Doe een gift
voor meer
boerennatuur

nd

Niet iedere land- of tuinbouwer
verkeert in de mogelijkheid om zelf
aan agrarisch natuurbeheer te
doen. Toch beschik je over
mogelijkheden om je collega’s
daarin te ondersteunen.
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Joost-Pim Balis, Mathias D’Hooghe en
Korneel Verslyppe, regiocoördinatoren Boeren
natuur Vlaanderen

De steenuil is je dankbaar
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Vorig jaar lanceerden we met Boerennatuur Vlaanderen een eerste actie
waarbij je een (fiscaal aftrekbare) gift
kon doen voor meer boerennatuur in
Vlaanderen. Je kon kiezen voor een
nestkast voor de steenuil of voor de
aanleg van bloemenranden. Deze actie
was een enorm succes. Dankzij jullie
giften konden maar liefst 16 steenuilen
een thuis vinden in een nieuwe nestkast en was er een bijdrage voor 4,6 ha
bloemenrand. De actie voor bloemenranden wordt verlengd. Daarnaast kan
je dit jaar een gift doen voor de patrijs.
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De patrijs, een echte
boerenvogel
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Geen akkervogel die de afgelopen
weken en dagen meer in de media
kwam dan de patrijs. Dat was onder
meer het geval tijdens een hoorzitting
in het Vlaams Parlement met betrekking tot het voorstel van decreet tot het
schrappen van de patrijs als bejaagbare
soort. Maar de patrijs was ook het
onderwerp van vele discussies, artikels
en opinies over de toekomstige vergroeningsmaatregelen in het nieuwe
GLB.
De patrijs is een echte ‘boerenvogel’ die
het jaar rond voorkomt in kleinschalige
landbouwlandschappen met overjarige
ruige grasachtige vegetaties, perceelsranden, struwelen, hagen en heggen.
De kuikens van deze akkervogel verlaten midden juni haast meteen het nest
op zoek naar voedsel. Dat vinden ze in
hoge maar vrij open ijle vegetaties.

Agrarisch natuurbeheer
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Meer over de patrijs en onze
andere projecten vind je op
www.boerennatuur.be
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zame jacht, ruimtelijke versnippering,
weersomstandigheden …
Hier wil Boerennatuur Vlaanderen
samen met landbouwers iets aan doen,
door onder meer in te zetten op financiële ondersteuning voor reguliere en
ook experimentele beheermaatregelen
(zoals op de foto hiernaast). Met jouw
gift zorgen wij voor meer voedsel, nestgelegenheid en dekking voor de patrijs. n

De patrijs kende
in Vlaanderen een
achteruitgang van 56%.
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Luchtfoto van een experimenteel
bloemenblok, ingedeeld in kleinere
blokken, in het Partridge-demogebied
in Boekhoute, Oost-Vlaanderen.
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Gedurende de eerste twee weken van
hun leven eten ze bijna uitsluitend
insecten en larven. Daarna verschuift
hun dieet geleidelijk en eten ze ook
onkruidzaden, graankorrels en het
jonge bladgroen van grassen, granen en
kruiden. Patrijzen zijn vooral actief in
de ochtend- en avondschemering.
Overdag zoeken ze in de begroeiing
dekking tegen roofvogels. Overnachten
doen ze in het open veld, om grondpredatoren (zoals de vos) te ontlopen.
Met de patrijs gaat het de laatste jaren
niet zo goed. Zo kende de soort in
Vlaanderen een achteruitgang van 56%
tussen 2007 en 2018 (INBO). Die is te
wijten aan een verlies van kwaliteitsvol
habitat door onder meer schaalvergroting en intensivering van de landbouw,
maar ook door predatie, niet-duur-
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Patrijs
in nood
zoekt
veilige
habitat

Met jouw gift* zorgen wij voor voedsel,
nestgelegenheid en beschutting
* 60% fiscaal aftrekbaar (vanaf 40 euro) t.e.m. 31/12/2020

Een gift voor boerennatuur
is een duurzame investering
in de landbouw
Het voortbestaan van de patrijs is steeds
meer bedreigd. Daarom zet Boerennatuur
Vlaanderen – samen met landbouwers – mee
allerlei initiatieven op die ervoor zorgen dat
deze akkervogel niet verdwijnt. Dat kost
natuurlijk geld. Wil jij ons financieel steunen?
Stort dan een gift – groot of klein – op
rekeningnummer BE07 7360 0263 8666 van
Boerennatuur Vlaanderen met de vermelding
‘Gift patrijs’. Voor giften vanaf 40 euro krijg
je tot eind dit jaar een fiscaal attest dat recht
geeft op een belastingvermindering van 60%,
in plaats van 45%. Bedankt voor je steun!

Diestsevest 40
3000 Leuven
www.boerennatuur.be
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