
 
In deze flyer wordt beknopt de telmethodiek van de 
populatietellingen van Patrijzen beschreven, ter ondersteuning in het 
veld. Een uitgebreidere uitleg is te vinden in de handleiding op de 
website www.jaarvandepatrijs.nl. Lees ook de handleiding goed door 
om verkeerde interpretaties in het veld te voorkomen.  
 

Telperiodes 
Voorjaar: 15 februari – 31 maart 

Zomer: 1 – 30 september (na oogst) 
Winter: 1 december – 1 februari (bij sneeuw) 

  
 
Aantal tellingen 
Tel minimaal eenmaal in het voorjaar én in de zomer in de aangegeven 
periode. Naast deze basistellingen kunnen extra basistellingen in de 
drie periodes (voorjaar, zomer, winter) worden uitgevoerd en in de 
voorjaarsperiode één of meerdere avondtelling(en) met geluid. 
  
Tijdstip tellingen 
De basistellingen vinden tot 2u na zonsopkomst of vanaf 2u voor 
zonsondergang plaats, bij voorkeur met droog en windstil weer en 
goed zicht. De facultatieve avondtelling met geluid vindt plaats tussen 
zonsondergang en een uur daarna. 
  
Telmethode 
1) Basistellingen 
Zoek vanaf wegen of paden elk perceel in zijn geheel af met de kijker 
of telescoop. Maak bij onoverzichtelijke percelen een insteek, na 
toestemming van de grondeigenaar. Teken waarnemingen in op de 
veldkaart, inclusief alle perceelkenmerken. Maak daarbij onderscheid 
tussen man, vrouw en juveniel. Voer de resultaten in via 
www.jaarvandepatrijs.nl. 
  
2) Avondtelling met geluid 
Leg dezelfde route af als bij de basistellingen en speel om de 300m het 
geluid van de roep gedurende één minuut af. Wacht na het afspelen 
van geluid steeds twee minuten op een reactie. Teken roepende 
Patrijzen op de veldkaart in, zo mogelijk weer onderscheid makend in 
man, vrouw of paar en met alle perceelkenmerken. Voer de 
waarnemingen in op www.jaarvandepatrijs.nl en geef daarbij bij de 
opmerkingen aan dat het om een telling met geluid ging. 
  
  

  

P a t r i j s  

Perceelkenmerken 
Geef bij elke waarneming per keuzemogelijkheid (Leefgebied/ Gewastype/ Kruidenrijkdom/ 
Groenbemester/ Faunarand/ Heg/ Beheersituatie) steeds één (meest voor de hand liggende) keuze 
aan. Vul bij Faunarand en Heg ‘ja’ in als de waarneming op een perceel is met een faunarand of heg. 
Voer bij de categorie ‘overig’ bij gewastype ook in om welk type het gaat (bijvoorbeeld gewastype 
‘Overig, nl…bollenveld’).  
  
Vb: patrijs waargenomen in landbouw (Leefgebied), in een akker (Gewastype), kruidenrijk 
(Kruidenrijkdom), geen groenbemester (Groenbemester), geen faunarand (Faunarand), wel een heg 
(Heg) en met een zaaddragend gewas (Beheersituatie). 
 

Leefgebied:  Gewastype:  Kruidenrijkdom:  Groenbemester:  Faunarand:  Heg: 

-Landbouw (incl. agrarisch natuurbeheer)  -Gras  -Kruidenrijk  -Ja  -Ja  -Ja 

-Natuur  -Akker  -Kruidenarm  -Nee  -Nee  -Nee 
-Bebouwd/ruraal (oa. Industrieterrein, 
woonwijk) 

 
-Overig, nl… 

 
-Onbekend 

 

 

 

 

 

 

 

 -N.v.t.  

 

 

 

 

 

 

  

Beheersituatie: 

Gras  Akker  Overig 

-Net ingezaaid, zaden of kiemplantjes 
te zien 

 -Net ingezaaid, zaden of 
kiemplantjes te zien 

 -Kaal 

-Pas gemaaid, gras nog op perceel          -Groen gewas/vegetatie  -Korte vegetatie (<20 cm), bloeiend of 
zaaddragend         

-Korte vegetatie (<20cm)  -Bloeiend en/of zaaddragend 
gewas/vegetatie 

 -Korte vegetatie  (<20 cm), vegetatief 

-Lange vegetatie (>20 cm)  -Stoppel en/of oogstresten  -Lange vegetatie (>20 cm), bloeiend of 
zaaddragend 

-(Zeer recent) beweid  -Bewerkt, kaal  -Lange vegetatie (>20 cm), vegetatief 

  -Braak   
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Roestbruine kop  

Grote, donkere buikvlek  

Lichte wenkbrauwstreep , 
minder  
uitgesproken  
roestbruin  

Kleine 
buikvlek 

Man Vrouw 

Kwartel Fazant 

Roodbruine buitenste 
staartpennen 
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