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Aanleiding 

Het INBO rapport over genetica van patrijs (Deflem et al., 2021) roept op om systematisch 
genetisch materiaal van elke geschoten patrijs te verzamelen. Zo kan niet alleen een 
nauwkeurig inzicht bekomen worden in het afschot, maar kan ook verder onderzocht worden 
of er patrijzen afkomstig uit kweek in het wild voorkomen. Het uitzetten van jachtwild is 
verboden. Bij detectie van uitgezette patrijzen op basis van genetische analyse kunnen dan 
maatregelen genomen worden. 

Bij dergelijk sanctionerend beleid op basis van genetische analyse is het van belang ook 
rekening te houden met het gedrag van de patrijs. Een patrijs uit kweek kan zich immers 
verplaatsen van het ene jachtterrein of wildbeheereenheid naar het andere en zich daar 
eventueel succesvol voortplanten. 

Vragen 

1. Wat zijn courante dispersieafstanden voor de patrijs? Hoe evalueert het INBO de 
impact van uitzettingen in Wallonië op de aanwezigheid van gekweekte patrijzen in 
Vlaanderen? Welke impact heeft uitzetting in één WBE op de aanwezigheid van 
gekweekte patrijzen in naburige WBE’s? 

2. Wat is de gemiddelde en maximum leeftijd van een wilde patrijs? 

3. Wat is de kans dat een gekweekt dier dat uitgezet werd, zal overleven én zich zal 
voortplanten waardoor een groot aandeel genetisch materiaal vanuit kweek voor 
langere tijd in de wildbaan blijft? 

4. Toewijzing aan een bepaalde groep (kweek of wild) wordt in de STRUCTURE analyse 
gedaan op basis van een Q-waarde. Waarop is de keuze gebaseerd om de 
drempelwaarde van 70 % te gebruiken? 

5. Hoe wordt de Q-waarde geïnterpreteerd in geval van hybriden? 

6. Hoe kan men bepalen of een individu recent uitgezet werd en niet een nakomeling is 
van historisch uitgezette voorouders? 

7. Is het mogelijk om een protocol uit te werken dat zowel analyse van stalen als 
interpretatie van de resultaten omvat op basis waarvan men kan concluderen dat er 
binnen een WBE recent patrijzen werden uitgezet? 

Toelichting 

1a Wat zijn courante dispersieafstanden voor de patrijs? 

Dispersie bij patrijs treedt op gedurende de pre-broedperiode in het voorjaar, wanneer de 
kluchten uit elkaar vallen om koppels te vormen, en in de post-broedperiode in het najaar 
wanneer ze zich verplaatsen naar hun winterleefgebied. 

In West-Europa bedragen deze dispersieafstanden in beide perioden enkele honderden meters 
(zie tabel 1). Een beperkt aantal dieren verplaatst zich over grotere afstanden van meerdere 
kilometers. In uitzonderlijke gevallen kan dit meer dan 10 km bedragen. Vastgestelde 
extremen zijn 10,8 km in Finland (Putaala & Hissa, 1998), 13 km in Duitsland (Gottschalk & 
Beeke, 2014), 15 km in Noord-Amerika (Church & Porter, 1990) en 22,5 km in Denemarken 
(Olesen C.R., Danish Hunters Association, niet gepubliceerd). 
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Tabel 1. Overzicht van de dispersieafstanden bij patrijs (uit: Bro (2016), voor referenties zie deze 
publicatie). 

 

Aanvullend aan tabel 1 rapporteren Gottschalk & Beeke (2014) voor hun studiegebied in 
Duitsland gemiddelde dispersieafstanden van 1,2 km (max. 9 km) bij hennen en 1,7 km (max. 
13 km) bij hanen. 

1b Hoe evalueert het INBO de impact van uitzettingen in Wallonië op 
de aanwezigheid van gekweekte patrijzen in Vlaanderen? 

In Wallonië is het actueel nog steeds toegelaten om gekweekte patrijzen uit te zetten. Uit 
gegevens van het Waalse Département de l’Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA) blijkt 
dat nagenoeg alle Waalse wildbeheereenheden die grenzen aan Vlaanderen, ook in het 
jachtseizoen 2021-2022 effectief patrijzen hebben uitgezet. Uitgezette patrijzen kunnen dus 
vanuit Wallonië in Vlaanderen terechtkomen. Gelet op de beperkte dispersieafstand van 
patrijzen schatten we de impact van uitzettingen in Wallonië eerder beperkt in tot het directe 
grensgebied met het Vlaams gewest, met een buffer van hooguit enkele kilometers. Zoals 
hoger gesteld kunnen in uitzonderlijke gevallen enkele exemplaren grotere afstanden afleggen. 
Het vaststellen van meerdere gekweekte exemplaren in een WBE is in dat geval moeilijk 
verklaarbaar door enkel immigratie van uitgezette exemplaren afkomstig uit Wallonië. Naast 
de beperkte dispersieafstanden is ook de overleving van uitgezette gekweekte exemplaren 
bijzonder laag (zie verder). Ook hierdoor schatten we de kans om uitgezette exemplaren uit 
Wallonië te detecteren in Vlaanderen, buiten het directe grensgebied, laag in.  
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1c Welke impact heeft uitzetting in één WBE op de aanwezigheid van 
gekweekte patrijzen in naburige WBE’s?  

We kunnen op die vraag niet eenduidig antwoorden. Dit hangt af van: 

● de hoeveelheid uitgezette patrijzen 
● de densiteit van wilde patrijzen in de regio 
● de afstand van de uitzetplaats tot de naburige WBE 

Er zijn ook geen concrete gegevens voorhanden om hier gedragen uitspraken over te doen. 

De hamvraag is niet zozeer wie de schuldige is1, maar of er sprake kan zijn van een duurzame 
jacht op patrijs wanneer er door een influx van uitgezette dieren een vertekend beeld wordt 
bekomen van de natuurlijke aanwas van patrijzen in een regio. De aanwezigheid van uitgezette 
patrijzen in een WBE heeft immers mogelijk een impact op de voorjaarstellingen. Deze kunnen 
daardoor niet meer gehanteerd worden voor de evaluatie van de eerste voorwaarde om te 
mogen jagen op patrijs. Hier stelt zich dus een probleem met artikel 22 van het 
Jachtvoorwaardenbesluit. De aanwezigheid van uitgezette patrijzen tijdens het jachtseizoen 
verhoogt bovendien het risico op overbejaging van de wilde patrijzen. Dat is zeker het geval 
wanneer de plaatselijke jager uitgaat van een volledig wilde populatie. In combinatie met de 
bijzonder lage overlevings- en voortplantingskansen van uitgezette patrijzen kan dit een 
negatieve impact hebben op de lokale wilde patrijzenpopulatie. Daarnaast vormen de 
uitgezette patrijzen nog verschillende risico’s voor de lokale wilde populatie, zoals het 
overbrengen van ziekten en parasieten. Hierdoor zou artikel 23 geval 1 van het 
Jachtvoorwaardenbesluit van toepassing kunnen zijn. 

2 Wat is de gemiddelde en maximale leeftijd van een wilde patrijs? 

De maximale leeftijd die ooit voor een wilde patrijs is vastgesteld, is 5 jaar, 2 maanden en 13 
dagen (Robinson, 2005). De verwachte gemiddelde levensduur van een patrijs is te berekenen 
aan de hand van de jaarlijkse overleving van volgroeide dieren. Wanneer we uitgaan van een 
maximale levensduur van 6 jaar en een jaarlijkse overleving van 55%, bedraagt de gemiddelde 
leeftijd van volwassen patrijzen 2,05 jaar. Dit ligt in de lijn van eerdere schattingen van een 
gemiddelde leeftijd van 1,8 jaar van geslachtsrijpe patrijzen in het voorjaar (Robinson, 2005). 
In de praktijk is een jaarlijkse overlevingskans van 55% aan de hoge kant (zie bijvoorbeeld 
Buner (2009)). Voor dieren afkomstig uit kweek is de geschatte overlevingskans veel lager 
(zie verder). 

3 Wat is de kans dat een gekweekt dier dat uitgezet werd zal 
overleven én zich zal voortplanten waardoor een groot aandeel 
genetisch materiaal vanuit kweek voor langere tijd in de wildbaan 
blijft? 

Bij het interpreteren van overlevingskansen van uitgezette dieren is het belangrijk om rekening 
te houden met factoren die hierop een invloed hebben (zie bijvoorbeeld Buner, 2009; Buner 
et al., 2011): 

● de methode van uitzetting 
● het tijdstip van jaar 
● de duur van de acclimatisatie 
● de draagkracht van het gebied. 

Desalniettemin wijst een grootschalige introductiecampagne in Zwitserland (Homberger et al., 
2021), waarbij getracht werd om dit in de meest ideale omstandigheden uit te voeren, op de 

                                                
1 Voor het kunnen toepassen van artikel 23 geval 3 van het Jachtvoorwaardenbesluit. 
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lage overlevingskansen van uitgezette patrijzen. Van de 1.385 uitgezette dieren was na 7 
maanden (bij de start van de eerste broedperiode) slechts 5% (63) nog in leven. Een jaar na 
de uitzetting bedroeg dit aantal minder dan 1% (10). Dit komt overeen met een eerdere studie 
in Zwitserland waarbij Buner (2009) een maandelijkse overleving vaststelde van 90% bij wilde 
patrijzen en 70% bij gekweekte dieren. Dit cumuleerde naar een jaarlijkse overleving van 28% 
bij wilde en 1,4% bij gekweekte dieren. 
In een Engelse studie die vier verschillende methoden van uitzetten onderzocht, bedroeg de 
overleving een jaar na uitzetting met de beste methode 7,2% (Buner et al., 2011). Bij de 
andere drie methoden lag de overleving tussen 2,7% en 3,6%. 
Rymešová et al. (2013) stelden in Tsjechië een veel hogere mortaliteit vast bij gekweekte 
dieren dan bij wilde patrijzen. Bij 75 gekweekte en uitgezette dieren bedroeg de mortaliteit 79 
dagen na uitzetting 100%. De hanen vertoonden een nog hoger mortaliteitsrisico dan de 
hennen. De gemiddelde duur tot sterfte bij wilde gezenderde dieren (130 dagen) was in deze 
studie bijna tienmaal langer dan bij gekweekte dieren (14 dagen). 
In Bulgarije stelden Angelov et al. (2019) 97% mortaliteit vast bij uitgezette (en gezenderde) 
dieren binnen één week na uitzetting. 

Algemeen is het broedsucces van uitgezette patrijzen laag omdat slechts een zeer klein 
aandeel van de uitgezette hennen er in slaagt een succesvol nest voort te brengen. Niet alleen 
zal slechts een zeer klein aandeel dieren overleven tot aan en gedurende het broedseizoen, 
maar het percentage hennen van deze overlevers dat een succesvol nest voortbrengt is ook 
lager dan bij de wilde patrijzen. Volgens Buner et al. (2011) bedraagt dit percentage 49% bij 
de beste uitzetmethode en valt dit terug naar 31% en zelfs 0% bij de andere methoden. 

Rymešová et al. (2013) stelden vast dat gekweekte en wilde hennen bij hun partnerselectie 
een sterke voorkeur hadden voor wilde hanen. Slechts in één geval was een gekweekte haan 
(op een totaal van 39 gekweekte hanen) in staat om zich te koppelen aan een wilde hen. Van 
de 15 koppels die zich in de vrije wildbaan hadden gevormd en waarvan beide partners waren 
uitgezet, overleefde geen enkele de eilegperiode. Van de drie gemengde koppels (gekweekte 
hen x wilde haan) overleefde geen enkele hen de broedperiode. Van de 75 gekweekte dieren 
die uitgezet werden volgens de methode beschreven door Rymešová et al. (2013), slaagde 
geen enkele er in om een succesvol nest voor te brengen. 

Ook Parish & Sotherton (2007) stelden in hun studie een erg laag voortplantingssucces vast: 
van de ongeveer 260 uitgezette hennen, slaagde slechts één erin succesvol een nest voort te 
brengen (0,4%). Dit komt overeen met 2,8% van de hennen die overleefden tot de 
broedperiode. 

Alle aangehaalde studies stellen zeer lage overlevingskansen van uitgezette dieren vast in 
combinatie met een lage kans op broedsucces. We concluderen hieruit dat de kans dat een 
gekweekte patrijs zich vestigt in de vrije wildbaan en bijdraagt aan genetische vervuiling, zeer 
laag is. Of er daadwerkelijk genetische vermenging optreedt, hangt dan verder af van de 
verhouding tussen wilde en gekweekte patrijzen. Hoe meer uitzettingen er gebeuren, hoe 
groter die kans. Om de kans op effectieve voortplanting te vergroten, zal het nodig zijn om 
een groot aantal dieren uit te zetten en dit op een methode die de meeste kans op succes 
heeft. 

4 Toewijzing aan een bepaalde groep (kweek of wild) wordt in de 
STRUCTURE analyse gedaan op basis van een Q-waarde. Waarop is 
de keuze gebaseerd om de drempelwaarde van 70% te gebruiken? 

De verschillende groepen waaraan we toewijzen, zijn op zich geen homogene entiteiten: zowel 
binnen de wilde als binnen de gekweekte patrijzen bestaan duidelijke genetische verschillen. 
Bij de gekweekte patrijzen komen twee groepen voor. Wanneer we het programma de 
instructie geven om slechts toe te wijzen aan twee groepen (kweek versus wild) dan zien we 
dat ook de zuivere kweekgroep 1A slechts voor circa 70% wordt toegewezen aan deze entiteit. 
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We weten daardoor dat we ook voor stalen van ongekende oorsprong de drempel op circa 70% 
moeten leggen, om vals negatieve toewijzingen te vermijden. 

Op een gelijkaardige manier worden patrijzen uit de provincie Antwerpen voor gemiddeld 85% 
toegewezen aan de wilde groep. Dit betekent echter niet dat 15% van hun DNA afkomstig is 
van gekweekte patrijzen; dit stelt inherente beperkingen voor van de analysemethode om alle 
stalen in slechts twee groepen op te delen, daar waar de biologische realiteit een continuüm 
is van subtiele tot markante genetische verschillen. 

De gekweekte patrijzen zijn allen van Franse oorsprong en hebben ultiem ook een wilde 
oorsprong, tientallen generaties geleden. Dit resulteert in kleine toevallige genetische 
verschillen met de Vlaamse wilde populatie. Dat komt enerzijds door de iets zuidelijkere 
geografische herkomst en anderzijds door een gescheiden evolutie in gevangenschap 
gedurende tientallen generaties. Aan de hand van een zelftoewijzingsprocedure2 weten we dat 
een individu met een Q-waarde van > 70% aan de ene of de andere groep in > 99,5% van de 
gevallen weer correct aan zijn groep van oorsprong wordt toegewezen. 

5 Hoe wordt de Q-waarde geïnterpreteerd in geval van hybriden? 

Wanneer de Q-waarde duidelijk lager is dan 70% voor één van de groepen, gaat het meer dan 
waarschijnlijk om een kruising. Om een nauwkeuriger beeld te geven van de graad van 
inkruising, kunnen we voor zulke individuen aparte toewijzingstesten aan drie groepen doen: 
de autochtone plus de twee genetisch verschillende kweekgroepen. 

6 Hoe kan men bepalen of een individu recent uitgezet werd en niet 
een nakomeling is van historisch uitgezette voorouders? 

De methode die Deflem et al. (2021) voorstellen, geeft weer wat de genetische oorsprong is 
van een onderzocht exemplaar. Hoewel we met deze methode niet kunnen uitsluiten dat een 
dier dat volgens deze methode tot de groep van uitgezette dieren behoort eigenlijk een 
nakomeling is van een koppel uitgezette patrijzen en geen rechtstreeks uitgezet exemplaar, 
blijkt de kans hierop in de praktijk zeer laag. Dat komt door de lage overleving van uitgezette 
dieren, het lagere voortplantingssucces van de uitgezette hennen en de sterke voorkeur van 
hennen voor wilde hanen (zie hoger). 

Andersom kunnen uitgezette gekweekte patrijzen die afkomstig zijn van wildvang of uit 
uitgebroede eieren die in de vrije wildbaan werden verzameld, niet gedetecteerd worden als 
uitgezette exemplaren. 

Er bestaat wel een manier om dit onderscheid hard te maken: door gebruik te maken van 
stabiele isotopenfracties in de veren van patrijzen. Stikstofatomen N komen er voor in 
verschillende elementaire vormen: het lichtere 14N wordt gemakkelijker uitgescheiden (via 
excretie) dan het zwaardere 15N. De verhouding van deze twee vormen verschilt in het voedsel 
van wilde patrijzen ten opzichte van het diervoeder dat gebruikt wordt in kwekerijen. Omdat 
het verenkleed (afhankelijk van het type veer) tot één jaar lang behouden wordt, kunnen we 
aan de hand van de isotopenverhoudingen in de veren uitspraken doen over het dieet van een 
patrijs gedurende de periode dat de veren in ontwikkeling waren (Jensen et al., 2012). 

Bij elke vogelsoort is het essentieel om het seizoenale ruipatroon goed te kennen. Zo weten 
we welke veren geschikt zijn om in het najaar te bemonsteren, aangezien ze de ontwikkeling 
van de veren in de lente/vroege zomer moeten weergeven. 

                                                
2 Bij een zelftoewijzingsprocedure wordt telkens één staal van gekende oorsprong, bijvoorbeeld kweek of wild, uit de 
referentiegroepen gehaald, en dat staal wordt anoniem opnieuw toegewezen aan de referentiegroepen (Jombart et al. 
2010). 
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Patrijzen die uitgezet worden voor de jacht, zijn nagenoeg allemaal juveniele dieren. 
Volwassen dieren hebben een volledige rui van het verenkleed na het broedseizoen, en deze 
rui is compleet tegen eind oktober. Juveniele dieren hebben echter een gedeeltelijke 
postjuveniele rui, en behouden de buitenste twee slagpennen van het juveniele verenkleed tot 
in het volgende voorjaar. Door gebruik te maken van de isotopenfractie 15N/14N in één van de 
buitenste slagpennen, kunnen we in het najaar bepalen of een geschoten patrijs als kuiken in 
gevangenschap heeft geleefd, dan wel in de vrije wildbaan is opgegroeid. De procedure is 
reeds beschreven voor fazanten (Jensen et al., 2012) en kan verder op punt gesteld worden 
voor patrijzen. 

Samen met de genetische analyses zou dit een zo goed als waterdicht beeld moeten geven 
van de werkelijke herkomst van een geschoten patrijs. 

7 Is het mogelijk om een protocol uit te werken dat zowel analyse 
van stalen als interpretatie van de resultaten omvat op basis waarvan 
men kan concluderen dat er binnen een WBE recent patrijzen werden 
uitgezet? 

Het genetisch protocol voor de verwerking van de weefselstalen werd op punt gesteld. Het 
INBO zal het protocol voor de isotopenanalyse ontwikkelen in het najaar van 2022. Het protocol 
voor de staalname op het terrein en hoe de stalen gestockeerd en verzameld moeten worden, 
wordt best in overleg tussen het INBO en ANB uitgewerkt. Het aantal stalen dat in elke fase 
onderzocht zal worden, wordt best samen besproken, evenals een beslissingsboom voor het 
voeren van een sanctionerend beleid. 

De genetische analyses geven een beeld van de genetische herkomst van geschoten patrijzen. 
In het geval van een kweekherkomst of gemengde herkomst is het mogelijk via stabiele 
isotopenfracties in de veren te bepalen of dit gaat om een exemplaar opgegroeid in de vrije 
wildbaan of niet. De combinatie van beide analyses geven een waterdicht beeld van de 
werkelijke herkomst van een geschoten patrijs en of deze het afgelopen jaar in het wild heeft 
geleefd. Gekweekte en recent uitgezette patrijzen kunnen zo gedetecteerd worden. 

Het is echter niet mogelijk om de plaats van uitzetting te bepalen, gelet op de afstanden die 
patrijzen kunnen afleggen. Een enkel individu dat aangetroffen wordt in een WBE en 
geïdentificeerd wordt als afkomstig van kweek, kan een geval zijn van extreme dispersie. 
Wanneer meerdere dieren geïdentificeerd worden, is die kans veel kleiner. We raden aan om 
geval per geval te evalueren in welke mate de piste van dispersie gevolgd kan worden of niet. 
Daarbij wordt best ook rekening gehouden met de ligging van de WBE, bijvoorbeeld nabij de 
grens met het Waalse gewest, waar het uitzetten van patrijzen nog steeds toegelaten is. Ook 
de vorm en de grootte van de WBE kunnen een rol spelen, waarbij er voor kleinere WBE’s 
meer randeffecten zijn. 

Zoals hoger vermeld is het bij vaststelling van een individu afkomstig van kweek niet enkel 
relevant om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de illegale uitzetting. Ook met het feit 
zelf dat er uitgezette patrijzen aanwezig zijn in de WBE, moet rekening gehouden worden. Een 
enkele gedetecteerde uitgezette patrijs zal weinig invloed hebben op de voorjaarstellingen en 
de lokale wilde populatie. Wanneer echter meerdere dieren geïdentificeerd worden, kan men 
zich vragen stellen bij de bruikbaarheid van de gegevens van de voorjaarstellingen. Die worden 
immers gebruikt voor het evalueren van de eerste voorwaarde om te mogen jagen op patrijs3. 
In dit geval is er mogelijk ook negatieve impact op de wilde populatie4. Ook dit zou deel kunnen 
uitmaken van de beslissingsboom.  

                                                
3 Artikel 22 van het Jachtvoorwaardenbesluit. 

4 Artikel 23 geval 1 (een ongunstig wildbestand) van het Jachtvoorwaardenbesluit. 
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