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Kuijper D.P, Oosterveld E. & Wymenga E. (2009) Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix)
population - a review. European Journal of Wildlife Research, 55: 455-463.
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• Adviezen i.k.v. de vijfjaarlijkse
jachtopeningsbesluiten (tot 2013)

Beleid

• Jaarlijkse adviezen i.k.v. de berekening van het
gemiddelde aantal gerapporteerde koppels
i.f.v. de patrijzenjacht (sinds 2008)
• Bijkomende kennisvragen over patrijs
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2019: INBO-rapport over patrijzenjacht

Beleid

• Overzicht huidige toestand en trend
van de patrijs in Vlaanderen
• Evaluatie impact van jacht a.d.h.v.
populatiemodellen
• Evaluatie huidige jachtbeleid
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Literatuur

Populatiemodellen
Literatuur: conclusies
• Jachtmortaliteit is (grotendeels) additief: geen natuurlijke compensatie
• Jacht kan een belangrijke negatieve impact hebben op de populatiegroei
• Overbejaging (>20% najaarsstand) is nefast voor de populatie

Beleid

• Risico op overbejaging is groter in gebieden met lage aantallen
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Populatiemodellen
Literatuur: aanbevelingen
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Lage aantallen en
dichtheden

Hoge
jachtintensiteit

Beleid

Vlaanderen
opdelen in
gebieden

Grootschalig
habitatherstel

(tijdelijk)
Jachtverbod

(tijdelijk)
Jachtverbod

(tijdelijk)
Jachtverbod

Scenario 1:
(tijdelijk) Jachtverbod

Risico op overbejaging beperken

Overbejaging beperken

Kansen op herstel verhogen

* Tijd winnen (implementeren
voldoende habitatverbetering)
* Randvoorwaarden voor
heropening jacht

Overige
Scenario 2:

Jacht toelaten

* Voordeel habitatverbetering
door jagerij > jachtmortaliteit

* Bijkomende inspanning voor
habitatverbetering
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Jachtbeleid
Wetgeving
Verlengde patrijzenjacht:

Literatuur

1° invoeren drempelwaarde 3 koppels patrijs per 100 ha
open ruimte (op basis wildrapport)
2° voor aangrenzende jachtterreinen binnen dezelfde WBE
3° wildbeheerplan gericht op de verbetering van de staat
van instandhouding van de patrijs
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Voorwaardelijke patrijzenjacht (enkel binnen WBE):
1° drempelwaarde 3 koppels patrijs per 100 ha
open ruimte (op basis wildrapport)
2° faunabeheerplan met een patrijsvriendelijk beheer

…

…

2021

Toestand

Jachtbeleid
Evaluatie: jachtverbod in gebieden met lage dichtheden

Beleid

Literatuur

• Geen gestandaardiseerde telmethode
•

Telmethode?

•

Accuraatheid?

•

Precisie?

• Geen validatie van de gerapporteerde cijfers
vb. Duitsland (Tillman et al. 2012)

Tillmann J.E., Beyerbach M. & Strauss E. (2012) Do hunters tell the truth? Evaluation of
hunters’ spring pair density estimates of the grey partridge Perdix perdix. Wildlife Biology, 18: 113-120.
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Jachtbeleid
Evaluatie: jachtverbod in gebieden met lage dichtheden

Literatuur

Vaststellingen:
• Aantal WBE’s met zeer hoge dichtheden
• Aantal WBE’s met opvallende toenames in voorjaarsstand (zie INBO-adviezen)
• 116 (63%) van de 185 WBE’s jagen op patrijs
• Het aantal WBE’s die voldoen aan de drempelwaarde is gestegen sinds 2008
Beleid

?
Terwijl de populatie over dezelfde periode een sterke achteruitgang kent
-47%

-42%
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Jachtbeleid
Evaluatie: overbejaging (>20% najaarsstand) vermijden

Literatuur

Op basis van de cijfers van de jachtsector

Conclusies:

• Teveel onzekerheden voor uitspraken op
Vlaams niveau
Beleid

• Aanwijzingen dat de jachtintensiteit te
hoog ligt in een aantal WBE’s

Figuur : Histogram van de jachtintensiteit op het niveau van de WBE voor de 116 WBE’s die een afschot rapporteerden in
2016. De onderbroken lijn duidt de drempelwaarde van 20% voor een duurzame jachtintensiteit aan.
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Jachtbeleid
Evaluatie: patrijsvriendelijk beheer

Beleid

Literatuur

Agentschap voor Natuur en Bos: actueel geen terreinverificatie

?
bijkomende mortaliteit
door afschot

patrijsvriendelijk beheer
door jachtsector

Toestand

Jachtbeleid
Habitatmaatregelen

Beleid
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Het belangrijkste instrument in het landbouwgebied:
Beheerovereenkomsten (BO’s)

BO’s relevant voor patrijs in 2020 (Bron: VLM):
• BO-oppervlakte:
• Onderhoud hagen en heggen:
• Vergoeding aan de landbouwers:

7.132 ha
507 km
14.461.840 EUR

Figuur : Ligging van de relevante
beheerovereenkomsten voor
patrijs afgesloten door de
Vlaamse Landmaatschappij in
2020 (Bron: VLM)

Toestand

Jachtbeleid
Habitatmaatregelen jachtsector
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Rol jachtsector:
1) rechtstreeks door habitatmaatregelen te implementeren op eigen terreinen

Cijfermateriaal: 57 % van de landbouwer-jagers heeft BO
(Bron: enquête HVV 2017 op basis 88 respondenten)
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8,5 % van de landbouwers met BO is landbouwer-jager
(Bron: enquête VLM 2018 op basis 679 respondenten)
2) onrechtstreeks door landbouwers te informeren en te sensibiliseren
Cijfermateriaal: /
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Jachtbeleid
Habitatmaatregelen effect?
Kwantiteit en kwaliteit

Minimale hoeveelheid
oppervlakte hoogkwalitatief
habitat
(Europa: 7 % dekkingspercentage)

Habitatmaatregelen

Actueel uitblijven effect
(INBO-rapport: De Bruyn et al. 2019)

Beleid

Effect op doelsoorten

Figuur : Indicator Landbouw uit de Algemene
Broedvogelmonitoring op basis van 18 soorten
(Boerenzwaluw, Geelgors, Gele kwikstaart, Grasmus, Graspieper,
Grutto, Kievit, Kneu, Patrijs, Ringmus, Roodborsttapuit,
Scholekster, Spotvogel, Torenvalk, Veldleeuwerik, Witte kwikstaart,
Wulp, Zwarte roodstaart)(Bron: Onkelinx, Vermeersch & Devos
2020).
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Toekomst?

Jachtmortaliteit verlaagt de
voorjaarsstand t.o.v. de nietbejaagde situatie

Beleid

Jachtverbod op zich volstaat niet
(indien er geen overbejaging is)
Vb. Nederland, Luxemburg,
Zwitserland.

Habitatverbetering is cruciaal
voor populatieherstel

Voorjaarsstand (aantal koppels)

Literatuur

Simulatie
zonder jacht
met jacht

Jaren
Figuur : Vergelijking van de gemodelleerde trend van de voorjaarsstand van patrijs onder vier beheerscenario’s:
habitatverbetering zonder jacht, habitatverbetering met jacht (afschot van 20% van de najaarsstand),
habitatdegradatie zonder jacht, habitatdegradatie met jacht (afschot van 20% van de najaarsstand). Uit
Aebischer (1991).
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Toekomst?
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Tijdelijk jachtverbod:
• motivatie voor habitatverbetering door jachtsector
behouden
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• criteria bepalen wanneer het jachtverbod wordt
opgeheven
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Overal jacht

Volledig (tijdelijk) jachtverbod

Gedifferentieerd jachtbeleid:
gebieden met en zonder
(tijdelijk) jachtverbod

Nood aan betere
monitoringgegevens
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