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Nog niet zo lang geleden was de Patrijs nog een
algemeen voorkomende akkervogel, maar nu is dit
prachtige dier steeds minder waar te nemen. Afname
van het voedselaanbod, vooral insecten voor de
Patrijzenkuikens, vernietiging van schuil- en
nestelgelegenheden waardoor vaker verstoring en
predatie, enz; het zijn allemaal redenen die bijdragen
aan de achteruitgang van de Patrijzenstand. Maar we
kunnen patrijzen helpen. In ons TCW-gebied willen we
starten met het project "De patrijs". Door bijvoorbeeld
het inzaaien van kruidenrijke akkerranden/overhoekjes bieden we patrijzen
broedgelegenheid, voedsel en dekking. Bovendien ziet het er met de bloemen en
kruiden mooi uit voor de wandelaar en fietser.
Donderdag 30 januari is er een bijeenkomst geweest om van gedachten te
wisselenover de meest effcetieve beheermaatregelen.
Bij deze bijeenkomst waren aanwezig vertegenwoordigers van:
Bestuur VANL-TCW
WBE 's
Patrijzentellers
SLG
Gemeente West Betuwe
Bestuur Boerderij Educatie

PATRIJS GEZIEN?
Wij horen het graag als u patrijzen ziet in ons TCW-gebied. Ze leven erg verscholen
en zijn soms moeilijk te vinden. De meeste informatie over het aanwezig zijn van
patrijzen word verkregen middels “toevallige” meldingen of door mensen die in het
buitengebied wonen.
Deze gegevens komen samen bij onze verenigingscoördinatior, Peter van Noord.
Tellers gaan hierna aan de slag om de gegevens vastgeleggen. Na deze
inventarisatie wordt een projectplan opgezet.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u penningmeester@vanl-tcw.nl toe aan uw adresboek.

