SAMEN VOOR DE
PATRIJS
Zoals u misschien wel gehoord of gelezen hebt in de media, loopt er een project genaamd : “SAMEN VOOR DE
PATRIJS”. Dit project is een initiatief van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tieler- en
Culemborger Waarden(VANL-TCW) en wordt door diverse andere (natuur)organisaties ondersteund, zoals
Collectief Rivierenland (CR), Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de WBE, IVN, Sovon en natuurlijk de
grondeigenaren.
Het doel van de VANL-TCW is het leefgebied voor de patrijs te
verbeteren. Van oudsher een algemene boerenlandvogel die veel
voorkwam in onze streek. We willen graag dat deze vogel zich weer gaat
thuis voelen in de regio, want er zijn er nu nog maar een paar over.
SLG coördineert de monitoring van de patrijs in Gelderland. Overal zijn
nu vrijwilligers actief die in kleine gebieden de patrijs gaan monitoren.
Zo wordt het gebied bij u in het Rijswijkse Veld, Herwijnen e.o. en
Waardenburg / Hellouw geteld door onze weidevogelvrijwilligers.
Wat gaan we doen? In de maanden, februari, maart en april zullen we
tegen de avond met een kleine luidspreker het geluid van roepende
patrijzen afspelen. Daar reageren mannetjes patrijzen direct op want die
denken er is een concurrent in mijn gebied. Op deze wijze proberen we
de patrijzen te lokaliseren. Daarnaast zullen we ook af en toe overdag naar patrijzen gaan zoeken. Daarvoor
hoeven we niet de percelen in, we kunnen alles met een verrekijker vanaf de openbare weg en fietspaden
bekijken.
Mochten er op uw erf of land patrijzen zijn, dan zouden wij het op prijs stellen dat aan ons (gegevens op onze
website) door te geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking en ik hoop dat we dit seizoen in uw gebied
patrijzen gaan zien.
Alvast hartelijk dank en hopend op een vruchtbaar patrijzenjaar!
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