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Aanleiding
De gewone jacht op patrijs is geopend van 15 september tot en met 14 november (BVR
28/06/20131). De jacht op patrijs mag alleen worden uitgeoefend binnen een erkende
wildbeheereenheid (WBE) als aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan (BVR
25/04/20142):



De opeenvolgende wildrapporten wijzen uit dat voor het geheel van jachtterreinen
die tot de WBE behoren, gedurende de drie voorgaande kalenderjaren een
gemiddelde dichtheid waargenomen is van minstens drie broedparen patrijzen per
100 ha open ruimte.



Uit het faunabeheerplan blijkt dat een patrijsvriendelijk beheer wordt gevoerd.

Bij de opmaak van het advies INBO.A.3469 waren de wildrapporten van vijf WBE’s nog niet
beschikbaar in het e-loket. Daardoor kon voor deze WBE’s de eerste voorwaarde niet
nagegaan worden. De betreffende wildrapporten zijn sinds 26/09/2016 wel beschikbaar in
het e-loket.

Vraag
Het aanleveren van een tabel met het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open
ruimte in het voorjaar, op basis van de gerapporteerde voorjaarsstand over de afgelopen
drie jaar, voor de WBE’s ‘De Zwarte Beek’, ‘Jekervallei’, ‘Tussen Voer & Yse’, ‘Zennevallei’ en
‘Zoetendaele - De Polders’.

Toelichting
1

Inleiding

Zie advies INBO.A.3469.
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Beschikbare gegevens

Zie advies INBO.A.3469 met aanvulling:
•

Wildrapporten zoals beschikbaar in het e-loket op 26/09/2016, voorjaarsstand van
2015.
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Berekening van het aantal koppels patrijzen per
100 ha open ruimte

Zie advies INBO.A.3469.

1

Art. 4. § 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de
periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018 (B.S. 3 juli 2013)
2

Art. 22. Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden
uitgeoefend (B.S. 2014)
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Tabel

De tabel in bijlage 1 geeft per wildbeheereenheid het gemiddelde aantal koppels patrijzen
weer per 100 ha open ruimte. Het gemiddelde is berekend op basis van de gerapporteerde
voorjaarsstand voor de jaren 2013, 2014 en 2015.
Wanneer het gemiddelde aantal koppels patrijzen ≥ 3 (drempelwaarde) is, wordt dat in het
vet aangeduid. De betreffende WBE voldoet in dat geval aan de eerste voorwaarde voor een
verlengde jachtperiode op patrijs zoals gesteld in het Jachtvoorwaardenbesluit.
De tabel bevat volgende kolommen:
•

Naam: de naam van de wildbeheereenheid.

•

Provincie: de naam van de provincie waarin de wildbeheereenheid gelegen is.

•

RelPatrijs_2013, RelPatrijs_2014: de relatieve voorjaarsstand van patrijs in het
gegeven jaar per 100 ha.

•

cf_2013, cf_2014: de correctiefactor voor het vermelde jaar waarbij correctiefactoren
in het blauw tot stand kwamen door gebruik te maken van het werkingsgebied zoals
gedigitaliseerd in de shapefile van HVV en deze in het donkerblauw van de shapefile
van ANB.

•

cor_relPatrijs_2013, cor_relPatrijs_2014: de gecorrigeerde relatieve voorjaarsstand
van patrijs per 100 ha open ruimte in het vermelde jaar.

•

Abs_Patrijs_2015: de gerapporteerde voorjaarsstand van patrijs in 2015.

•

Opp_open: de oppervlakte open ruimte (ha) binnen de jachtterreinen aangesloten bij
de WBE.

•

Patrijs_per_Open_2015: de relatieve voorjaarsstand van patrijs per 100 ha open
ruimte in 2015.

•

Gem_aantal_koppels: het gemiddelde van de (al dan niet gecorrigeerde) relatieve
voorjaarsstand van patrijs per 100 ha open ruimte over de periode 2013-2015.
Indien er geen gegevens beschikbaar zijn voor de laatste drie jaar, is het gemiddelde
niet berekend.

•

Aantal_gegevens: het aantal jaar waarvan de voorjaarsstand van patrijs beschikbaar
was over de periode 2013-2015.

Bijlage 1
Digitaal bestand met voor de WBE’s ‘De Zwarte Beek’, ‘Jekervallei’, ‘Tussen Voer & Yse’,
‘Zennevallei’ en ‘Zoetendaele - De Polders’ het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100
ha open ruimte voor de periode 2013-2015.
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