
Najaarstelling patrijs 2020 omdat… 

- dit de enige manier is om je afschot te bepalen 

- je straks efficiënt en zonder veel verstoring met goed resultaat patrijs kan jagen 

- omdat feiten en cijfers de enige weg zijn om het gesprek met de overheid te voeren voor het 

behoud van de jacht op de patrijs 

Tips om de telling uit te voeren 

- Voer de tellingen uit in de periode 15/08 tem 14/09, best in de ochtend tot rond 10 u en de 

avond vanaf 17 u en dit bij rustig, droog weer. Rond de middag rusten de kluchten dikwijls uit 

in de schaduw, rand mais… en zijn dus moeilijk te observeren. 

- Blijf tellen tot je het merendeel van de voorjaarskoppels teruggevonden hebt.  

- Mogelijke (combinatie van) methodes:  

o Wandelen (Battue blanc): ‘jagen’ zonder geweer met onder appel staande hond over 

geoogste graanakkers, ‘dode of half-dode’ aardappelvelden, gemaaide grasvelden 

(zeker bij veel mais), schorseneren, opschietende groenbemesting, langs zandwegen… 

Ga niet te breed uit elkaar want ze zullen zich drukken – 10 à 15 meter is goed.  

o Rijden: rijden met de auto (of fiets) doorheen het jachtrevier. Besteed zeker aandacht 

aan geoogste stoppelvelden (langs of op de stoppels rijden) 

o Warmtekijker: ’s nachts met behulp van warmtekijker vooral op weiden, gras… 

Gebruik dit slechts als hulpmiddel en niet als enige methode bij de najaarstelling. 

o Geluid: afspelen van de roep. Dit kan soms helpen om een waakzame oudere patrijs 

te ontdekken die je zo de kans geeft om de klucht te zien. Gebruik dit slechts als 

hulpmiddel en niet als enige methode bij de najaarstelling. 

- Extra tips: 

o Vraag dat je landbouwers hun waarnemingen doorgeven en verifieer via telling  

o Bij veel dekking (vb. maïs, heggen of houtkanten, …) 

 heel veel rondrijden interessant tot je je broedpaar op de weg terug vindt 

  na maaibeurt van raaigrassen gaan kijken op dit grasland, tegen de grens van 

de maïs aan 

 heg of houtkant aflopen met langs elke kant 2 waarnemers, één die tegen de 

basis van de heg/houtkant aan loopt en één die 20 meter verder op het terrein 

loopt. 

o Hou er rekening mee dat je vaak eerst je lege koppels ziet (deze moeten enkel voor 

zichzelf zorgen en geven zich gemakkelijker bloot. Hoe groter de klucht, hoe later en 

hoe moeilijker ze in zicht komen, hoe intensiever je speurwerk moet gebeuren) 

o Eénmaal de klucht tellen is voldoende. Zo ken je de vluchtrichting, de velden waar ze 

verblijven en voorkom je dat ze tijdens de jacht van te ver op de vleugel gaan.  

Ook in de toekomst ijveren we voor transparantie en openheid bij de tellingen. Dit door externe 

personen uit te nodigen op de telling: niet-jagers, mensen van regionaal landschap, 

milieuvereniging van je gemeente, natuurpunt, INBO, provincie, … In deze Covid-19 tijd is dit 

jammer genoeg niet mogelijk! 

Noteren en doorgeven van de tellingen door de jachtgroep 

- Noteer na elke telronde de locatie en de grootte van elke klucht voor jezelf: op een kaart, in 

een notitieboekje, … 



- Vat het resultaat van tellingen samen op het toegestuurde telformulier in Excel. Vermijd 

dubbeltellingen: noteer elke klucht maar één keer op het formulier, ook al heb je deze klucht 

bij verschillende telrondes gezien. Gebruik het formulier in Excel (digitaal; niet afdrukken), zo 

bespaar je de WBE veel werk. 

- Stuur dit formulier tegen 15 november per mail naar uw WBE. 

- Stel je afschot af op je najaarstelling. Het afschot mag maximaal 20 % van de getelde 

najaarsstand bedragen. Is de populatie laag of zie je dat het broedsucces beperkt was in je 

jachtrevier, dan ben je best extra voorzichtig en blijf je hier (ver) onder. Afschot uitvoeren kan 

uiteraard enkel als je WBE voldoet aan de wettelijke voorwaarden om jacht op patrijs toe te 

passen (oa. minimaal gemiddeld 3 koppels patrijs per 100 hectare open ruimte in de laatste 3 

jaar).   

 

Dankjewel voor je medewerking! 

 


