden in de 
periode januari-maart gevonden. Daarnaast vond 
hij bij een patrijzendichtheid < 5 Patrijzen/km2 een 
positief effect van de dichtheid op het aantal Patrij-
zen dat door roofvogels werd gegrepen. Boven deze 
dichtheid neemt de predatie door roofvogels niet 
meer toe met patrijzendichtheid. Hij beargumenteert 
aan de hand van een simulatiemodel van predatie 
door roofvogels dat voor een levensvatbare populatie 
een minimumdichtheid van 5-10 Patrijzen/km2 no-
dig is. De gemiddelde temperatuur in de winter lijkt 
van weinig belang voor de winteroverleving; deze 
wordt wel beïnvloed door de hoeveelheid en duur 
van sneeuwbedekking (Potts 1986).
Panek (2005) vond een afname in de jaarlijkse 
adultenoverleving van 38% in de periode 1991-1993 
tot 25% in de periode 1998-2003, met een gelijktij-
dige afname in populatiedichtheid. De overleving 
werd berekend aan de hand van tellingen in maart 
en augustus en de formule van Reitz (1992, in Panek 
2005, zie paragraaf over methodologie). Doude van 
Troostwijk (1968) schat een jaarlijkse adultenover-
leving van 18,8% op grond van Nederlandse ring-
gegevens en van 22,8% op grond van de vergelijking 
tussen het aantal juvenielen en adulten in 1964 met 
het aantal adulten in 1965. De mortaliteit door jacht 
bedroeg in die studie 30%. Indien deze additief was 
betekent dit dat de overleving zonder jacht ca 50% 
bedroeg. De auteur vond een negatieve correlatie 
van de lokale overleving met de gemiddelde groeps-
grootte in het voorgaande jaar. De reproductie was 
weer negatief gecorreleerd met de lokale overleving 
in het voorgaande jaar. De auteur constateert dat 
de afschotpercentages in Nederland onafhankelijk 
zijn van de dichtheid, maar het blijft onduidelijk in 
hoeverre deze percentages afhangen van de groeps-
grootte. Bovendien wordt de lokale overleving mede 
bepaald door immigratie en emigratie. De zender-
studie van Watson (2007) vond juist een positief 
effect van groepsgrootte op de winteroverleving (zie 
boven). 

1.5. Immigratie en emigratie

Bij Patrijzen vindt dispersie vooral plaats aan het 
einde van de winter door jonge ongepaarde man-
netjes (Jenkins 1961; Watson 2004). Er is weinig 
bekend over de uitwisseling van individuen tussen 
gebieden. De meeste studies die hebben gekeken 
naar dispersie door Patrijzen laten zien dat Patrijzen 
behoorlijk honkvast zijn. Jenkins nam waar dat van 
de 393 gemarkeerde Patrijzen er 41 het studiegebied 
van ca 260 ha verlieten. Hiervan werden slechts 
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een geslachtsverhouding van 1:1 (reproductiecijfers 
worden om deze reden door 2 gedeeld). Het model 
is geparametriseerd als een pre-breeding survey: 
het beschrijft de aantallen en leeftijdsopbouw van de 
populatie in het voorjaar, direct voorafgaande aan 
het broedseizoen.  
We onderscheiden twee leeftijdsklassen: vogels 
geboren in het voorafgaande jaar, die voor het eerst 
gaan broeden (‘eenjarige’), en oudere vogels (‘adul-
te’). Beide leeftijdsgroepen nemen deel aan de re-
productie, waarbij we aannemen dat broedsucces en 
overleving bij de twee leeftijdsgroepen gelijk zijn. Dit 
betekent dat, gegeven het aantal vogels in de twee 
leeftijdsklassen in jaar t, het aantal in het volgende 
jaar (t+1) wordt beschreven als:

Hierin zijn Nj en Na respectievelijk het aantal een-
jarige en adulte vogels, Pjr het aantal uitgevlogen 
jongen geproduceerd per adult per jaar, Sab de over-
leving van hennen tijdens het broedseizoen en Saw de 
overleving van hennen tijdens de winter.

Populatiemodellen worden vaak in een matrixnotatie 
geschreven, onder meer omdat dit het berekenen 
van een aantal afgeleide grootheden, zoals de popu-
latiegroeisnelheid, eenvoudig maakt (Caswell 2001). 
In matrixnotatie ziet hetzelfde model er zo uit:

twee vogels meer dan 8 km van het studiegebied 
aangetroffen. In zijn studie bedroeg de home-range 
enkele honderden vierkante meters. In een gebied 
met hoge dichtheden in Tsjechië bedroeg de home-
range tijdens het broedseizoen gemiddeld 3,7 ha met 
weinig overlap in home-ranges. Buiten het broedsei-
zoen was de gemiddelde home-range 8,7 ha. Watson 
(2004) vond een home-range variërend van ca 4,5 
tot 90 ha.
De home-range van familiegroepen was kleiner in 
gebieden met meer heggen en kleinere percelen. 
De home-range van paren nam af met de patrijzen-
dichtheid. Patrijzen dispergeerden ook over grotere 
afstanden bij lagere dichtheden (van gemiddeld ca 
150-200 m bij dichtheden van 18 paren/km2 tot ca 
400 m bij dichtheden van bijna 0 paren/km2). Hij 
stelde in zijn 20 studiegebieden in Groot-Brittannië 
weinig emigratie vast. 
Volgens Jenkins (1961) en Potts (1986) hebben 
Patrijzen de neiging zich tijdens het broedseizoen 
min of meer gelijkmatig over geschikt broedhabi-
tat te verspreiden, waardoor in gebieden met hoge 
dichtheden in de winter de dichtheden omlaag gaan 
en in gebieden met lage dichtheden de dichtheden 
omhoog gaan. De resulterende dichtheden waren 
daardoor in het broedseizoen vrij constant, ondanks 
variatie in sterfte en reproductie. 

1.6. Populatiemodellen

1.6.1 Model 1

In het model beschouwen we de populatie als ge-
sloten, wat betekent dat er geen immi- of emigratie 
plaatsvindt. We modelleren alleen het vrouwelijke 
deel van de populatie, en veronderstellen daarbij 

Figuur 1.3. Het model van Bro et 
al. (2000a), aangepast voor wat 
betreft de overleving in de winter, 
(niet meer uitgesplitst naar overle-
ving van het jachtseizoen en de rest 
van de winter, maar wel gesplitst 
naar winteroverleving van juvenie-
len en volwassen vogels, zie tekst).

)N+(N
2

P
=N ta,tj,

jr
1+tj,   

)N+(NSS=N ta,tj,awab1+ta,   

t
N

N

SSSS
2

P
2

P
1t

N

N

a

j

awabawab

jrjr

a

j

































 



Het Jaar van de Patrijs: Kennisupdate

15

De middelste term is de transitiematrix. De 2 x 2 
elementen van de matrix beschrijven wat de bijdrage 
is van elk van de twee leeftijdsklassen in jaar t aan 
elk van de twee klassen in jaar t+1.
De jongenproductie Pjr bestaat uit de som van twee 
termen: de productie van jongen uit eerste legsels 
plus de productie van jongen uit herlegsels. Beide 
worden beschreven als product van de overleving 
van de hen tijdens de incubatie van het eerste leg-
sel, de kans op broeden/leggen van een herlegsel (b 
en h), het nestsucces (n1 en nh), aantal uitgekomen 
eieren per legsel (u1 en uh), de kuikenoverleving tot 
een leeftijd van 6 weken (Sk1 en Skh) en de juvenielen 
overleving in de winter, tot het censusmoment. De 
productie van jongen uit herlegsels moet bovendien 
vermenigvuldigd worden met de overleving van de 
hen tijdens de incubatie van het herlegsel en de kans 
dat een eerste legsel mislukt (1-n1), aangezien een 
herlegsel pas wordt gemaakt als het eerste legsel is 
mislukt. In formulevorm ziet Pjr er dan als volgt uit:

De overleving van hennen tijdens het broedsei-
zoen is op te splitsen als product van de overleving 
tijdens de incubatie van eerste legsels en de over-
leving daarna. De laatste bestaat uit de overleving 
van hennen met jongen uit het eerste legsel plus de 
overleving van hennen die hun eerste legsel hebben 
verloren, plus de overleving van hennen tijdens en 
na de incubatie van herlegsels. In formulevorm ziet 
de overleving van hennen in de broedperiode er als 
volgt uit:

Tabel 1.1. Demografische parameters uit het model van data verkregen van Elisabeth Bro (“Etude nationale Perdrix 
Grise 1995-1997”,ONC - UNFDC / FDC10,45,51,59,62,72,76,80), met daarnaast de parameterwaarden uit Browne et 
al. (2005) voor East Anglia. Daar waar in de laatste studie gegevens ontbreken (vooral waarden die betrekking heb-
ben op herlegsels) zijn dezelfde waarden aangehouden als bij Bro. In de laatste kolom staan de maximale (realisti-
sche) waarden uit de literatuur (zie tekst).

code parameter Frankrijk East Anglia max
b kans op broeden 1 0.93 1

n1 nestsucces eerste legsel 0.46 0.63 0.73
u1 aantal uitgekomen eieren per eerste legsel 12.3 13.5 13.8
Sk1 overleving van kuikens uit een eerste legsel 0.4 0.31 0.78
h kans op herleg 0.78 0.78 0.78

nh nestsucces herlegsel 0.4 0.4 0.53
uh aantal uitgekomen eieren per herlegsel 9 9 10
Skh overleving van kuikens uit een herlegsel 0.4 0.31 0.78
Sai1 overleving hen tijdens incubatie 1e legsel 0.78 0.78 0.78

Saz1 overleving hen zomer zonder herlegsel 0.8 0.8 0.8
Saih overleving hen tijdens incubatie herlegsel 1 1 1
Sazh overleving hen met herlegsel 0.9 0.9 0.9
Sjw overleving juvenielen tijdens winter 0.68 0.52 0.68

Saw overleving adulten tijdens winter 0.68 0.52 0.68
l populatiegroeisnelheid 1.01 0.90 2.75

jwkhhh1aihk111ai1jr S))Sunh)n-(1S+Sun(bS=P   

)SSh)n-1(Sh)n+h-((1SS azhaih1az11ai1ab   
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rekend wanneer de waarden van de parameters voor 
Nederlandse populaties bekend worden.

1.6.2 Model 2

Naast het bovenstaande gedetailleerde model, waar-
mee het belang van elk onderdeel in de levenscyclus 
van de Patrijs apart kan worden bekeken, kan een 
simpel model worden opgesteld dat aan de hand van 
maart- en augustustellingen kan aangeven of een 
populatie naar verwachting toe- of afneemt: 

twz
k

 1+t N S)S  
2

SUBPR
(  =  N ××+

××

Nt is hierbij het aantal paren in maart van jaar t, 
BPR de brood production rate (zie paragrafen over 
nestsucces en methodologie), U het aantal uitgeko-
men eieren per succesvol legsel, Sk de kuikenoverle-
ving, Sz de overleving in de zomer en Sw de winter-
overleving. 
Het BPR kan uit de parameters voor model 1 worden 
berekend aan de hand van de formule:
 

Het model is schematisch weergegeven in figuur 1.4.

De parameterwaarden uit verschillende landen en 
perioden uit de literatuur zijn gegeven in tabel 1.2. 
Deze waarden zijn gebruikt voor het model. De 
resulterende populatiegroeisnelheden zijn ook in 

De transitiematrix wordt daarmee:

Voor een schematische weergave van het model zie 
figuur 1.3. In tabel 1.1 staan de verschillende de-
mografische parameters uit Bro et al. (2000a) en 
Browne et al. (2005) samengevat, met daarnaast 
de maximum waarden gevonden in de literatuur. 
Onderaan is de resulterende populatiegroeisnelheid 
(l) gegeven. Wanneer deze groter is dan één neemt 
een populatie toe, bij een l kleiner dan één neemt 
een populatie af.

Bro et al. (2000) maakten dit model stochastisch, 
wat relatief eenvoudig te doen is en wenselijk is 
gezien de grote jaarlijkse schommelingen in de 
Patrijzenstand. In vijf van de 10 Franse populaties 
werd een deterministische l groter dan één gevon-
den. Wanneer het model stochastisch werd gemaakt 
hadden alle populaties een l kleiner dan één (Bro et 
al. 2000c). Stochasticiteit zorgt in het algemeen voor 
een afname in populatiegroeisnelheid (Tuljapurkar 
1990). Dit pleit voor het opnemen van stochasticiteit 
in de modellen.
Uit Nederland zijn er vooralsnog nauwelijks tot geen 
demografische gegevens voorhanden. Daarom wordt 
hier volstaan met een bespreking van de resultaten 
van elasticiteitsanalyses van Bro et al. (2000). In 
hun stochastische model had de winteroverleving de 
grootste elasticiteit (Saw=Sjw), dan de overleving van 
hennen tijdens incubatie van het eerste legsel (Sai1), 
gevolgd door het nestsucces van eerste legsels (n1), 
het aantal eieren dat uitkomt per succesvol eerste 
legsel (u1) en de kuikenoverleving van kuikens uit het 
eerste legsel (Sk1). De aanwezigheid en het succes van 
herlegsels was van secundair belang ten opzichte van 
eerste legsels. Verder vonden zij dat het belang van 
de overleving van hennen tijdens incubatie van het 
eerste legsel (Sai1) toenam naarmate de populatie-
groeisnelheid afnam. 
In Frankrijk werd echter nog gejaagd (de jachtdruk 
varieerde in 10 gebieden tussen 0,2 en 27,1 gescho-
ten vogels/km2), wat de winteroverleving verlaagt 
(met gemiddelde factor 0,8). In Nederland zou de 
winteroverleving daarom hoger kunnen zijn. De 
waarden van de demografische parameters zijn van 
invloed op hun elasticiteit, dus mogelijk verschilt 
de elasticiteit in Nederlandse populaties van die in 
Franse populaties. Deze kan echter pas worden be-

Figuur 1.4. Schematische weergave van een simpel model 
(model 2) om de populatiegroeisnelheid te berekenen 
aan de hand van tellingen in maart en augustus.
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Tabel 1.2. Demografische parameters uit de literatuur voor verschillende periodes in verschillende landen. Voor Polen 
en Nederland werden alleen jaarlijkse overlevingsgetallen gegeven. Hier wordt aangenomen dat de overleving in de 
winter en in de zomer gelijk zijn. Voor beide landen werd ook geen U gegeven, deze is voor Polen berekend uit het 
aantal jongen in augustus/paar, Sk en BPR met de formule: U=# jongen in augustus/(Sk x BPR). Voor Nederland kwa-
men hier onrealistisch hoge waarden uit (U=46), wat waarschijnlijk te maken heeft met immigratie. Voor Nederland 
werd daarom de waarde uit Engeland aangehouden. In Groot-Brittannië in 1968 en 1993 werd geen zomeroverleving 
gegeven, hier is aangenomen dat deze gelijk is aan de zomeroverleving in 1990-2000.

Nederland Groot-Brittannië Frankrijk Polen
code parameter 1964-

19651

19682 19932 1990-
20003

1995-
19974

1991-
19935

1998-
20035

BPR aantal succesvolle nesten/
paar/ jaar

0.83 0.57 0.38 0.62 0.49 0.50 0.50

U aantal eieren uit per legsel 13.8 13.8 13.8 13.8 12 14.6 14.6
Sk overleving van kuikens 0.56 0.28 0.28 0.29 0.4 0.47 0.42
Sz overleving zomer 

0.20
0.70 0.70 0.70 0.60

0.38 0.25
Sw overleving winter 0.50 0.75 0.59 0.57
l populatiegroeisnelheid 1.65 0.90 1.08 1.14 1.01 1.45 1.02

1(Doude Van Troostwijk 1968); 2(Potts & Aebischer 1994); 3(Aebischer & Ewald 2004); 4(Bro et al. 2000a en “Etude nationale Perdrix 

Grise 1995-1997”,ONC - UNFDC / FDC10,45,51,59,62,72,76,80); 5(Panek 2005)

tabel 1.2 gegeven. De populatiegroeisnelheid l voor 
Frankrijk uit model 2 is gelijk aan de l uit model 1 
berekend met dezelfde gegevens. Aebischer & Ewald 
(2004) berekenden met de hier gegeven parameter-
waarden een l van 0.93 voor de periode 1990-2000 
in Sussex. Deze waarde is veel lager dan de hier 
berekende waarde; een l van 0.93 betekent een jaar-
lijkse afname met 7%, een l van 1.14 een jaarlijkse 
toename met 14%, een wezenlijk verschil. Onduide-
lijk is welk model werd gebruikt door Aebischer & 
Ewald, maar hun waarde komt goed overeen met de 
populatietrend voor Groot-Brittannië in die periode. 
Dit betekent dat óf model 2 de werkelijkheid niet 
goed beschrijft, bijvoorbeeld doordat geen rekening 
is gehouden met dichtheidsafhankelijkheid, óf dat de 
gegeven parameterwaarden niet volledig overeenko-
men met onze definitie van deze parameters. 
Opvallend is verder dat de meeste l’s groter zijn dan 
één, wat zou betekenen dat deze populaties toene-
men. Dit geldt niet voor de l van de populatie uit 
Groot-Brittannië eind jaren ‘60. De kuikenoverleving 
was toen al afgenomen (49% vóór 1952, 32% na 
1962) en de hogere overleving in de winter in de ja-
ren ’90, die compenseert voor de in die periode ver-
laagde BPR, werd waarschijnlijk vooral veroorzaakt 
door immigratie (Potts & Aebischer 1994). Als deze 
waarde in werkelijkheid lager is (bijvoorbeeld 50% 
zoals in 1968), dan is de werkelijke l ook lager (0.72 
bij 50% winteroverleving). Ook in de andere studies 
kan de (winter)overleving beïnvloed zijn door im-
migratie en emigratie. De hoge l in de Nederlandse 

studie is bovendien gebaseerd op parameters in de 
periode vóórdat de populatie sterk achteruitging. 
De relatief positieve waarden voor de populatie-
groeisnelheid kunnen tot slot te maken hebben met 
het feit dat in dit model geen stochasticiteit is opge-
nomen. Ook hier kan overwogen worden stochastici-
teit in het model op te nemen.

1.7. Onderzoeksvragen

Uit de literatuurstudie is gebleken dat er vrijwel geen 
gegevens over demografische parameters voorhan-
den zijn uit Nederland, ook niet in de grijze litera-
tuur. Dit betekent dat allereerst de basale gegevens 
over reproductie en overleving dienen te worden 
verzameld. Door middel van een zenderstudie zijn 
dezelfde gegevens te verzamelen als in de studie van 
Bro et al. (2000a, zie hiervoor de paragraaf over 
methoden). 
Van de oorzaken voor populatieafname die door 
Kuijper et al. (2009) genoemd worden, zouden de 
volgende factoren in Nederland ook van belang te 
kunnen zijn: 
• een afgenomen kuikenoverleving (door voedsel-

gebrek en/of toegenomen predatie),
• een toegenomen predatie van broedende hennen 

en nesten en
• een afgenomen winteroverleving (door gebrek 

aan voedsel en dekking)
Aan deze parameters dient dus extra aandacht be-



Sovon-rapport 2013-12

18

steed te worden.

Verder is er in de literatuur weinig te vinden over 
de relatie tussen habitat (bijvoorbeeld gewastype) 
en demografische parameters. Dit soort informatie 
is cruciaal voor effectief beheer ten behoeve van 
Patrijzen en kan het beste worden verzameld door 
gebruikt te maken van radiozenders of GPS-loggers. 
Zo vonden Kaiser et al. (2006) dat in de periode 
januari - april gepredeerde Patrijzen relatief vaak in 
grasland zaten en Patrijzen die overleefden vaker in 
braakpercelen en randen. Bro et al. (2011) vonden 
juist dat in speciaal voor Patrijzen ingerichte per-
ceelsranden de predatiedruk hoger is, waardoor de 
beheermaatregelen geen positief effect hadden op de 
dichtheden.

Tot slot is het van belang vast te stellen in hoeverre 
in de Nederlandse populaties dichtheidsafhanke-
lijkheid een rol speelt. Verscheidene auteurs von-
den dichtheidsafhankelijkheid in één of meerdere 
populatieparameters: BPR (Potts 1986; Panek 1997), 
kuikenoverleving (Blank, Southwood, & Cross 1967), 
reproductie (Rands 1987) en overleving (Potts 1986; 
Watson 2004; Watson, Aebischer, & Cresswell 2007; 
Tapper, Potts, & Brockless 1996; Blank, Southwood, 
& Cross 1967; Doude Van Troostwijk 1968). Bro 
et al. (2000) troffen geen dichtheidsafhankelijk-
heid aan in 10 populaties in Frankrijk, maar bij een 
meta-analyse van 85 gebieden constateerden zij toch 
dichtheidsafhankelijkheid in de reproductie (Bro et 
al. 2003), waarbij de mate van dichtheidsafhanke-
lijkheid per gebied verschilde. Bij de studies waar de 
populatieparameters bepaald zijn aan de hand van 
maart- en augustustellingen, is het de vraag in hoe-
verre de geconstateerde dichtheidsafhankelijkheid 
in reproductie en overleving in werkelijkheid wordt 
veroorzaakt door dichtheidsafhankelijke immigratie 
en emigratie. Dichtheidsafhankelijkheid werd echter 
ook in sommige zenderstudies waargenomen (Wat-
son, Aebischer, & Cresswell 2007).
Dichtheidsafhankelijkheid kan twee kanten op 
werken. In de meeste studies was er een negatieve 
correlatie tussen dichtheid en reproductie (bijvoor-
beeld doordat bij hogere dichtheden ook marginaal 
habitat met lagere reproductie wordt bezet, Panek 
1997a) of overleving (bijvoorbeeld doordat een 
predator zich gaat specialiseren op prooien die in 
hoge dichtheden voorkomen, Watson 2004). In deze 
gevallen werkt dichtheidsafhankelijkheid stabilise-
rend op de populatiegroeisnelheid en zal deze niet 
tot een lange termijn afname van de populatie kun-
nen leiden. Watson et al. (2007) vonden echter een 
indirecte positieve dichtheidsafhankelijkheid in de 

winteroverleving van Patrijzen. Zij zagen de winter-
overleving toenemen met toenemende groepsgrootte 
en constateerden bovendien dat groepsgrootte 
toenam met toenemende dichtheid. Daarnaast is 
groepsgrootte positief gecorreleerd met de repro-
ductie in het voorgaande broedseizoen. Dit betekent 
dat bij lage dichtheden en/of een lage reproductie de 
winteroverleving ook kan afnemen. Een dergelijk ef-
fect zal een reeds afnemende populatie sneller doen 
afnemen en kan dus zorgen voor versneld uitsterven 
van een populatie. Het is dus belangrijk om te onder-
zoeken of er dichtheidsafhankelijke effecten spelen 
in een populatie en of deze positief dan wel negatief 
zijn. Dit kan het beste door gebruik te maken van 
zenders (Watson, Aebischer, & Cresswell 2007) en/
of door meerjarig onderzoek (Bro et al. 2003).

Samenvattend dient onderzoek in Nederland zich 
in eerste instantie te richten op (in volgorde van 
belangrijkheid):
1. Het verzamelen van gegevens over demografische 

parameters, met name kuikenoverleving, overle-
ving van broedende hennen en winteroverleving,

2. Het verzamelen van gegevens over ruimtegebruik 
van patrijzen en de consequenties voor overle-
ving en reproductie

3. Het bepalen of in Nederlandse populaties sprake 
is van dichtheidsafhankelijkheid in één of meer-
dere demografische parameters en de effecten 
hiervan op de populatiegroeisnelheid

1.8. Methodologie

1.8.1 Tellingen

Om de aantallen Patrijzen te kunnen bepalen 
worden tellingen in maart uitgevoerd, vlak voordat 
de Patrijzen gaan broeden. De Patrijzen zijn dan 
al gepaard en de vegetatie is nog laag, waardoor ze 
makkelijker waar te nemen zijn. Een veel gebruikte 
methode is het met een landrover doorkruisen van 
een gebied en daarbij alle waargenomen Patrijzen in-
tekenen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
mannen en vrouwen.  Dit kost ca 2,5 uur per 200 ha. 
In Sussex bleek 85% van de waargenomen paren te 
gaan broeden binnen 200m van waar deze in maart 
gezien zijn (studie aan geringde vogels, Potts 1986).
Een andere manier is om op meerdere punten in een 
studiegebied (1 punt/km2, met een minimum van 
3 punten in gebieden < 3km2 en een maximum van 
10 punten in gebieden >10km2) roepende patrijzen-
mannen te tellen, gebruik makend van elkaar uitslui-
tende waarnemingen (Panek 1998). De roepactiviteit 
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is min of meer constant in de periode half maart 
- half april, het grootst 30-15 min vóór zonsopkomst 
en 15-30 min na zonsondergang en afhankelijk van 
het weer (het hoogst bij windstil, droog weer). Bij elk 
punt werd gedurende de hele periode van verhoogde 
roepactiviteit geluisterd. Per punt werd één bezoek 
gebracht in de periode half maart - half april. Schop-
pers (1996) bracht twee tot drie avondbezoeken (á 
90-130 min) per gebied in de periode maart – mei. 
Hierbij werd een vaste route gereden en werd om de 
300-500 m één minuut lang geluisterd. De roepacti-
viteit was het hoogste tussen zonsondergang en één 
uur daarna.
Bij de methode van Panek  (1998) kan de dichtheid 
aan Patrijzen vervolgens worden berekend met de 
formules: 

#individuen/km2=3.38 x(gemiddeld aantal roe-
pende mannetjes/km2)1.11

En voor paren:

#paren/km2=1.45 x(gemiddeld aantal roepende 
mannetjes/km2)1.16

Om de detectiekans te vergroten kan geluid wor-
den afgespeeld (de waarneemkans neemt dan met 
33-60% toe, (Schoppers 1996; Kasprzykowski & 
Goławski 2009), maar dit kan problemen veroor-
zaken bij vergelijkingen tussen gebieden; Kasprzy-
kowski & Golawski vonden in gebieden waar vossen 
voorkomen geen verhoogde roepactiviteit na het 
afspelen van geluid. 
Tot slot kunnen Patrijzen worden opgespoord met 
behulp van een getrainde hond (Besnard, Novoa, & 
Gimenez 2010; Panek 1997; Panek 1998).  
Om naast de aantallen ook iets te weten te komen 
over de reproductie en broed- en winteroverleving 
kunnen bovendien families in augustus (na de oogst) 
worden geteld. Deze tellingen worden op dezelfde 
manier uitgevoerd als de voorjaarstellingen, met 
dien verstande dat naast het onderscheid man/
vrouw ook het onderscheid juveniel/adult wordt 
gemaakt en men geen roepende patrijzenmannen 
kan tellen, aangezien de roepactiviteit na half april 
sterk afneemt. Bij berekeningen aan reproductie 
wordt aangenomen dat de mannendichtheid in au-
gustus gelijk staat aan de paardichtheid in maart. De 
mortaliteit van mannen in het voorjaar en de zomer 
(april-augustus, 15% voor gepaarde en 46% voor 
ongepaarde mannen) wordt namelijk min of meer 
gecompenseerd door ongepaarde mannen die tot au-
gustus overleven en door de verhoogde detectiekans 
in augustus.

Uit de familiegrootte in augustus kan de kuikenover-
leving worden bepaald met behulp van de formule 
van Potts (1986):

Kuikenoverleving = 3.665 x (familiegrootte) 1.293 bij 
familiegroottes <=10
Kuikenoverleving = (familiegrootte)/13.84 x 100 
bij familiegroottes >10 

of Green (1984):

Kuikenoverleving = -7.81 + 7.81 x (familiegrootte)
Of Rands (in Potts 1986): 
Kuikenoverleving = 3.07 + 5.89 x (familiegrootte)

In alle drie de formules wordt voor de familiegrootte 
de geometrisch gemiddelde familiegrootte genomen. 
De resultaten van de drie formules ontlopen elkaar 
weinig.
Met behulp van de kuikenoverleving en het gemid-
delde aantal eieren dat per nest uitkomt kan ook het 
aantal succesvolle nesten per paar (BPR, brood pro-
duction rate ~ nestsucces, maar inclusief herlegsels):

BPR = aantal in augustus waargenomen jongen/ 
kuikenoverleving/ gemiddelde aantal eieren dat 
per nest uitkomt/aantal mannen in augustus

Ook de jaarlijkse adultenoverleving kan worden 
berekend aan de hand van de maart- en augustustel-
lingen (Reitz 1992, in Panek 2005):

Overlevingz=[(dichtheid in maartt+1)x100]/[(dicht-
heid in maartt)x(1+aantal jongen per adult in 
augustust)]

De winteroverleving van vrouwtjes kan worden bere-
kend met de formule:

Overlevingw= (aantal volwassen mannen in augus-
tust+1)/(aantal volwassen vrouwen in augustust)

Hierbij wordt aangenomen dat het aantal mannetjes 
in augustus gelijk staat aan het aantal paren (en dus 
vrouwtjes) in maart van hetzelfde jaar (Potts 1986).

1.8.2 Zenderen

Mits emigratie en immigratie kunnen worden 
uitgesloten of te verwaarlozen zijn, lenen maart en 
augustustellingen zich prima voor het volgen van 
dichtheden en voor overlevings- en reproductie-
schattingen. De tellingen zijn relatief eenvoudig en 
dus eventueel door vrijwilligers uit te voeren en zijn 
geschikt om populaties op een groot schaalniveau, 
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zoals Nederland, te volgen. 
Wanneer wél sprake is van aanzienlijke emigratie 
en immigratie en/of wanneer men geïnteresseerd is 
in onderliggende mechanismen en het belang van 
onderliggende demografische parameters voor de 
populatiegroeisnelheid, is het noodzakelijk individu-
ele  Patrijzen te volgen. Patrijzen hebben echter een 
zeer verscholen levenswijze, wat het moeilijk maakt 
om individuele vogels te volgen zonder gebruik te 
maken van electronische hulpmiddelen. Potts (1986) 
beschrijft het gebruik van back-tabs (rugnummers) 
en/of back fin-tabs (rug’vinnen’). Parish & Sotherton 
(2007) gebruikten een stoffen halsband met plastic 
coating voor herkenning van geherintroduceerde 
vogels. Met deze methoden kunnen Patrijzen ech-
ter alleen in lage vegetatie worden gevolgd, wat het 
onderzoek zeer beperkt, zeker tijdens het broedsei-
zoen, wanneer Patrijzen hogere vegetatie opzoeken 
(Watson, Aebischer, & Cresswell 2007). Daarom 
is het raadzaam om zenders te gebruiken. Radio-
zenders zijn over het algemeen licht en reeds vaak 
gebruikt voor Patrijzen (Besnard, Novoa, & Gimenez 
2010; Parish & Sotherton 2007; Rantanen et al. 
2010; Bro et al. 1999; Rands 1986; Watson, Aebi-
scher, & Cresswell 2007; Sálek, Marhoul, & Pintír 
2002; Browne et al. 2005; Kaiser, Storch, & Carroll 
2006) en leveren veel informatie over belangrijke 
populatieparameters zoals de kans op broeden, het 
nestsucces, de kans op herleg en de kuikenoverle-
ving (zie bijv. Browne et al. 2005 en Bro, Sarrazin, 
et al. 2000). Informatie over het ruimtegebruik van 
Patrijzen blijft echter beperkt. GPS-loggers leveren 
naast informatie over populatieparameters zeer 
gedetailleerde informatie over het ruimtegebruik van 
Patrijzen. Gecombineerd met bemonstering van het 
habitat op voedsel (in het broedseizoen insecten voor 
kuikens, in de winter akkeronkruiden en hun zaden, 
alsook de dichtheden aan graankorrels) geeft derge-
lijke informatie belangrijke aanknopingspunten voor 
habitatverbetering. Een nadeel van GPS-loggers is 
hun vaak grotere gewicht en de prijs.

Volwassen Patrijzen wegen gemiddeld tussen de 
358 en 398 gram, met een in Nederland in septem-
ber waargenomen minimum van 320 gram (Cramp 
& Simmons 1980; Glutz Von Blotzheim, Bauer, 
& Bezzel 1973). De gewichten nemen in de loop 
van de herfst toe en vertonen een maximum in de 
winter (november-februari, Glutz Von Blotzheim, 
Bauer, & Bezzel 1973). Uitgaande van een maximum 
van 5% van het lichaamsgewicht, mag een zender 
inclusief bevestiging maximaal 16 gram wegen voor 
een vogel met het minimumgewicht van 320 gram, 
en maximaal 18 gram voor een gemiddelde vogel 

in september in Nederland (369 gram, Glutz Von 
Blotzheim, Bauer, & Bezzel 1973). In de meeste 
studies zijn zenders met een maximaal gewicht van 
10 gram (± 1 gram) gebruikt, behalve in de studies 
van Green (1984) en Rands (1986), waar het gewicht 
van de zender varieerde tussen 10 en 18 gram. In 
de studie van Bro et al. (1999) werd in één van twee 
onderzoeksjaren een negatief effect van de zenders 
gevonden op gewicht, overleving en reproductie. Zij 
concluderen dat effecten van zenders tussen jaren 
en tussen gebieden kunnen verschillen. Watson 
(2004) vond bij 7 van de 181 gezenderde Patrijzen 
een direct effect van stress door de zender. Van deze 
7 zijn 5 Patrijzen aan stress overleden. Daarnaast 
stelde hij vast dat de winteroverleving (september – 
eind maart) met 9% werd verlaagd door directe en 
indirecte effecten van de zender.  Parish & Sotherton 
(2007) vonden geen negatief effect van zenders op 
de conditie noch de overleving. Carroll vond een 
groot effect van zenders gedurende de eerste week 
na zenderen. De mortaliteit door de zenders bedroeg 
in de eerste week 34%. 
Voor de bevestiging van de zenders kan worden 
gekozen voor een halsband (Besnard, Novoa, & 
Gimenez 2010; Rantanen et al. 2010; Bro et al. 1999; 
Watson, Aebischer, & Cresswell 2007; Browne et al. 
2005; Kaiser, Storch, & Carroll 2006), een rugzakje 
of poncho (Parish & Sotherton 2007; Carroll 1990; 
Rands 1986; Green 1984), of het opplakken van de 
zender (Rands 1986). Dit laatste kan op de rug of 
aan de stevigere staartpennen. Een nadeel (maar ook 
voordeel) van de laatste methode is dat de zender bij 
de rui zal afvallen. De rui vindt bij Patrijzen plaats 
na de incubatie en begint in juni/juli, bij vrouwtjes 
op het moment van het uitkomen van de eieren. De 
binnenste staartpennen worden daarbij als één van 
de eerste geruid. Dit betekent dus dat als de zender 
aan de staartpennen wordt bevestigd, een belangrijk 
deel van het broedseizoen wordt gemist.

Alvorens een zender kan worden omgedaan moet 
een Patrijs eerst worden gevangen. In de literatuur 
worden verschillende manieren beschreven om Pa-
trijzen te vangen:
• inloopvallen met lokvoer in de winter (effectivi-

teit 1,5 Patrijzen/vangstdag bij ca 50 cm sneeuw, 
maar slechts 0,006 Patrijzen/vangstdag bij 4 cm 
sneeuw, Smith, Hupp, & Ratti 1981)

• inloopvallen met lokvogel vlak voor het broed-
seizoen (maart-april, effectiviteit 0,3 mannen/
vangstdag, Besnard et al. 2010; Smith, Hupp, & 
Ratti 1981)

• gaas met inloopkooien aan beide uiteinden in de 
zomer (juli-augustus, effectiviteit 0,3 Patrijzen 
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per vangstdag, Smith, Hupp, & Ratti 1981)
• op het nest met inloopkooi of klapnet in de laat-

ste fase van incubatie (Green 1984; Potts 1986)
• Nesten kunnen worden gevonden door langs 

vegetatieranden/heggen te lopen en te letten 
op wildsporen die naar het nest kunnen leiden. 
Bij 1 paar/600m is de vindkans ca 20%, bij 1 
paar/200m is deze ca 70% (Potts 1986)

• ’s nachts met een spotlamp en handnet/landing 
net  in het voor- en najaar (Besnard, Novoa, & Gi-
menez 2010; Bro et al. 1999; Watson, Aebischer, 
& Cresswell 2007; Browne et al. 2005)

• mistnetten in de herfst (Kaiser, Storch, & Car-
roll 2006), eventueel met geluid (mond. meded. 
Hans Schekkerman)

• slagnet in voorjaar met geluid (mond. meded. 
Hans Schekkerman)

De vangstmethode is dus sterk afhankelijk van de 
periode waarin de Patrijzen gevangen dienen te 
worden.
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Deel 2. Beheermaatregelen 

2.1. Inleiding

Dit onderdeel richt zich specifiek op de literatuur 
over beheermaatregelen ten behoeve van de Patrijs. 
Het bevat een samenvatting van de review door 
Kuijper et al. (2009, paragraaf 2.2) en het rapport 
van Bos et al. (2010, paragraaf 2.3), aangevuld met 
recentere literatuur (paragraaf 2.4) en het verslag 
van een gesprek met Eckhardt Gottschalk (paragraaf 
2.5), die in Duitsland onderzoek heeft gedaan aan 
Patrijzen. Tot slot wordt in paragraaf 2.6 een samen-
vatting gegeven en worden aanbevelingen gedaan 
ten aanzien van het te voeren beheer. 
Omdat hier zoveel mogelijk informatie over beheer-
maatregelen is gebundeld, zal dit deel hier en daar 
overlappen met het eerste onderdeel van het rap-
port.
 

2.2. Review Kuiper et al

Volgens Kuijper et al. (2009) moeten maatregelen 
gericht zijn op het verbeteren van de adultenover-
leving, voedselbeschikbaarheid in de winter, de 
dekking voor nesten en bovenal de voedselbeschik-
baarheid voor kuikens. De informatie in de hier-
navolgende paragraaf is een samenvatting van het 
onderdeel over beheer in Kuijper et al. (2009).

2.2.1 Predatorenbeheer

De studie van Tapper et al. (1996) heeft laten zien 
dat in goed habitat intensief predatorenbeheer van 
Vos, Hermelijn, Zwarte kraai en Ekster de repro-
ductie bij Patrijzen verhoogt. De aantallen in het 
gebied met predatorenbeheer namen in drie jaar tijd 
in het voorjaar met factor 2,6 en in het najaar met 
factor 3,5 toe. De auteurs concluderen dat intensief 
predatorenbeheer effectief is, naast habitatverbe-
tering en vermindering van pesticidengebruik. Het 
blijft de vraag of dit ook geldt in gebieden met lage 
habitatkwaliteit. Kuijper et al. (2009) pleiten ervoor 
allereerst de habitatkwaliteit te verbeteren, aange-
zien dit de primaire reden is van de achteruitgang 
van Patrijzen.

2.2.2 Braak

Tijdelijke braaklegging zonder gebruik van bestrij-
dingsmiddelen (rotational set aside, RSA, Sotherton 
et al, 2008 in Kuijper et al., 2009) kan de voedsel-

beschikbaarheid voor Patrijzen vergroten. Naast 
plantaardig voedsel voor volwassen Patrijzen bieden 
dergelijke percelen een 3 keer zo hoog aanbod aan 
insecten voor kuikens in vergelijking met gangbare 
percelen (Moreby & Aebischer 1992 in Kuijper et 
al., 2009). Hierdoor kan de reproductie toenemen 
van 6,6 kuikens per hen in gewone velden naar 9,4 
kuikens per hen in braakpercelen (Sotherton et al., 
2008 in  Kuijper et al., 2009). Bij braaklegging is 
belangrijk dat de percelen niet verruigen.

2.2.3 Inzaaien met gewasmengsels

In de winter kunnen percelen worden ingezaaid met 
boerenkool, in combinatie met zaaddragende plan-
ten als quinoa, millet, boekweit en zonnebloem. Om 
het insectenaanbod voor kuikens te vergroten kun-
nen percelen worden ingezaaid met graansoorten 
en/of bloemenmengsels (Triticale, Haver, Lijnzaad, 
Mosterd of andere koolsoorten, Rode klaver, Sother-
ton, 1998). 

2.2.4 Verminderen pesticidengebruik

Het voedselaanbod voor kuikens kan worden verbe-
terd door minder of geen pesticiden (zowel insecti-
ciden als herbiciden) te gebruiken (o.a. Boatman et 
al., 2004; Potts, 1986; Taylor et al., 2006), of door 
selectiever te spuiten (Rands, 1985). Henderson et 
al. (2009) vonden dat het vergroten van de gewas-
diversiteit binnen 1 km2, het toevoegen van zomer-
graan en braak, alsook het niet of pas laat bespuiten 
van braak een positief effect hadden op patrijzen-
dichtheden.

2.2.5 Grootte en ligging percelen met beheer-
maatregelen

Naast het inzaaien of braakleggen van volledige per-
celen of perceelsranden kunnen ook op gangbare ak-
kers maatregelen getroffen worden. Het laten staan 
van stoppels kan zorgen voor een verhoogd voedse-
laanbod in de winter (Hotker et al., 2004 in Kuijper 
et al., 2009; Potts, 1970). Blokken met beheermaat-
regelen zijn waarschijnlijk effectiever dan smalle 
randen, omdat de laatste de predatiekans kunnen 
vergroten (Bro et al., 2004). Sotherton (1998) noemt 
een minimale grootte van 0,3 ha, met een minimale 
breedte van 20 meter. De territoriumgrootte kan 
kleiner zijn dan 2 ha in goede gebieden met hoge 
dichtheden (Sálek et al., 2002), maar neemt toe 
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tot 6-10 ha in slechte gebieden (Buner et al., 2005; 
Novoa et al., 2006). Habitatverbeteringen dienen 
daarom verspreid te worden over een groot gebied, 
zodat meerdere paartjes van de maatregelen kunnen 
profiteren (Sotherton, 1998).
Aebischer & Ewald (2004) berekenden voor Groot-
Brittannië dat bij 4 km/km2 geschikt nesthabitat 
en in afwezigheid van predatorenbeheer voor een 
stabiele populatie minstens 3% van het akkerareaal 
ingericht moet worden als insectenrijk kuikenhabi-
tat. Deze berekeningen gelden voor populaties waar 
nog jacht op Patrijzen plaatsvindt (jaarlijks afschot  
van ca 3-22%).

2.2.6 Bepalen effectiviteit

De studie van Bro et al. (2004) laat zien dat tellin-
gen alléén misleidende informatie kunnen leveren 
wanneer men geïnteresseerd is in de effectiviteit 
van maatregelen. Hier werden grotere aantallen 
Patrijzen geteld in percelen met maatregelen, maar 
de overleving was er juist lager door verhoogde 
predatie. Om een uitspraak te kunnen doen over de 
effectiviteit van een maatregel dient dan ook aanvul-
lende informatie over reproductie en overleving te 
worden verzameld.

2.3. Een Veldleeuwerik zingt niet voor niets!

In 2010 is het rapport verschenen ‘Een Veldleeuwe-
rik zingt niet voor niets! Schatting van kosten van 
maatregelen voor akkervogels in de context van een 
veranderend Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’ 
(Bos et al., 2010). In dit rapport wordt bepaald welke 
maatregelen met welke intensiteit dienen te worden 
getroffen om enkele akkervogelsoorten, waaronder 
de Patrijs, toe te laten nemen en wordt ingeschat 
hoeveel deze maatregelen zouden gaan kosten. Hier-
onder worden de belangrijkste conclusies en aanbe-
velingen uit dat rapport besproken.

De door Bos et al. (2010) uitgevoerde analyses zijn 
gebaseerd op een door Vickery et al. (Vickery et al., 
2008 in Bos et al. 2010) beschreven methode, die is 
gebaseerd op een eenvoudig populatiemodel. In dit 
populatiemodel wordt het aantal Patrijzen in jaar t+1 
berekend aan de hand van het aantal in jaar t en de 
demografische parameters overleving van adulte vo-
gels (0,415), kuikens (0,300) en juvenielen (0,415), 
het aantal vliegvlugge jongen per broedpoging (8,60) 
en het aantal broedpogingen per jaar (1,00). Aange-
zien de waarden voor de demografische parameters 
in Nederland ontbreken, worden door Bos et al. de 
waarden uit Engeland gebruikt, uit de studie van 

Vickery et al. Met deze waarden werd een popula-
tieafname van 5% per jaar berekend. Per demografi-
sche parameter werd vervolgens berekend hoe deze 
moet verbeteren om een populatiegroeisnelheid van 
1% te bereiken. Ook werd berekend welk deel van de 
populatie minimaal bereikt moet worden met de te 
treffen maatregelen, indien in de rest van de popu-
latie de waarde op het oude lage niveau blijft en men 
toch een populatiegroeisnelheid van 1% wil bereiken 
(kerngebiedenbenadering). Tot slot werd ingeschat 
welke maatregelen nodig zijn om dit te bereiken.
Het rapport behandelt meerdere akkervogelsoorten, 
in deze review beperken we ons echter tot de Patrijs.

2.3.1 ‘Vliegvlugge’ jongen per broedpoging

Voor 1% populatiegroei moet het gemiddelde aantal 
kuikens per gestart legsel dat het nest verlaat toene-
men tot 9,6, een toename van 11%. Een populatie-
groei van 1% wordt ook behaald als in 16% van de 
patrijzenpopulatie het aantal ‘vliegvlugge’ kuikens 
per broedpoging toeneemt tot de maximum haal-
bare waarde.  Hierbij wordt echter een maximum 
haalbare waarde van c. 14,6 ‘vliegvlugge’ jongen per 
broedpoging gehanteerd, wat weinig realistisch lijkt. 
Er is momenteel niet genoeg kennis voorhanden 
over kwantitatieve relaties tussen het areaal hoog-
waardig nesthabitat en het aantal ‘vliegvlugge’ 
kuikens per broedpoging. Daarom kan hier slechts 
worden uitgegaan van de door Aebischer & Ewald 
(2004) beschreven aanbeveling om per 100 ha 
4,3 km geschikt nesthabitat aan te leggen. Bij een 
breedte van 10m komt dit overeen met ruim 4% van 
het areaal akkerbouw.

2.3.2 Kuikenoverleving

De kuikenoverleving zou in de gehele populatie 
moeten toenemen tot 0,33 voor een populatiegroei 
van 1%, een toename van 11% ten opzichte van de 
huidige aangenomen waarde (0,30). De maximale 
waarde voor kuikenoverleving gevonden in de litera-
tuur bedroeg 0,50. Een populatiegroei van 1% werd 
ook behaald als in 18% van de patrijzenpopulatie de 
kuikenoverleving toenam tot de maximum haal-
bare waarde. Voor het bereiken van de maximale 
kuikenoverleving zou, op grond van gegevens uit 
de literatuur over kuikenoverleving in onbespoten 
graanranden (Aebischer & Ewald, 2004), 10,5% van 
het areaal granen als onbespoten graanrand (6m 
breed) beheerd moeten worden. Bij een gemiddeld 
aandeel van granen in akkerbouwmatige teelten van 
70%, betekent dit op gebiedsniveau een aandeel van 
7,5%. Als dus 7,5% van het leefgebied van 18% van 
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Tabel 2.1. Maatregelen en benodigde maatregelintensiteit voor het bereiken van 1% populatiegroei op korte termijn. 
Bij een kerngebiedenbenadering worden maatregelen geconcentreerd in een kleiner gebied waarbij in een minimaal 
deel van de populatie maximale demografische parameters bereikt moeten worden. Daarvoor is binnen dit kleinere 
gebied een hogere maatregelintensiteit nodig dan wanneer de hele populatie in staat wordt gesteld te profiteren van 
maatregelen (landelijke implementatie). De tabel is een uitsnede uit tabel 7.10 uit Bos et al. De maatregelintensi-
teit is gebaseerd op Aebischer & Ewald (2004).

Demografische 
parameter Maatregel 

Vereiste maatregelin-
tensiteit bij landelijke 
implementatie

Vereiste maatre-
gelintensiteit bij 
kerngebieden

Te bereiken 
% van totale 
populatie

Aantal ‘vlieg-
vlugge’ jongen per 
broedpoging

Brede struweelhagen, 
heggen of randen/stro-
ken met polvormende 
grassen

Ca. 4% van het areaal 
landbouwgrond als hoog-
kwalitatief nesthabitat

? 16%

Kuikenoverleving Onbespoten graanran-
den of ander insecten-
rijk habitat

Ca. 3% van het areaal als 
insectenrijk habitat

Ca. 7.5% van het 
areaal beheerd als 
onbespoten graan-
rand

18%

Adulte en juve-
niele overleving

Structuur- en zadenrijke 
gewasstoppels

? ? 14%

de Nederlandse patrijspopulatie bestaat uit onbespo-
ten graanranden, dan zou de kuikenoverleving in dit 
deel van de populatie zodanig moeten toenemen dat 
op nationale schaal sprake zou moeten zijn van 1% 
populatiegroei in jaar t+1. De kuikenoverleving hoeft 
minder sterk toe te nemen indien de maatregelen 
over een groter deel (dan de 18%) van de Nederland-
se patrijzenpopulatie worden gespreid.

2.3.3 Adulte en juveniele overleving

Voor 1% populatiegroei in jaar t+1 moet de (winter)
overleving van adulte en juveniele Patrijzen toene-
men tot 0,44, een toename van 6%. Bij een maxima-
le waarde voor deze overleving van 0,60 moet voor 
1% populatiegroei in minimaal 14 % van de popu-
latie deze waarde bereikt worden. Wederom is niet 
genoeg informatie beschikbaar over relaties tussen 
omgevingsvariabelen en de adulte en juveniel over-
leving. Wel is uit de literatuur (voor verwijzingen zie 
Bos et al., 2010) bekend dat geschikt winterhabitat 
voedsel en dekking biedt gedurende de winter, in de 
vorm van structuur- en zadenrijke stoppels. 

In tabel 2.1, een uitsnede uit tabel 7.10 uit Bos et al,  
wordt een samenvatting gegeven van de benodigde 
maatregelen en hun intensiteit voor een populatie-
groei van 1%, alsook het deel van de populatie dat 
met de maatregelen bereikt dient te worden. De 
schattingen hebben een grote onzekerheidsmarge. 
Voor zover gekwantificeerd resulteert elke maatregel 
in eenzelfde verondersteld effect op de populatie. 
De maatregelen kunnen dus worden beschouwd als 
alternatieven waaruit gekozen kan worden om een 

populatiegroei van 1% te behalen. Indien alle maat-
regelen met de aangegeven intensiteit gelijktijdig 
worden uitgevoerd, dan zullen de effecten daarvan 
naar verwachting leiden tot een populatiegroei die 
groter is dan 1%.

Met behulp van habitatassociatiemodellen werden 
aantallen territoria voorspeld voor het akker- en 
regionaal gemengde landbouwgebied in Nederland 
(figuur 2.1, overeenkomend met figuur 8.1a uit 
Bos et al). Hierbij zijn graslandgebieden dus bui-
ten beschouwing gelaten, omdat de dichtheden in 
dergelijke gebieden erg laag zijn. Vervolgens werden 
kerngebieden geïdentificeerd, die bestaan uit het 
kleinst mogelijke verspreidingsareaal van 20% van 
de populatie (de minimaal te bereiken percentages 
van de totale populatie naar boven afgerond, figuur 
2.2, overeenkomend met figuur 8.2a uit Bos et al). 
Wanneer de maatregelen binnen deze gebieden 
worden geconcentreerd, dient hier de maximale 
waarde van één van de demografische parameters 
bereikt te worden. In tabel 2.2 is het oppervlak van 
het landelijk verspreidingsareaal gegeven, alsook 
het totale oppervlak van de kerngebieden. Tot slot 
wordt in figuur 2.3 getoond binnen welke gebieden 
de kerngebieden dienen te worden gerealiseerd (de 
zogenaamde zoekgebieden).
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Tabel 2.2. Absolute oppervlakten van het landelijk verspreidingsareaal en van kerngebieden van Patrijs binnen het 
akker- en regionaal gemengde landbouwgebied, tevens uitgedrukt als percentage van het totale areaal cultuurgrond 
in 2007. De kerngebieden herbergen 20% van de totale populatie in akker- en regionaal gemengde landbouwgebieden. 
Alle oppervlakten afgerond tot het naaste duizendtal. De
totale oppervlakte cultuurgrond bestaat uit akkerbouwgewassen (inclusief braakland), grasland en
tuinbouwgewassen (inclusief bloemen, sierplanten, blijvende teelten; open grond en onder glas). De gegevens komen 
uit tabel 8.2 uit het rapport van Bos et al.

Oppervlak (in ha) % van totale 
cultuurgrond

% van landelijk 
verspreidingsareaal

Landelijk verspreidingsareaal 584000 30 100
Kerngebieden (20% van populatie) 34000 1,8 6

Figuur 2.1. Modelmatige voorspelling van verspreiding en dichtheden van de Patrijs binnen 
het akker- en regionaal gemengde landbouwgebied. De kaart toont voorspelde dichtheden 
in 250 x 250 m gridcellen. Niet-agrarisch gebied en graslandregio’s zijn wit weergegeven. 
Deze figuur komt overeen met figuur 8.1a uit Bos et al.
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Figuur 2.2. Voorspelling van de ligging van kerngebieden van de Patrijs binnen het akker- 
en regionaal gemengde landbouwgebied met daarin 20% van de totale populatie binnen 
het akker- en regionaal gemengde landbouwgebied, gebaseerd op voorspelde dichtheden 
in 250 x 250 m gridcellen. Niet-agrarisch gebied en graslandregio’s zijn wit weergegeven. 
Deze figuur komt overeen met figuur 8.2a uit Bos et al.
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Figuur 2.3. Zoekgebieden voor de Patrijs, gebaseerd op modelmatige voorspelling van 
regionaledichtheden. Deze figuur komt overeen met figuur 8.3a uit Bos et al.

Op grond van de literatuur en de eerdere berekenin-
gen wordt in het rapport geschat wat de kosten zul-
len zijn van beheermaatregelen gericht op verhoging 
van de verschillende demografische parameters, bij 
zowel landelijke implementatie als implementatie in 
kerngebieden (tabel 2.3). Hierbij werd voor kui-
kenopgroeihabitat uitgegaan van €60,- per hectare 
onbespoten graanrand en €1652,- per ha akkerrand 
en voor nesthabitat van €236,- per strekkende meter 
struweelhaag (10 m breed) en €2184,- per ha akker-
rand (op kleigrond). 
De grote spreiding in kosten bij kuikenoverleving 
komt doordat gerekend wordt met twee varianten. 

In de eerste variant wordt de inrichting van 3% van 
het areaal als insectenrijk habitat gerealiseerd door 
middel van de aanleg van onbespoten graanran-
den in het bestaande areaal granen, aangevuld met  
akkerranden. In de tweede variant wordt de aan-
leg van onbespoten graanranden in het bestaande 
areaal granen aangevuld door omzetting van maïs in 
extra graanareaal met onbespoten graanranden. De 
tweede variant is duidelijk duurder. 
Voor de kosten van het verhogen van de adulte en 
juveniele overleving worden geen waarden gegeven, 
aangezien onbekend is wat de vereiste maatregelin-
tensiteit is van de benodigde beheermaatregelen.
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Tabel 2.3. Overzicht van schattingen van kosten van soortgerichte maatregelen voor akkervogels voor 1% populatie-
groei op korte termijn bij landelijke implementatie en bij implementatie in kerngebieden (samenvatting uit tabellen 
8.3 en 8.4 uit Bos et al). Zie voor de toelichting op de berekeningen Bos et al.

Demografische parameter Landelijke implementatie Kerngebieden

Kuikenoverleving €11,7-64,4 miljoen €2,6-9,3 miljoen
Aantal vliegvlugge kuikens per broedpoging €53,3 miljoen €6,1 miljoen
Adulte en juveniele overleving ? ?

Figuur 2.4. Overlay van zoekgebieden voor de Patrijs, Veldleeuwerik en Geelgors, geba-
seerd op modelmatige voorspelling van regionale dichtheden. De figuur komt overeen met 
figuur 8.3d uit het rapport van Bos et al.



Sovon-rapport 2013-12

30

Ta
be

l 
2.

4.
 S

oo
rt

ov
er

st
ij

ge
nd

 m
aa

tr
eg

el
en

pa
kk

et
 v

oo
r 

ak
ke

rv
og

el
s 

in
 h

et
 N

ed
er

la
nd

se
 a

kk
er

bo
uw

- 
en

 r
eg

io
na

al
 g

em
en

gd
e 

la
nd

bo
uw

ge
bi

ed
. 

Bi
j 

la
nd

el
ij

ke
 i

m
pl

em
en

ta
ti

e 
w

or
dt

 d
e 

ge
he

le
 p

op
ul

at
ie

 b
lo

ot
ge

st
el

d 
aa

n 
m

aa
tr

eg
el

en
 e

n 
in

 s
ta

at
 g

es
te

ld
 d

em
og

ra
fi

sc
he

 p
ar

am
et

er
s 

te
 v

er
be

te
re

n.
 B

ij
 e

en
 k

er
ng

eb
ie

de
nb

en
ad

er
in

g 
w

or
de

n 
m

aa
tr

eg
e-

le
n 

ge
co

nc
en

tr
ee

rd
 i

n 
ee

n 
kl

ei
ne

r 
ge

bi
ed

 w
aa

rb
ij

 i
n 

ee
n 

m
in

im
aa

l 
de

el
 v

an
 d

e 
po

pu
la

ti
e 

m
ax

im
al

e 
de

m
og

ra
fi

sc
he

 p
ar

am
et

er
s 

be
re

ik
t 

m
oe

te
n 

w
or

de
n.

 D
aa

rv
oo

r 
is

 b
in

ne
n 

di
t 

kl
ei

ne
re

 k
er

ng
eb

ie
d 

ee
n 

ho
ge

re
 m

aa
tr

eg
el

in
te

ns
it

ei
t 

no
di

g.
 

D
ez

e 
ta

be
l 

ko
m

t 
ov

er
ee

n 
m

et
 t

ab
el

 8
.6

 u
it

 B
os

 e
t 

al
. 

Zi
e 

Bo
s 

et
 a

l 
(2

01
0)

 v
oo

r 
to

el
ic

ht
in

g.

M
aa

tr
eg

el
 

M
aa

tr
eg

el
in

te
ns

it
ei

t
H

ec
ta

re
be

ho
ef

te
Ko

st
en

 p
er

 j
aa

r

La
nd

el
ij

k 
 

Ke
rn

ge
bi

ed
La

nd
el

ij
k 

 
Ke

rn
ge

bi
ed

La
nd

el
ij

k 
 

Ke
rn

ge
bi

ed

In
se

ct
en

ri
jk

 h
ab

it
at

: 
on

be
sp

ot
en

 g
ra

an
ra

nd
en

 e
n 

ak
ke

rr
an

de
n

3%
 in

se
ct

en
ri

jk
 

ha
bi

ta
t

7.
5%

 in
se

ct
en

ri
jk

 
ha

bi
ta

t

11
.0

00
 h

a 
on

be
sp

ot
en

 g
ra

an
ra

nd
en

 
in

 b
es

ta
an

de
 g

ra
an

ar
ea

al
 

67
00

 h
a 

ak
ke

rr
an

de
n

11
50

 h
a 

on
be

sp
ot

en
 g

ra
an

ra
nd

en
 

in
 b

es
ta

an
de

 g
ra

an
ar

ea
al

 
14

00
 h

a 
ak

ke
rr

an
de

n
€1

1,
7 

m
ilj

oe
n 

€2
,6

 m
ilj

oe
n

Ve
rv

an
gi

ng
 v

an
 r

eg
io

na
al

 
do

m
in

er
en

de
 g

ew
as

se
n 

do
or

 z
om

er
gr

an
en

5-
10

% 
zo

m
er

gr
an

en
15

-2
0%

 
zo

m
er

gr
an

en

5%
 z

om
er

gr
an

en
:

ui
tb

re
id

in
g 

m
et

 4
60

0 
ha

10
% 

zo
m

er
gr

an
en

:
ui

tb
re

id
in

g 
m

et
 2

78
00

 h
a

15
% 

zo
m

er
gr

an
en

:
ui

tb
re

id
in

g 
m

et
 1

70
0 

ha
20

% 
zo

m
er

gr
an

en
:

ui
tb

re
id

in
g 

m
et

 2
60

0 
ha

€4
,9

 à
 2

1,
0 

m
ilj

oe
n

€1
,0

 à
 1

,5
 

m
ilj

oe
n

Aa
nl

eg
 b

re
de

 a
kk

er
ra

nd
en

5-
10

% 
br

ed
e 

ak
ke

rr
an

de
n

10
-2

0%
 b

re
de

 
ak

ke
rr

an
de

n
5%

 a
kk

er
ra

nd
en

: 
34

.0
00

 h
a

10
% 

ak
ke

rr
an

de
n:

 6
8.

00
0 

ha
10

% 
ak

ke
rr

an
de

n:
 4

00
0 

ha
20

% 
ak

ke
rr

an
de

n:
 8

00
0 

ha
€6

4,
9 

à 
12

9,
9 

m
ilj

oe
n 

€7
,2

 à
 1

4,
3 

m
ilj

oe
n

Te
el

t 
w

in
te

rv
oe

ds
el

ge
w

as
se

n
1-

2%
 w

in
te

r-
vo

ed
se

lg
ew

as
2-

4%
 w

in
te

r-
vo

ed
se

lg
ew

as
1%

 w
in

te
rv

oe
ds

el
ge

w
as

: 
40

00
 h

a
2%

 w
in

te
rv

oe
ds

el
ge

w
as

: 
80

00
 h

a
2%

 w
in

te
rv

oe
ds

el
ge

w
as

: 
40

0 
ha

4%
 w

in
te

rv
oe

ds
el

ge
w

as
: 

80
0 

ha
€6

,6
 à

 1
3,

2 
m

ilj
oe

n 
€0

,7
 à

 1
,4

 
m

ilj
oe

n

To
ta

le
 k

os
te

n
€8

8,
1 

à 
17

5,
8 

m
ilj

oe
n 

€1
1,

5 
à 

19
,8

 
m

ilj
oe

n



Het Jaar van de Patrijs: Kennisupdate

31

Aangezien in het rapport ook andere soorten worden 
besproken en het wenselijk is dat de te treffen maat-
regelen voor Patrijzen ook voor andere akkervogels 
gunstig zijn, is in tabel 2.4 een soortoverstijgend 
maatregelenpakket weergegeven met bijbehorende 
kosten, zoals gegeven in tabel 8.6 van het rapport. 

De soortoverstijgende maatregelen (c. €90-175 mil-
joen bij landelijke implementatie en €10-20 miljoen 
bij implementatie in kerngebieden), zijn twee tot 
negen keer zo duur als de maatregelen die alleen 
voor Patrijzen bestemd zijn (resp. €10-65 en €3-
10 miljoen), maar bedienen ook de Geelgors en de 
Veldleeuwerik.
Daarnaast is in figuur 2.4 het zoekgebied voor kern-
gebieden van de drie soorten Patrijs, Veldleeuwerik 
en Geelgors te zien. De zoekgebieden voor Patrijzen 
overlappen het meest met de andere soorten in 
Limburg en Zeeland, met een paar kleinere gebieden 
in oost Groningen, oost Drenthe en oost Overijssel. 
Echter, in het rapport wordt de kanttekening ge-
plaatst dat de kaarten met globale zoekgebieden niet 
te gebruiken zijn voor beleidsmatige aanwijzing van 
gebieden waar maatregelen voor akkervogels zich 
toe zouden moeten beperken. Bij de begrenzing van 
de zoekgebieden is immers geen rekening gehouden 
met landschapskenmerken en daarom valt niet uit 
te sluiten dat delen van het zoekgebied niet geschikt 
zijn voor de doelsoort, ook al is het onderliggende 
centraal gelegen kerngebied dat wel (zie het verschil 
tussen figuur 2.2 en figuur 2.3).

2.4. Recentere studies

De review van Kuijper et al. (2009) en de studie van 
Bos et al. (2010) kunnen nog worden aangevuld met 
informatie uit de studie van Ewald et al. (2010). Zij 
pleiten voor het ruimtelijk geconcentreerd inzetten 
van maatregelen gericht op verschillende stadia van 
de levenscyclus, aangezien dit de effectiviteit lijkt te 
vergroten. Daarnaast is in 2012 een artikel versche-
nen over een studie naar de aantallen en biomassa 
aan arthropoden in verschillende gewassen op 40 
percelen in Engeland (Holland et al., 2012). Zij 
vonden dat de gemiddelde dichtheden arthropoden 
in akkers maximaal de helft waren van de minimale 
dichtheid nodig voor een overleving van patrijzen-
kuikens die voldoende is om een stabiele populatie 
te waarborgen. De hoogste dichtheid en biomassa 
aan arthropoden werden aangetroffen op granen, de 
laagste op aardappelen. Dit wordt deels verklaard 
doordat wortel- en knolgewassen veelvuldige en 
intensieve grondbewerking vereisen, de grond pas 

laat in het seizoen bedekken en relatief veel bespoten 
worden met insecticiden. Volgens de auteurs dienen 
beheermaatregelen gericht te zijn op het verhogen 
van de hoeveelheid arthropoden in de akker, door 
een open gewas met veel onkruiden na te streven. 
Grasranden herbergen veel arthropoden, maar heb-
ben vaak een te dichte vegetatie voor foeragerende 
vogels. 

2.5. Gesprek met Eckhard Gottschalk

Naast informatie uit de literatuur heeft er een 
gesprek plaatsgevonden met Eckhard Gottschalk 
(http://www.uni-goettingen.de/en/118592.html) uit 
Göttingen, waar in 2005 een project is gestart om 
Patrijzen te beschermen (http://www.rebhuhnschutz-
projekt.de/index.html). In het kader van agrarisch 
natuurbeheer werden in het studiegebied bloemen-
strips aangelegd (strips die worden ingezaaid met 
een bodembedekkend mengsel en niet worden be-
spoten). Door middel van het zenderen van Patrijzen 
werd  geëvalueerd in hoeverre deze strips geschikt 
zijn voor broedende Patrijzen en hoe de strips voor 
Patrijzen kunnen worden geoptimaliseerd. Het doel 
van het zenderen was om het terreingebruik en de 
demografische parameters van de Patrijzen te bepa-
len, om zo de maatregelen te kunnen verbeteren. In 
eerste instantie werd gedacht dat kuikenmortaliteit 
de belangrijkste factor was. Door het zenderonder-
zoek bleek dat de nestoverleving in combinatie met 
de henoverleving tijdens het broeden belangrijker 
waren (hen en nest werden meestal tegelijkertijd 
gepakt). De meeste nestpredatie vond plaats door 
vossen, zoals vastgesteld aan de hand van de resten 
van gezenderde vogels. De predatie was twee keer 
zo hoog in smalle strips (<10m) als in  brede strips 
(>10m). Door gebruik te maken van de resultaten 
van het onderzoek werden de strips aangepast: elk 
jaar wordt de helft van de strip opnieuw ingezaaid, 
wat resulteert in een strip die voor de ene helft één- 
en andere helft tweejarig is. Het nieuwe zaadmengsel 
bestaat uit planten die een open vegetatie opleveren 
en wordt dun ingezaaid (max 7kg zaden/ha, minder 
bij vruchtbare bodems). De tweejarige helft bleek 
belangrijk als nesthabitat. Er werden meer terri-
toria in bloemenstrips aangetroffen dan in andere 
habitattypen. Ook de dichtheid aan insecten en het 
foerageersucces van tamme kuikens waren hoger in 
de bloemenstrips. Naast nestgelegenheid en kuiken-
opgroeihabitat levert de bloemenstrip in de winter 
dekking en voedsel, al lijkt de laatste functie minder 
belangrijk aangezien er geen aanwijzingen waren 
voor voedseltekorten. In een gebied van 5x5km met 
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in het beste jaar 6-7% van het gebied met bloemen-
strips was de populatie tijdens de studie van 4 naar 
40 paren toegenomen. 

Volgens Eckhard is in verband met mobiliteit een 
minimum oppervlak van 100km2 nodig, met daar-
binnen 3-5% van het oppervlak met maatregelen. 
Patrijzen leggen grotere afstanden af in gebieden 
met lage dichtheden (tot wel 2km/dag). Dit geldt 
vooral voor eenzame mannetjes die op zoek gaan 
naar een partner. Paartjes blijven meer op één plek 
(totale homerange van ca 2km).
In de handleiding voor de maatregelen, die te vinden 
is op de website van het project, worden de volgende 
aanwijzingen gegeven voor effectieve maatregelen:
1. Geen herbiciden of insecticiden gebruiken (meer 

insecten)
2. Een heterogene vegetatiestructuur (dichte vege-

tatie voor dekking, open plekken voor opwarmen 
en open vegetatie voor foerageren; de samen-
stelling van een geschikt zaadmengsel dat een 
dergelijke vegetatie oplevert is in de handleiding 
te vinden)

3. Minimale breedte van 10 meter, bij voorkeur 
breedte van 20m

4. De ligging: In het landschap dienen reeds andere 
lijnvormige elementen aanwezig te zijn, de perce-
len dienen ver genoeg van bosranden verwijderd 
te zijn ivm predatie en dienen in groter verband 
te worden aangelegd, bij voorkeur in patrijzenter-
ritoria

5. De dichtheden aan Patrijzen dienen voldoende 
hoog te zijn ivm natuurlijke populatieschomme-
lingen

2.6. Samenvatting en aanbevelingen

Beheer ten behoeve van Patrijzen dient gericht te 
zijn op verschillende stadia van de levenscyclus/
demografische parameters en ruimtelijk geconcen-
treerd te worden. De percelen met beheermaatre-
gelen dienen bovendien ver genoeg van bosranden 
verwijderd te zijn in verband met predatie. De goed-
koopste en meest realistische optie lijkt het toepas-
sen van optimaal beheer in kerngebieden (20% van 
de populatie, figuur 2.2), waarbij minimaal één van 
de demografische parameters de maximale waarde 
dient te behalen. 
Het aantal broedpogingen en aantal jongen per 
broedpoging kan worden verhoogd door brede 
(minimaal 10m, bij voorkeur 20m) randen of blok-
ken aan te leggen met struweelhagen, heggen en/of 
meerjarige braak. De kuikenoverleving kan worden 
verhoogd door insectenrijk habitat te bieden, in 
de vorm van onbespoten graan- of braakranden of 
-blokken, met ijle en heterogene vegetatie met open 
plekken, eventueel dun ingezaaid met een geschikt 
zaadmengsel. Ook deze randen of blokken dienen 
minimaal 10m en bij voorkeur 20m breed te zijn. De 
winteroverleving van juveniele en adulte Patrijzen 
is gebaat bij structuur- en zadenrijke gewasstoppels. 
Predatorenbeheer kan een aanvulling zijn op, maar 
geen vervanging zijn van de habitatverbeteringen. 
Het beheer dient te worden geëvalueerd en geopti-
maliseerd door middel van onderzoek naar de repro-
ductie en overleving in de gebieden met beheermaat-
regelen, bij voorkeur gecombineerd met observaties 
van terreingebruik om onderliggende mechanismen 
te begrijpen.
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