
’Het ging bergafwaarts met de patrijs’
We leven in het jaar van de
patrijs. Dat heeft niets met
Chinese astrologie te maken,
maar alles met de provincia-
le vogelvereniging Avifauna
Groningen. Aart van der
Spoel vertelt over de Vogel
van het jaar.

Door Jean-Paul Taffijn

Vogel van het jaar, wat is dat?
"Sinds een jaar of vijf richten
wij ons elk jaar op een schaar-
se vogel. We tellen het aantal
exemplaren in de provincie,
kijken waar ze zich ophouden
en publiceren daar aan het
eind van het jaar over in het
verenigingsblad Grauwe Gors."

En de patrijs kon wel wat aan-
dacht gebruiken?
"Ja, een van onze leden kwam
met dat voorstel, zoals andere
met andere vogels kwamen.
Op het forum van onze websi-
te is erover gestemd en de pa-
trijs heeft gewonnen."

Mee eens?
"Daar is zeker veel voor te zeg-
gen. Het ging de afgelopen ja-
ren bergafwaarts met de aan-
tallen patrijzen in onze pro-
vincie. Dertig jaar geleden wa-
ren er nog 3200 broedparen.
Daar zijn er nog maar 200 van
over. Maar het lijkt erop dat
het weer wat de goede kant op
gaat."

Mooi nieuws. Hoe kan dat?
"De intensivering van de land-
bouw heeft de vogels verjaagd.
In steeds groter wordende,
vlakke landschappen, kunnen
zij geen plek vinden om zich te
verschuilen voor roofvogels en
ander gevaar. De patrijzen lij-
ken nu te profiteren van de
grotere aandacht voor akker-
randen."

Het valt me op dat de patrijzen
vooral in Zuidoost-Groningen
worden gespot.
"Vroeger zaten ze overal in de
provincie, hoewel ze een lich-
te voorkeur hebben voor zand-
grond. Sinds het slechter ging,
trokken ze daar weer heen.
Maar als het weer beter gaat en
er op kleigrond voldoende za-
den, onkruid en insecten te
vinden zijn, trekken ze daar
vast weer naartoe."

Kan iedereen een waarneming
doorgeven?
"Jazeker. Via onze website kun
je zelfs onmiddellijk met een
rode pijl de plek van de waar-
neming aangeven en er aan-
vullende informatie bij tik-
ken. Die kaart wordt dus con-
stant uitgebreid."

Doen veel mensen dat?
"Alleen dit jaar al hebben we
een stuk of 70, 80 meldingen

binnengekregen. Dat is boven
verwachting, wat mij betreft."

Wat is de leukste waarneming?
"Dat er een groepje patrijzen
in het open veld op de sneeuw
zat. Toen er een torenvalk aan-
kwam, doken ze allemaal on-
der het sneeuwdek."

Voor meer informatie en meldingen:
www.avifaunagroningen.nl
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