Patrijs Perdix perdix
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Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Maaien	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk)
Middelgrote hoender (kleiner en boller dan

voorkomt alleen maaien in de periode van november

fazant) met korte staart. Overwegend grijs

t/m maart. De patrijs verstopt zijn nest doorgaans in

met oranjebruine kop en bruingestreepte

dichte begroeiing, bijv. onder een heg.

flanken. Vliegt met veel kabaal op en

Schonen	-

maakt vaak slechts korte glijvluchten.

Baggeren	-
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Snoeien/dunnen	Zie gedragscode, aanvullend: Als onder maaien.
Onderhoud waterkeringen	Onderhoud verhardingen	Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling, mits gebruik gedragscode)
Voorbereiding van nieuwe werken	Zie gedragscode
Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk)
voorkomt alleen maaien in de periode van november
t/m maart. De patrijs verstopt zijn nest doorgaans in
dichte begroeiing, bijv. onder een heg.
Sloop kunstwerken en gebouwen	Bouwactiviteiten	Zie gedragscode, aanvullend: Als de soort (mogelijk)
voorkomt alleen maaien in de periode van november
t/m maart. De patrijs verstopt zijn nest doorgaans in
dichte begroeiing, bijv. onder een heg.
Afdammen/dempen/vergraven	Leefgebied	Soort van kleinschalig cultuurlandschap. Typische
elementen binnen het leefgebied van de soort zijn
akkerranden, heggen, begroeide greppels, ruige paardenweides, volkstuinen, rommelige overhoekjes, etc.
Gebruik van het leefgebied	Leeft op de grond. Foerageert overdag in paren of
kleine familiegroepjes op stoppelvelden, akkers, in

soort niet broedend

wegbermen, greppels, open velden, langs heggen,

mogelijk broedgeval

tussen bollenvelden etc. Maakt zich bij onraad klein

broedgeval waarschijnlijk/zeker

of rent weg. Is het hele jaar in het territorium aanwezig.
Voornaamste voedselbronnen	Vooral graan- en graszaden, jong blad en gras. daarnaast insecten, welke met name van belang zijn voor
de kuikens.
Leefwijze door het jaar heen	Sociale soort, leeft buiten het broedseizoen in
groepen, in voorjaar en zomer in paren. Broedperiode
van begin april tot eind oktober. Eieren en jongen
aanwezig van eind april tot eind september. Vliegvlugge jongen aanwezig op de broedlocaties tot eind
oktober.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Patrijs Perdix perdix
Locatie nest	Grondbroeder, nest doorgaans verstopt in dichte
begroeiing (in greppel, onder heg etc.).
Aanbevelingen

-	Instandhouding en herstel van kleinschalige
landschapselementen als heggen, houtwallen, ruige
bermen en meerjarige grasstroken met een breedte
van 50 cm tot 1 meter om de natuurlijke grenzen
in het biotoop te herstellen. Bermen en grasstroken
moeten in augustus gemaaid worden.
-	Meerjarige braaklegging van stroken grond (buiten
bestaande percelen) van vijf tot tien meter breed
waarbij geen groenbemesters worden ingezaaid en
wilde kruiden niet worden bestreden.
-	Langs akkers in een strook van tien meter breed
minder herbiciden en geen pesticiden gebruiken en
niet bemesten (akkerrandenbeheer).
-	‘s Winters meer stoppelvelden (wintervoedsel)
beschikbaar stellen/houden.

Belang Waterschapspopulaties	Groot nationaal belang.
Verspreiding binnen Nederland	Vrij talrijke broedvogel in grote delen van Nederland.
Ontbreekt vooral op de Waddeneilanden met uitzondering van Texel, in Friesland, de IJsselmeerpolders,
op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, in Utrecht
en in het westelijk rivierengebied. Sterk in aantal
afgenomen.
Rode lijst 2004	Kwetsbaar.
Beschermingsstatus Vogelrichtlijn	Voor deze soort zijn Natura 2000-gebieden aangewezen.
FF-wet	Strengbeschermd, gelijkgesteld aan tabel 3
Bronnen	Literatuur: Bijlsma et al. 2001; LNV, 2009; Snow
& Perrins 1998, SOVON 2002.
Websites: www.minlnv.nl,
www.nederlandsesoorten.nl.

