Vrijwillige akkervogelbescherming
helpt u mee DE patrijs
en zijn leefgebied te beschermen?
doe mee en WORD akkervoGELBESCHERMER!

Akkervogels zoals patrijs, gele kwikstaart, veldleeuwerik, grauwe gorzen, geelgorzen, kneuen en paapjes
horen bij Nederland. Vroeger stond het boerenland nog volop ‘in bloei’. Zomerse akkers waren omzoomd
met bloeiende klaprozen, korenbloemen en kamille. Hagen of houtwallen scheidden de percelen. En
smalle zandpaden doorsneden de velden. Akkervogels waren er volop. De meesten van hen zijn sterk
afgenomen of zelfs verdwenen. Helpt u mee om ze weer een impuls te geven?

Waarom inzetten voor akkervogels, zoals de patrijs?
Akkervogels waren talrijk in Nederland, maar we zien ze steeds minder
op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om akkervogels, zoals
patrijzen te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke
akkerranden, houtwallen, hagen en overhoekjes. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Vrijwilligers
adviseren hen en helpen bijvoorbeeld met aanplanten en onderhouden
van patrijzenhagen in die gebieden waar de patrijs al voorkomt zodat de
populatie zich uitbreidt. Ook kunnen vrijwilligers helpen met het zoeken naar geschikte locaties
voor andere maatregelen zoals overhoekjes en akkerranden inzaaien en geven ze voorlichting.
Om te monitoren wat de effecten van deze maatregelen zijn, tellen vrijwilligers de territoria van
patrijzen en gele kwikstaarten. Na het broedseizoen tellen ze de patrijzengezinnen en wordt in
de winter gekeken waar de groepen patrijzen zich ophouden om te eten. Met deze informatie
kunnen de beheermaatregelen in het veld verbeterd worden ten gunste van de akkervogels.
Helpt u mee? Het is niet alleen belangrijk werk maar ook gezellig en gezond. We brengen u
graag in contact met de bij ons aangesloten akkervogelgroepen.
Zij presenteren zich op onze website www.landschapsbeheergelderland.nl/boerenlandvogels.
André Hendriksen van de Patrijzenwerkgroep
Montferland:
Vrijwilligers van de Patrijzenwerkgroep Montferland zetten
zich in voor patrijzen door het verrichten van tellingen, het
maken van afspraken met agrariërs en het geven van voorlichting.
“Ik vind het geweldig dat we met het vrijwilligerswerk ervoor zorgen dat de
stakkers van de akkers de helden van de velden worden. Hoe mooi is het om
in het veld een hele klucht patrijzen te zien opvliegen. Het is een bijzondere
vogel die ondanks dat hij wel 16 tot 21 eieren legt, onze hulp hard nodig
heeft om hier te overleven.”

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
zorg voor ons landschap

contact opnemen?
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendael 2A, 6891 DA Rozendaal, Telefoon: 026 - 35 37 444
info@landschapsbeheergelderland.nl
www.landschapsbeheergelderland.nl. Op onze website vindt u alle
vrijwilligersgroepen. Dus neem vooral een kijkje.
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