Requiem voor de jacht
Requiem voor de patrijs!

Aantal broedparen = aantal broedbiotoop!

Aanleiding

• Kennis en ervaring beheer patrijs
• Kennismaking met ‘t Stadslandschap ‘t West-Vlaamse hart
• Studie INBO
• Voorstel Mevr. Schauvlieghe

Mogelijke oplossing
• Oprichting van provinciale werkgroep patrijzenproject
• Biotoopbeheer ism regionaal landschap ‘t West-Vlaamse Hart
• Organiseren transparante voorjaarstelling met behulp INBO
• Organiseren transparante najaarstelling
•
•
•
•

Natuurpunt
Provincie
‘t Stadslandschap ‘t West-Vlaamse hart
INBO geen tijd en middelen

Tellen
• Broedvogelatlas: punttelling door vrijwilligers
• Grote gebieden niet geteld
• Niet geschikt voor patrijs
• Populatie-dynamisch onderzoek of trendvolging
• Voorjaarstelling: broedparen redelijk
• Najaarstelling: gezien de gewassen totaal onbetrouwbaar
• 1 – 2 – 3 - … Wandelen, rijden, warmtekijker, geluidsmonitoring
• Voorjaarstelling goed – ook nooit allemaal
• Najaarstelling zeer betrouwbaar – ook nooit allemaal
• Nadeel: zeer intensief (26,5 uur dit jaar in mijn revier)

Geluidsmonitoring

Provincie West-Vlaanderen
16 Wildbeheereenheden
VJ Gebruik geluidmonitor
113
VJ Gebruik warmtekijker
61
NJ Wandeling, verrekijker...

280

koppels voorjaar per 100 ha
% koppels terug gevonden in
najaar
Totaal vogels najaar voor jacht

3,71
89,46%
22477

NJ Warmtekijker

82

vogels per 100 ha voor jacht

23,3

Getelde velden

335

Totaal vogels najaar na jacht

19689

Bejaagde opp WBE
Getelde ha WBE

58,32%
97624

56938vogels per 100 ha na jacht
Gemiddelde grootte klucht
Afschot WBE

20,4
8,49
12,35%

Provincie West-Vlaanderen 2019
15 Wildbeheereenheden
VJ Gebruik geluidmonitor

113

VJ Gebruik warmtekijker

61

NJ Wandeling, verrekijker...

280

koppels voorjaar per 100 ha

% koppels terug gevonden in najaar
Totaal vogels najaar voor jacht

3,76

87,25%
21072

NJ Warmtekijker

82

vogels per 100 ha voor jacht

23,5

Getelde velden

335

Totaal vogels najaar na jacht

18578

Bejaagde opp WBE
Getelde ha WBE

59,60% 53425vogels per 100 ha na jacht
89628,86

Gemiddelde grootte klucht
Afschot WBE

20,7
8,54

11,83%

Voorjaarstelling
• Reeds jaren ernstige bijdrage hier door de jager
• Geluidsmonitoring niet zaligmakend maar een welgekomen hulp
• Je vindt nooit alle koppels
• Drie koppels per 100 ha is aanvaardbaar voor opening jacht
• 3 koppels/100 ha: geen basis om je afschot te bepalen
• Transparantie noodzakelijk maar in samenspraak met
jachtrechthouder

Najaarstelling
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Door wetgever destijds zelf afgeschaft, door jager verder toegepast
Onontbeerlijk voor bepaling afschot
Geen trendtelling maar een feitelijke telling
Kennis van oude versus jonge vogels: waar nodig afschot oude
Maximum afschot 20% meer dan gerespecteerd
20,7 vogels per 100 ha NA de jacht = 10 koppels per 100 ha!
Voor 4 koppels per 100 ha zijn 7170 patrijzen nodig
Afschot 2494 patrijzen
wintersterfte, predatie… 11382 sterften
Transparantie noodzakelijk maar in samenspraak met jachtrechthouder

Najaarstelling 2020
WBE
Nr Jachtveld

2020Afspraken
Eén blad per jachtveld! (dus geen jachtvelden
samen tellen!)
Terugsturen naar WBE: uiterste datum 15
november
Belangrijk naar transparantie toe (betreft dus
niet MJRH maar niet-jager, vereniging…)

Jachtrechthouder
Genodigd

Gezien de situatie Covid-19 is dit nu niet van
toepassing!

lege koppels: gewoon het aantal koppels dat je
zag zonder kuikens

Aantal lege koppels
Aantal kluchten

1

Per klucht het volledig aantal vogels opgeven!
Opmerkingen zijn altijd welkom hieronder (bv
jachtveld 500 ha waarvan 200 ha bos)

2
3
Totaal vogels kluchten
Telwijze

0
wandelen

0
rijden

0
thermo

0

0

geluid
aankruisen - combineren mag

Geslaagde Patrijzen- en Kieviteninventarisatie in
Midden-West-Vlaanderen door WBE’s in 2019

Het aantal broedvogels is voor jagers maar een deel van het verhaal. Om
geen overmatige bejaging uit te voeren, moet ook de najaarsstand gekend
zijn.
…
Dit is een werk dat de jagers sowieso doen. Er werden enkele dergelijke
zoektochten opengesteld voor andere geïnteresseerden, wat heel
interessant bleek om van gedachten te wisselen en om te zien waar de
kluchten zich zoal ophouden.
O.Dochy

Kwetsbaarheid
• Waar we vat op hebben
• Broedhabitat realiseren
• Kuikenhabitat realiseren: voldoende eiwitrijk voedsel voor kuikens
• Predatie beperken: permanente struiken- en kruidenranden realiseren
• Maaibeheer: later bermbeheer en landbouw van binnen naar buiten
maaien
• Overbejaging uitsluiten
• Waar we geen vat op hebben
• Zware onweders in juni

Bondgenoten in behoud patrijs

• Biotoopbeheer – inzet biodiversiteit
• Wintervoeding
• Transparante voorjaars- en najaarstelling
• Predatorcontrole
• Vertrouwensrelatie met landbouwer

Besluit

• Vertrouwen!
• Broedbiotoop = broedpaar
• Jachtverbod voor de patrijs = einde voortbestaan patrijs

