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VOORWOORD
Inhet kader van de ingenieursstudie in het keuzevak Natuurbehoud en
Natuurbeheer aan de Landbouwhogeschool te Wageningen,werd doormij,
onder leiding van Prof.Dr. M.F.Mörzer Bruyns,een onderzoek verricht
naar de oecologie van de wilde z^<Jijnen,enwel inhet bijzonder van de
wilde zwijnen van het Nationale Park "DeHoge Veluwe".
Een woord van dank aan de direkteur van het Nationale Park De Hoge
Veluwe,Ir.H. van Hedenbach de Rooy,voor de aanmij verleende
faciliteiten,is nier zeker op zijn plaats. In deze dank wilik
tevens de jachtopzieners betrekken,inhet bijzonder de heer Planta,
die mij waardevolle inlichtingen en aanwijzingen heeft verstrekt.
Ook voor de medewerking enhulp die ik heb ondervonden van het
Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in deNatuur (ITBON)
te Arnhem, inz.Dr.J.L. van Haaften en het Rijksinstituut voor
Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van Natuurbehoud (RIVON)te
Zeist ben ik zeer erkentelijk.
I. INLEIDING
In het geheel omrasterde Noordelijk Cultuurgedeelte van het Nationale
Park De Hoge Veluwe,ca. 1500ha groot,wordt thans een wilde zwijnenbestand in stand gehouden met het doel deze dieren in een natuurlijk
levensgebied te laten leven en aldus voor de bezoeker de mogelijkheid
te bieden de dieren inhun natuurlijke omgeving waar te nemen.Daarnaast is.op deze wijze een jachtgebied gecreëerd. Het is duidelijk,
dat in ons dichtbevolkte land men bij het in stand houden van grotere
aantallen wilde zwijnen wel is aangewezen op omrasterde gebieden,
zoals die inhet Nationale Park DeHoge Veluwe bestaan. Het intensieve gebruik van debodem voor landbouw,staat in ons land nauwelijks
het voorkomen van zwijnen inhet wild toe,gezien de schade die door
deze dieren kan worden aangebracht.
Het Noordelijk Cultuurgedeelte van DeHoge Veluwe is,wat betreft het
voorkomen van natuurlijk voedsel,een verre van ideaal gebied voor de
wilde zwijnen. Grote gebieden bestaan uit open zandverstuivingen,open
buntgrasvlakten en grote gebieden met verspreide vliegdennen. Daarnaast ishet een cultuurgebied waar bosbouw wordt bedreven. Nieuwe
aanplanten worden tegen ree-enkonijnenvraat beschermd door middel
van een raster,tot het moment waarop de aanplant zodanig is gegroeid,
dat weinig schade meer door dit wild kan worden aangericht. De nieuwe
aanplanten betreffen overwegend naaldhoutsoorten. Eiken en beuken
komen slechts op een relatiefkleine oppervlakte voor,terwijl het
juist de vruchten van deze twee boomsoorten zijn,die het belangrijkste natuurlijk voedsel voor wilde zwijnen zijn. Ishet gebied dus al
arm aan natuurlijk voedsel voor wilde zwijnen,daarnaast komen
gebieden,geschikt voor dekking van de dieren overdag,weinig voor.
Hierdoor was men wel genoodzaakt kunstmatige omstandigheden te
scheppen: het inrichten van voederplaatsen voor de bijvoedering,het
aanleggen van zoelplaatsen enhet doelbewust aanhouden van dekkincs-'
bossen. Hierdoor wordt inniet geringe mate ingegrepen inde natuurlijke levenswijze van de dieren,terwijl tevens het grote aantal
bezoekers,vooral gedurende de zomer,ook een onmiskenbare invloed
heeft op hun gedrag. Dehierna volgende waarnemingen en conclusies
dienen dan ook inhet raam van deze kunstmatige omstandigheden te
worden bezien.
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-2II. METHODIEK
Het onderzoek werd verricht door middel van veldwaarnemingen in het
Noordelijk Cultuurgedeelte van De Hoge Veluwe gedurende de maanden
februari t/m juni 1968.Dit gedeelte waarin de zwijnen zijn ondergebracht,ligt ten Noorden van het Noord-raster van de wildbaan.
Debosbouwkundige bedrijfskaart (schaal 1 :20.000)isbij het onderzoek als leidraad voor de plaatsbepaling gebruikt. Devolgende facetten werden onderzocht:
1. Geschiedenis en ontwikkeling van het wilde zwijnenbestand.
2. Verspreiding,biotoopvoorkeur endagritme.
3.Voedselvoorkeur,voedingsgewoonten en voedselbehoeften.
4. Aantal-regulatie en optimale dichtheid.
ad 1.Geschiedenis en ontwikkeling van het wilde zwijnenbestand op
De Hoge Veluwe.
De mededelingen van de jachtopzieners,die de ontwikkeling van
het wilde zwijnenbestand vanaf het begin hadden meegemaakt,
waren debelangrijkste bron van informatie. Vooral de thans
gepensioneerde jachtopziener deheer Nap te Hoenderloo,kon
hieromtrent vele inlichtingen verstrekken. Daarnaast kreeg ik
toestemming gegevens te putten uit de jaarverslagen van De
Hoge Veluwe,vanaf1951.
ad 2. Verspreiding,biotoopvoorkeur en dagritme.
Deze werden bepaald door onderzoek ter plaatse,waarbij veel
steun werd ondervonden van de zijde van het personeel van De
Hoge Veluwe en van het ITBON. Wat de spreiding betreft,kwam
dit neer op het systematisch doorlopen van het gehele gebied,
waarbijwerd gelet ophet voorkomen van het wild,demate van
omwoeling van de grond,het voorkomen van legers,zoelplaatsen,
wissels, faecaliën,prenten en andere sporen die duiden op
recente aanwezigheid van wilde zwijnen. Om iets te weten te
komen omtrent debiotoopvoorkeur van deze dieren werden van
alle bedrijfsvakken en -subvakken de houtsoorten waaruit de
opstand bestond bekeken,dichtheid en ondergroei bepaald en in
een willekeurig vakje van ca. 10x 10m geschat,welk percentage van de bodem was opgewoeld. Werden er zwijnen in een
bepaalde opstand aangetroffen dan werd dit genoteerd,waardoor
een indruk kon worden verkregen,welke opstanden door de dieren
overdag als dekkingsbos worden geprefereerd, Op deze wijze
konden ook gegevens worden verzameld omtrent het dagritme van
de wilde zwijnen. Hierbij heb ik echter steeds voor ogen
gehouden,dat ermin ofmeer kunstmatige omstandigheden inhet
gebied heersen,zoals het gewend raken aan het bijvoederen,
een vaste voederplaats,een vaste tijd van voederen,alsook het
gewend raken aan toeristen,waarvan sommige dieren weten,dat
deze gaarne een boterham, appel of zuurtje willen afstaan.
ad 3.Voedselvoorkeur,voedingsgewoonten en voedselbehoeften.
Het vaststellen van de voorkeur voor natuurlijk voedsel inhet
veld iseen moeilijke zaak. Door het lokaliseren van de woeiplekken (wegbermen e.d.)kon wel een globale indruk van de
voorkeur worden verkregen.
- 3-

-3Maag- en/of faecaliënanalyse in combinatie met onderzoek van
plantaardige endierlijkevoedselbronnen inhet veld op de
plekken waar de dieren fourageren is daarom de beste methode.
Voor dergelijke waarnemingen,was inhet kader van dit
onderzoek geen gelegenheid. De voorkeur voor debijvoeding kon
door waarnemingen op de voederplaatsen worden bepaald,waarbij
tevens gegevens over devoedingsgewoonten werden verkregen.
Tijdens het voederen stelde ikmij hiertoe op indehalfondergronds gebouwde voedselopslagplaatsen,van waaruit een
goed overzicht over de gehele voederplaats mogelijk was.Vanuit
deze plaatsen worden ook de tellingen door het ITBON verricht,,
waarvan ik er enkele heb meegemaakt.
Wat de voedselbehoeften betreft kan slechts een gissing worden
gemaakt. Wel is erbekend hoeveel er per dier dagelijks wordt
bijgevoerd. Moeilijker ishet een schatting temaken van de
hoeveelheid natuurlijk voedsel,bijvoorbeeld de grootte van de
vruchtdracht van eik en beuk inde herfst. Als maatstaf kan
gelden de conditie waarin de dieren verkeren.
ad.4-.Aantal-regulatie en optimale dichtheid.
Deze worden in feite geheel bepaald door de kunstmatige omstandigheden. Financiële overwegingen en dekwetsbaarheid van het
terrein laten slechts een bepaalde dichtheid toe.Termen als
"biologisch verantwoorde aantal-regulatie" en "optimale dichtheid" moeten dan ook indit licht worden gezien.
III. WAARNEMINGEN
III. 1.

Geschiedenis en ontwikkeling van het wilde zwijnenbestand opDe
Hoge Veluwe.
Het voorkomen van wilde zwijnen op De Hoge Veluwe isvanbetrekkelijk recente datum. Volgens detoenmalige jachtopziener
Nap (mond.mededeling)werd in 1916 deVarkensbaan aangekocht,
een gebied ten Noorden van DeHoge Veluwe.Dit gebied werd
omrasterd en alswilde zwijnenpark ingericht.
Van 1917-1940hebben hier wilde zwijnen in geleefd. De eerste
dieren waren afkomstig uit Duitsland,later zijn daar enkele
uit het Kroondomein aan toegevoegd. Het grootste bestand inde
Varkensbaan is ca.60 stuks geweest.De dieren werden dagelijks
bijgevoerd op 2voederplaatsen met voornamelijk bieten en maïs.
Zijhadden een goede conditie,demeeste worpen van volwassen
zeugen waren 5-7 frislingenX)groot,deworpen van overloperzeugen gemiddeld 2.Ziekten kwamen weinig voor. Soms werden
verlammingsverschijnselen aan de achterlopers geconstateerd.
Dit bleek veroorzaakt teworden door gebrek aan bepaaldemineralen,welke thans inde vorm van likstenen enwilde zwijnenbrokjes worden aangeboden. Veel dieren moesten worden afgeschoten door gebrek aan geld voor voldoende bijvoeding. Naast
afschot door de jachtopziener werden ook dieren afgeschoten
door gasten van de familie Kröller. Genoodzaakt door de steeds
verslechterende financiële omstandigheden,waren omstreeks 19>+0
nagenoeg alle wilde zwijnen uit de Varkensbaan afgeschoten.

X

) Frislingen :vrouwelijke enmannelijke wilde zwijnen,jonger dan
1jaar.
Overlopers :vrouwelijke enmannelijke wilde zwijnen,jonger dan
2 jaar,ouder dan 1jaar.
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Toen De Hoge Veluwe tussen 194-0en 1945 inDuitse handen kwam,
wilde debezetter er ook een jachtgebied voor "Schwarzwild"
stichten. Inhet Kroondomein werden dieren gevangen enuitgezet indewildbaan van DeHoge Veluwe.De jacht op deze dieren
was geheel in handen van debezetter,waarbij jachtopziener
Nap als gids werd gebruikt. De jacht werd te intensief bedreven.
Nade oorlog waren er naast enkele wilde zwijnen nog 25 herten
en 27moeffions over.Van de wilde zwijnen ontsnapten nog
verscheidene door de verwaarloosde,defecterasters.
Na de oorlog ishet bestand geleidelijk toegenomen. In194-9
werd de afschotregulatie,de verzorging enregeneratie in
handen gegeven van het Sint Hubertus Gilde.Nieuwe dekkingsbosjes werden aangelegd. Af entoe werd ter aanvulling en
bloedverversing een wild zwijn van het Kroondomein naar De
Hoge Veluwe overgebracht. De jacht op dewilde zwijnen is steeds
uitgevoerd als drijfjacht. Het afschot vanaf 1951 is samengevat inbijgaand afschotsdiagram,grafiek I.
In 1954 viel het op,dat het aantal biggen erg groot was en
het aantal zware,volwassen dieren slechts gering. Een dergelijke toestand wordt veroorzaakt door onjuiste afschot.
SNETLAGE (1962)constateerde hetzelfde inZuid-Duitsland. Deze
verhoudingen komen voor,wanneer de jagers bij hun jacht op
trofeeën bij voorkeur uit zijn ophet schieten van kapitale
keilers x )en grote stukken. Op deze wijze ontstaat niet alleen
een onnatuurlijke samenstelling,vaak betekent dit ook een
degeneratie van het bestand,omdat de sterkste,krachtigste
dieren hierbij te vroeg voor de voortplanting worden uitgeschakeld.
In 1955 werden de wilde zwijnen gedurende de gehele zomer
steeds op dezelfde plaats bijgevoerd,waardoor de vrees voor
demens afnam ende dieren op de voederplaats konden worden
gadegeslagen. Ook werd dat jaar een wetenschappelijk verantwoord afschotplan opgesteld om tot een goede bestandsontwikkeling te komen.Er werden 5zwijnen ingevoerd (2keilers,
3 zeugen)voor bloedverversing. Deworpen van dat jaar bleven
onder het gemiddelde,waarschijnlijk door de zeer koude zomer
en herfst van 1954.Van de hevige winter 1955/1956 hadden de
zwijnen weinig te lijden. Alhoewel gedurende dewinter sterk
werd bijgevoerd,was dehoeveelheid bijvoeding beduidend
minder dan de thans geldende normen.Deworpen waren weer
klein: gemiddeld 3jongen per worp. Indeherfst van 1956
droegen debeuken een zeer rijke mast ) , dievoornamelijk aan
de zwijnen enreeën ten goede kwam. Door de late nachtvorsten
in 1957 (inmei)bevroren bloesem en jong groen van de eik,
waardoor er in deherfst erg weinig eikels waren. De zwijnen
zochten toen andere voedselbronnen;vooral gazons,wildakkers
enbermen langs de wegen moesten het ontgelden. Ook bezochten
zij ophun trektochten cultuurgedeelten. Erwerd aanzienlijke
schade aangericht,vooral aan de grasmat van gazons enwildakkers.
X ) Keilers :2,3,4,5,6-jarigemannelijke wilde zwijnen.

Zeugen :Volwassen vrouwelijke wilde zwijnen.
Kapitale keilers :7-jarige of oudere mannelijkewilde zwijnen.
XX

) Mast
:Vruchtdracht van eik,beuk.
Volmastjaar :Jaar van overvloedige vruchtdracht.
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-5Een ander,ongewenst aspekt kwam naar voren;devarkens werden
tam,vooral zeugen met hun biggen verloren de vrees voor de
bezoekers grotendeels en lieten zich gewillig voeren;bij de
drijfjachten werden demeeste van deze "tamme"dieren afgeschoten. Het SintHubertus Gilde hield dit jaar vijfmaal een drijfjacht,waarbij 30dieren werden afgeschoten. Door het eigen
personeel werden 5stuks afgeschoten,erwaren 4stuks valwild
en 3dieren wisten uit te breken.Het grote afschot in 1957
(35 stuks tegen in 1956 slechts 11 stuks en in 1958 26 stuks)
laat duidelijk de geboorte-explosie van voorjaar 1957 zien ten
gevolge van de zeer rijke beukemast inde herfst van 1956
(vergl. 0L0FF 1951).
In 1958was weer eenrijk mastjaar voor inlandse eik enbeuk.
Er werd viermaal een drijfjacht gehouden. De gevolgen van de
rijke mast in 1958bleven niet uit. In 1959 moest zelfs zesmaal
een drijfjacht worden gehouden,intotaal werden dit jaar 39
stuks afgeschoten. De zomer van 1959 was exceptioneel warm en
droog;het gras was in juni geheel verdord,de zwijnen misten
zeer node de zoelplaatsen ).Zijmoesten gedurende de gehele
zomer van water worden voorzien.
In 1960 viel er 300mm neerslag boven de gemiddelde jaarlijkse
hoeveelheid. De vruchtdracht van eik,beuk,krent,vogelkers.
e.d. was rijk. Daar tevens dewinter 1960/1961 zeer mild was,
werden reeds medio maart 1961 de eerste frislingen gezien.De
aanwas in 1961was dan ook groot,het afschot navenant:60
stuks. Dit jaar werden 35 zwijnen in dewildbaan gevangen en
overgebracht naar het Noordelijk Cultuurgedeelte,omdat er in
dewildbaan weinig natuurlijk voedsel isen debejaging in dit
gebied moeilijk uitvoerbaar. Er werden inhet noordelijk deel
zoelplaatsen aangelegd met behulp van hydrofan (waterdichte
asbestrollen).
In 1962 werd opnieuw een aantal zwijnen in dewildbaan gevangen en overgebracht naar het Noordelijk Cultuurgedeelte. In
dit jaar moest erg lang worden bijgevoerd door de lang aanhoudende winter,die ook alvroeg,vanaf november 1961,begonnen
was. Pas injuni werden de eerste frislingen waargenomen. Dit
late geboortetijdstip isongunstig voor de jongen,omdat zij dan
inde eerstvolgende winter nog weinig weerstand hebben.Daarenboven was dewinter 1962/1963 ongekend streng,zodat
krachtig moest worden bijgevoerd. Er werden doorgedraaide
groenten enfruitvandeveilingengevoerd,'tientallendode,
omgekomen meerkoeten,die evenwel weinig aftrek hadden,in
tegenstelling tot fazanten;pas toen de meerkoeten inverregaande staat van ontbinding waren,werd erwat van gegeten).
Bij tellingen op 21 en 28 augustus 1963 bleek er een wilde
zwijnenbestand van 114 stuks te zijn. Debijvoedering met
doorgedraaide groenten en fruit werd in 1964 en 1965doorgezet. De conditie van de dieren was goed enhet bestand nam
toe. In februari 1965 brak inde omgeving van De Hoge Veluwe
de gevaarlijke varkenspest uit,waarbij ca. 90 huisvarkens
stierven. De wilde zwijnen van De Hoge Veluwe bleven hiervan
gelukkig verschoond. De eerste worpen werden eind aprilgesignaleerd. In augustus werd voor 1965/1966 een afschotplan
van4-0à 45 stuks opgesteld.
y

) Zoelplaats:Ondiepe,moddoeigepoelene.d
wilde zwijnen paarne invertoeven.
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In 1966 werden er M-voederplaatsen voor wilde zwijnen inhet
Noordelijk Cultuurgedeelte verbeterd,te weten De Schuilkelder,
De Lange Laan,DeWatertoren en De Bunt. De gebieden om de
voederplaatsen werden als rustgebied bestemd,de toegang voor
het publiek werd verboden. Begin 1966 bedroeg het wilde zwijnenbestand 91 inhet Noordelijk Cultuurgedeelte en 12in de wildbaan,totaal 103 stuks. De aanwas inhet voorjaar van 1966
bedroeg 82 stuks,het afschotplan 1966/1967 werd vastgesteld
op 65 stuks,zodat eind 1966 een bestand van 103 + 82 -65=
120 stuks zou zijn bereikt. Op 31december 1966 waren er in
totaal 60 stuks afgeschoten en 2stuks valwild geteld. Door de ]
toeneming van het bestand tot 120,de goede conditie van de
dieren door bijvoederincenrijke eikemast in deherst,gevolgd
door een zachte winter,gaf 1967 een ongekend vroege en grote
geboortegolf te zien.Reeds op de laatste drijfjacht van het
seizoen 1966/1957 op 20 januari 1967,werd een zeug met 8frislingen waargenomen. Dergelijke waarnemingen wijzen,zowelwat
de grootte van de worp als tijdstip van werpen betreft,op een
uitstekende conditie van de zwijnen. De vraag isechter of
een dergelijke toestand gewenst is. Inde eerste plaats kunnen
de frislingen het in de wintermaanden februari enmaart zwaar
te verduren krijgen,waardoor dekans op een slechte conditie
later inhet jaar groot is.Wanneer de zeugen in goede conditie
verkeren en in staat zijn de frislingen gedurende deze maanden
steeds voldoende melk te geven,kunnen deze maanden goed worden
doorstaan. Inde tweede plaats betekent een dergelijk grote
aanwas een evenredig groot afschotplan,gezien de toelaatbare
bestandsgrootte. In de derde plaats bestaat de kans dat zeer
vroeg werpende,in zeer goede conditie verkerende zeugen,
hetzelfde jaar nog eens werpen,in juni,juli of augustus.De
uit deze tweede worp geboren frislingen gaan jong dewinter in.
Deze dieren worden gewoonlijk allen afgeschoten.
Het afschotplant 1967/1968 bedroeg 150 stuks,gebaseerd op de
volgende gegevens:
Bestand
1-1-1967

Aanwas

! Bestand
1juni 1967

!

jAfschot
i

135

115

1

250

|

150

i
Eindstand
|vroeg voorjaar 1968
|

100

Inde wildbaan leefden toen nog 35wilde zwijnen. Het was de
bedoeling deze te vangen en over tebrengen naar het Noordelijk
Cultuurgedeelte.
Op 1januari 1968waren 121stuks afgeschoten. Enige frislingen
waren gestorven aan longwormaantasting. Bij de tweede telling,
op 13 februari 1968 op de vier voederplaatsen werden de volgende
aantallen geteld:
20keilers
14-zeugen
28 overlopers
35 frislingen
11onbekend (stel

4-zeugen en 7keilers)

108 totaal
-7
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Het afscbotplan was dus nagenoeg gerealiseerd. De geslachtsverhouding voor wat het aantal keilers en zeugen betreft ligt op
circa 1,4 :1. Stellen we de geslachtsverhouding van deoverlopers 1 :1,deworpgrootte van de overlopers op gemiddeld 2,
de worpgrootte van zeugen op gemiddeld 5,dan is in 1968 een
aanwas te verwachten van:
4 + 14 zeugen à 5frislingen
14
overlopers à2 frislingen

= 90 stuks
=28 stuks

Aanwas

118 stuks

hetgeen weer ruim een verdubbeling van het bestand zoubetekenen.
In 1968werden de eerste frislingen waargenomen op 6april op
voederplaats De Bunt;het betrof hier eenworp. Eind april
werden er almeerdere waargenomen. Inmei waren erweinig zeugen
op de voederplaatsen,omdat de zeugen met de frislingen enkele
dagen inhet nest blijven. Het duurt volgens PLANTA (mond.med.)

Wat de grootte van het gehandhaafde bestand betreft,iser
een opgaande lijn geweest: inhet begin van 1951nog maarca.
15 stuks,in 1952 20,in 1953 -45, 1954 -45,1955 -53,
1956 -65,tot een bestand van om de 100 stuks was bereikt.In
begin 1963 was het bestand (2tellingen) 114 stuks groot,begin
1966 waren er intotaal 103 stuks (91 inhet Noordelijk Cultuurgedeelte,12 in de wildbaan),begin 1967waren er 135 stuks
aanwezig enbegin 1968werden tijdens de tweede telling op de
voederplaatsen 108 stuks geteld. Zie grafiek II.
III. 2.

Verspreiding,biotoopvoorkeur en dagritme.

III. 2.1. Verspreiding en biotoopvoorkeur.
De aanwezigheid van wilde zwijnen kan innagenoeg het gehele
gebied van het Noordelijk Cultuurgedeelte worden waargenomen.
Overal worden prenten (hoefafdrukken)enwoelplekken aangetroffen,langs wegen en paden,inhoutopstanden,op grasvlakten,
op erven van huizen en zelfs,zij het inveelminderemate,op
open zandvlakten. Inhet terrein bestaan wel grote verschillen,
in intensiteit van woelplekken,legers,wissels (dit zijn
vaste routes inhet terrein door de wilde zwijnen gebruikt bij,
verplaatsing van b.v. dekkingsbos naar voederplaats).
Tijdens het onderzoek in 1968 van het gehele noordelijk gebied,
ishetpercentage omgewoelde oppervlakte van elk subvak (zie
kaart I)geschat (zie Hoofdstuk II);tevens werd hierbij het
voorkomen van wissels,legers e.d. genoteerd. Daarbij kon het
volgende worden vastgesteld:
- afgezien van de dekkingsbosjes (zie III.2.2.)hebben gebieden
waar natuurlijk voedsel voorkomt de voorkeur; in de vliegdennen-gebieden werden demeeste woelplaatsen aangetroffen
rondom de stam van de grotere dennen (meesteinsektenlarven?),
in open stukken indeze gebieden en onder lagere vliegdennen
was nauwelijks iets tebespeuren van zwijnenaktiviteit.
-8-

Zeker 75 - 100 %van de oppervlakte van een vak van 10x 10m
was omgewoeld in de subvakken:60b,69 gen j,81h en k;
50 -75 %was omgewoeld in de subvakken: 40h, 51 aen b, 59j
k en f, 68m en n, 76 e, 77h, 84 c, d, e,fenn en 86g.
25 - 50%omwoeling in de subvakken: 51e, 55 a,76 b,78a
enb,84-h,k en 1, 88b en plaatselijk langs de randen van
vak 95 (zie Kaart I ) .Bijna aldeze vakken bevatten eik,een
groot aantal bevatte tevens grotere grove den,in enkele
vakken staan ook enkele beuken.Het isduidelijk wat hier
wordt gezocht: eikels,beukenoten en insekten. De dieren
hebben door het tekort aan voldoende natuurlijk voedsel een
beperktbiotoopkeuze:zijn er eikels,dan worden de gebieden
met eik bij voorkeur bezocht,dragen debeuken hun mast,dan
wordt veel aktiviteit waargenomen in debeukelanen enbeukenopstanden.
De woelaktiviteit wisselt met de tijd van het jaar. In denazomer (augustus,begin september)zijn de aktiviteiten het
grootst,vooral langs dewegbermen. In dewinter wanneer
sneeuw de bodem bedekt,wordt alleen woelaktiviteit geconstateerd onder rottende bladeren van loofbomen,niet onder
strooisel van dennenaalden. Deze omgewoelde plekken worden dan
tevens door houtduiven,roodborstjes en andere vogels gretig
bezocht omdat zijdaar voedsel kunnen vinden.
Inhet gehele gebied zijn de bermen van wegen,fiets- enwandelpaden gezochte Objekten voor omwoeling. Waarschijnlijk
bevinden zich in deze bermen door gunstige expositie en een
ruimere vochtvoorziening door afstromend water,een rijkere
kruidenvegetatie en bodemfauna. Zonder uitzondering zijn dan
inde bermen overal grote woelplekken te constateren.
Grasgebieden worden ook gaarne bezocht. Niet alleen wordt het
gras zelf gaarne gegeten,vooral zoete grassen enkweek,doch
ook de fauna onder in de grasmat,muizen,regenwormen,insekten worden al woelend opgespoord en verorberd.
Mosplekken,voornamelijk inhet vliegdennen-gebied (71 a)
worden overal omgewoeld. Het mos zelf wordt niet gegeten,wel
de eronder levende fauna-elementen.
Gebieden waar de invloeden van demens het grootst zijn,
worden veelvuldig bezocht,zoals bij parkeerplaatsen enrondom dewoningen van de jachtopzieners op de Pampel ende
Zwarte Berg,om het restaurant De Koperen Kop,bij de ingang
de Aenstoot,voornamelijk om de eetbare afval die hier wordt
gevonden. Ook inhet Museumpark enhet Fazantenpark (56,57
en 89)worden veel aktiviteiten van zwijnen aangetroffen.
Geheel open gebieden worden nagenoeg niet door de zwijnen
bezocht,b.v. open delen van vak 61 (Het Rieselo) en de grote
zandvlakte in vak 68.Wissels komen hierin ook niet voor.Wel
houden zich indeze open gebieden,op plaatsen die weinig of
niet door het publiek worden bezocht,onder grote vliegdennen,
solitair levende keilers op.
Het isopmerkelijk,dat heuvels inhet gebied gaarne door de
zwijnen worden bezocht.Op demeeste heuvels zijn wel enkele
legers te vinden,terwijl er ook vaak is gewoeld. Waarschijnlijk voelen de dieren zich op deheuvel veiliger dan inhet
omringende lagere gebied. Duidelijke voorbeelden werden
gevonden op De Franse Berg (vak 57,bij het raster),Het
Zwarte Bos (vak 75)en deheuvels in de vakken 71 en_95.Opvallend ishet,dat oç deheuvels in de genoemde gebieden
veelal de grootste vliegdennen staan en dat de legers zich
zonder uitzondering onder deze bomen bevinden.
Q
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III.2.2. Dekking overdag,
De inhet wild levende wilde zwijnen zoeken overdag beschutting
indichte bosgebieden,waar zij de dag ongestoord doorbrengen.
Tegen de avond en gedurende de nacht verlaten zij deze dekkingsbossen op zoek naar voedsel.Voor deze dekkingsbossen worden
veelal dichte,voor demensmoeilijk doordringbare kreupelhoutgebieden of dichte bosgebieden gekozen.
Onderstaande subvakken van het Noordelijk Cultuurgedeelte werden
in 1968door de zwijnen als dekkingsbos gebruikt. Deze gebieden
zijn opbijgaande kaart II aangegeven. Hierbij isde volgende
indeling gemaakt in:
a. Zeer goed dekkingsbos:dichte,gesloten opstand,voor de mens
moeilijk doordringbaar,vanaf de rand
minder dan 5m zicht naar binnen.
b. Goed dekkingsbos
c. Redelijk goed
dekkingsbos

minder dicht dan a,minder dan circa
20m zicht naar binnen.
minder dicht dan b,doch door ligging
(b.v. in groot open terrein)of
moeilijke doordringbaarheid voor de
mens,toch als dekkingsbos in gebruik.

Het gaat om de volgende opstanden:
zeer dicht,nauwplantdouglasopstand,lager dan 10m
verband, goed dekkingsbos.
- 42k :grove den,lager dan 10m,idem.
- 42 1 :douglas,rrove den,lajrerdan 10m,ongelijke bodem,
ondoordringbaar voor de mens, zeer goed dekkingsbos,
waarin dan ook overdag zwijnen werden waargenomen.
- 42d

- 50d :jonge opstand met o.a. Tsuga,ca 1-2mhoog. Na
recente verwijdering van het wildraster nu al gebruikt
als dekkingsbos,bewijzende legers die erin gevonden
werden.
- 51d :fijnspar en douglas,voornamelijk douglas,donkere
en e dichte opstand,veel legers,goededekking.
- 52h :fijnspar,larix,beuk met overstaande grove den. Zeer
dichte opstand. Hierin een rot overlopers waargenomen,
die onder over de bodem hangende takken lagen terusten
Een zeer goed dekkingsbos.
- 54e :douglas,grove den,Amerikaanse eik,vrij dichte opf, g stand. Veel legers.Vooral 54 gwordt veelvuldig gebruikt door de zwijnen,niet inhet minstom reden van
de daar aanwezige ondiepe watertjes,die als zoelplaatsen worden gebruikt. In dit vak werden vaak zwijnen
waargenomen. De dekking wordt nog verhoogd door de
greppels in de grond,waarin de zwijnen een goede
beschutting vinden.
- 57 c :een douglas opstand,redelijk goede dekking.

10-

- 10- 68d :de Wet-bosjes.Dit zijn zeer dichte,jonge Pinus-bosjes,
e, f nauwelijks toegankelijk voor de mens. Alhoewel hier
g,h nagenoeg niets eetbaars voor de zwijnen te vinden is,
worden deze bosjes intensief door de dieren als dekkingsbos gebruikt. Inhet grote gebied,bevattendedevakken 68,
70 en 71 zijn het dan ook deminst slechte dekkingsbosjes. Van hieruit lopen zeer duidelijk,grote wissels
naar de voederplaats De Schuilkelder.
- 69 j :deze gebieden langs het Noordelijk raster zijn eveneens
en g zeer dichte Pinus-opstanden,die ondanks het lawaai van
het verkeer op deweg Ede -Hoenderloo,die vlak langs
hetraster loopt,toch door de dieren als dekkingsbos
worden gebruikt. Volgens PLANTA zijn de dieren inde
loop van de tijd door debezoekers teruggedrongen in
deze uithoek tot tegen het raster. Zijbleven in deze
gebieden ondanks het lawaai van de verkeersweg,waaraan
zij snel gewend raken.
- 69d :Veel legers onder hoge vliegdennen,redelijk goede
dekking.
- 76 j :Terrein met lage heuveltjes,waarop douglas in dicht
verband,daarnaast grove den en inlandse eik.Op deze
heuveltjes vinden de zwijnen een zeer goede dekking.
Op een oppervlakte van ca. 10x 10m werden 12 legers
geteld,terwijl er eenmaal op een dergelijke heuvel
overdag 3overlopers en een zeug met 7 frislingen werden
waargenomen.
- 76 h :douglas,inlandse eik enhoge grove den-opstand. Redelijk goede dekking,mede veroorzaakt door de oostrand
van dit terrein,die vrijdicht isdoor aanplant van
taxus enrhododendron.
- 77 g :donker douglas-beukenbos,redelijk goede dekking.
- 78 c :dichte opstand van beuk,fijnspar,berk,grove den,
douglas Tsuga,Abies,met veel vogelkers als ondergroei.
Vrij ondoordringbaar gebied,goed dekkingsbos.
- 79 a :douglas opstand met enkele hoge grove dennen als oud
scherm. Zeer dichte opstand,plantverband l\ x lgm,
ondoordringbaar voor de mens, zeer goede dekking.Vaak
zwijnen hierin waargenomen.
- 81f :deels larix (5 -10m hoog),hoge inlandse eik,berk
met lijsterbes als ondergroei,deels Abies onder
scherm van grove den en eik.Redelijk tot goede dekking.
- 81g :douglas 10 - 15m hoog.Als 79 a.
- 81j :grove den en Amerikaanse eik met dichte ondergroei.
enk Veel legers;redelijk goede dekking.
- 81h :gesloten douglasbos (tot 10m hoog). Zeer goede
dekking.
- 81m :douglas met enkele larix (tot 10m hoog). Goede dekking.
- 86b :grove den en larix,zeer dichte opstand. Zeer goed
dekkingsbos,vlakbij voederplaats DeLange Laan.Hierinvrij veel zwijnen waargenomen.
- 87b :grove den en Amerikaanse eik,dichte opstand met veel
ondergroei van vogelkers.Uitstekend dekkingsbos rondom voederplaats De Lange Laan.Bovendien bezit deze
voederplaats een natuurlijke zoelplaats. In dit gebied
vaak zwijnen waargenomen.
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- 11- 87g :idem als 87b,doch minder in gebruik,wellicht omdat
dit gebied integenstelling tot 87b door fiets-en
wandelpaden wordt doorkruist.
- 91 e :grove den,tamme kastanje,larix,berk met een rand
van fijnspar,goed dekkingsbos,rondom voederplaats
De Watertoren.
Naast deze dekkingsbossen is er een aantal gebieden datweliswaar wat debegroeiing betreft niet als dekkingsbos kan worden
aangeduid,doch die door de uitgestrektheid en ligging wel als
zodanig worden benut. Dit zijn in de eerste plaats de grote
vliegdennen-gebieden op zandvlakten,de vakken 71en 95.Deze
open gebieden,afgewisseld met min ofmeer dichtere stukken
vliegdennen worden overdag wel door de zwijnen bezocht.De
randen van deze vakken zijn veelal dichter begroeid ende
doorsnee bezoeker komt veelal niet verder dan deze rand. Ondanks
de openheid van deze gebieden vinden de zwijnen hier overdag
redelijke rust. Onder grote vliegdennen met wijd over de bodem
hangende takken worden demeeste ligplaatsen aangetroffen,
gewoonlijk aan de oostzijde van de stam (bescherming tegen veel
heersende Westen-wind en neerslag?). Inbeide gebieden werden
dieren waargenomen, in 95 (Siberië)zelfs een gehele familie:
keiler,zeug en 7 frislingen,die onder een grote vliegden hun
rustplaats hadden gekozen.Daarbij ishet vak 95 plaatselijk
vrij heuvelachtig,hetgeen blijkbaar devoorkeur geniet bij de
zwijnen,terwijl hier ook goede zoelplaatsen voorkomen (De
Schuit). In de winterworden in dit vak volgens PLANTA (mond.med.)
demeeste zwijnen aangetroffen. Ook elders inhet Noordelijk
Cultuurgedeelte bevonden zich op vrijwel alle heuvels legers,
meestal liggend aan de oostzijde van een grote den.Tenslotte
wordt vak 49 (DeBunt)graag alsrustplaats gebruikt.Dit
gebied,dat voornamelijk met gras isbegroeid, is doorsneden
met greppels,waarin de zwijnen van droog gras ligplaatsen
maken. Hier kan men de dieren vaak aantreffen.
111.2.3.Wissels.
De wilde zwijnen gebruiken vaste paden,wissels genaamd,omvan
dekking naar voedselgebied en zoelplaats te gaan.Het iste
verwachten dat de wissels in het Noordelijk Cultuurgedeelte van
DeHoge Veluwe van dehierboven aangegeven dekkingsbosjesnaar
de verschillende voederplaatsen voeren. In grote trekken blijkt
dit ook inderdaad het geval te zijn.De belangrijkste wissels
lopen volgens de stippellijnen op kaartje II.Verder zijn er
in nagenoeg het gehele gebied kleinere wissels te vinden,de
meeste invak 71en 95.Ook langs de rasters lopen wissels,zowel omhet hoofdraster alsom de omrasterde aanplanten inhet
gebied. Wellicht ontstaan deze laatste bij het zoeken van een
doorgang door het raster om in de duidelijk rijkere ondergroei
inde omrasterde percelen te kunnen fourageren. Pogingen om
onder hetraster door te graven wijzen ook in die richting.
111.2.4. Populaties enterritorium.
Gezien de ligging van de wissels,de dekkingsbosjes ende
voederplaatsen inhet gebied,rijst devraag of er sprake is
van verschillende populaties wilde zwijnen,gegroepeerd in
eigen territoria om de voederplaatsen.
- 12-

- 12Uit tellingen op devoederplaatsen en waarnemingen blijkt inderdaad,dat nagenoeg steeds dezelfde dieren op een bepaalde
voederplaats verschijnen. Het komt echter voor,dat sommige
zwijnen opmeerdere voederplaatsen worden gesignaleerd (zie
III.3.5.). Ook komt het voor,dat de dieren hun voederplaats
tijdelijk verleggen. Voor intensieve studie van dit verschijnsel
ontbrak de tijd. Globaal zou kunnen worden gesteld, dat er
sprake isvan 4-populaties,gegroepeerd om de voederplaatsen
met bijbehorende dekkingsbosjes en natuurlijke voedselgebieden.
Er kon echter niet worden vastgesteld dat deze populaties een
bepaald territorium aanhouden waarbuiten zij zich niet begeven.
Daarvoor ishet gebied veel te klein voor het huidige bestand.
Weliswaar worden op bepaalde plaatsen steeds dezelfde dieren
waargenomen,zoals b.v. bij het Museum en bij de woningen van
de jachtopzieners,doch dit ismeer een gevolg van het feit,
dat sommige dieren uit ervaring weten dat op dergelijke
plaatsen met succes om voedsel gebedeld kan worden.
III.2.5. Dagritme
Het dagritme van de wilde zwijnen in een natuurlijke omgeving
isgewoonlijk zo,dat overdag dekking wordt gezocht,terwijl
tegen de schemering en 'snachts zwerftochten worden ondernomen
naar voedsel.Het isduidelijk,dat dekunstmatige situatie
op De Hoge Veluwe met vaste voedertijden en -plaatsen hierin
grote wijzigingen brengt. In zeer korte tijd zijn de dieren aan
deze situatie gewend. Zo omstreeks 16.30 uur kunnen dan ook
dieren worden waargenomen op of in de directe omgeving van de
voederplaatsen. Sommige dieren zijn zo gewend aan het voeren,
dat zij tijdens het uitstrooien van het voedsel tot op minder
dan 10m afstand blijven staan wachten tot demaaltijd isopgediend. Om de dieren niet alle initiatief te ontnemen zelf
voedsel te zoeken,moest de dosering op de voederplaatsen niet
te hoog zijn.Dit isdus een zaak die de beheerder zelf inde
hand heeft.Niet te regelen is echter de hoeveelheid voedsel
die door debezoekers wordt verstrekt.Vele dieren hebben
nagenoeg geheel hun schuwheid voor demensen verloren en bedelen
om voedsel.Aangezien het publiek alleen overdag het park
bezoekt,betekent dit een verandering in het natuurlijk dagritme
van de zwijnen. Enkele voorbeelden mogen dit illustreren.
Bij hetmuseum,waar inde regel demeeste bezoekers zijn
geconcentreerd,worden herhaaldelijk zwijnen waargenomen.De
dieren laten zich zien langs de kant van de weg ofmidden op
de weg. De bezoeker remt af,draait het raam van zijn auto open
om te fotograferen,de dieren komen op de auto af en bedelen
met succes om iets eetbaars. Zo nam ik op 11 juni 1968waar,
dat een overloper met 5frislingen een autobus staande wist
te houden,met de voorlopers tegen de bus op ging staan envan
de inzittenden appels,bananen,pinda's en boterhammen wist
tebemachtigen. Bij de ingang De Aenstoot lag een overloperkeiler op enkele meters afstand van het diensthuisje ineen
plas op deweg te zoelen en benaderde elke bezoeker om te zien
of er wat te halen was.Hij kwam opmijn roepen af en naderde
mij tot op een halve meter.Volgens mondelinge mededelingen
kwamen aldaar dagelijks meerdere dieren hun geluk beproeven,
ook een zeug met 7frislingen. Deze twee voorbeelden zijn met
tientallen andere aan te vullen.Een uitzondering hierop vormen
de solitair levende keilers die door de jachtopzieners zelden
of nooit bedelend worden aangetroffen (PLANTA mond. med.).
- 13 -

- 13Het wennen aan de mens wordt ook geïllustreerd door ervaringen
van de bewoners van het Noordelijk Cultuurgedeelte van De Hoge
Veluwe. Afval en dergelijke,dat inde buurt van de huizen b.v.
op een composthoop wordt gestort,wordt dagelijks door bepaalde
zwijnen bezocht.,hetzij op weg naar de voederplaats,of wanneer
zij daar vandaan komen.
III.2.6.Zoelen.
Het is algemeen bekend,dat de wilde zwijnen de voorkeur geven
aan vochtige streken met moerassen. MOHR (1962)beweert zelfs,
dat de dieren in vochtiger streken groter worden dan indrogere
gebieden.Het is inderdaad zo,dat moerassen,in tijden dat het
bos weinig voedsel levert,oen aanvulling op de voeding kunnen
opleveren,doordat de zwijnen dan verschillende waterplanten en
wortelstokken van moerasplanten als voedsel nemen. Daarnaast
heeft het wilde zwijn water nodig voor laving enhet zoelen.Aan
het zoelwater stelt het dier blijkbaar enige eisen: in een
natuurlijk verspreidingsgebied worden volgens SNETLAGE (1952)
niet alle zoelplaatsen het gehele jaar door gebruikt;het gebruik ervan is afhankelijk van de waterstand. Ook helder water
wordt niet gewenst,het liefst worden ondiepe,modderige poelen
gebruikt.Waarom de dieren zoelen,isniet geheel duidelijk. Zij
zoeken geen afkoeling,daar het zoelen doorgaat van maart tot
inde x^interwanneer de zoelplaatsen zijn bevroren. Er wordt wel
gesuggereerd, dat zoelen tegen luizen en teken wordt gedaan:;
deze worden metde vastgekoekte modder langs schuur- ofwrijfbomen,die inde buurt van een zoelplaats te vinden zijn afgeschuurd. Omtrent het tijdstip waarop dedieren gewoonlijk zoelen,
is men het niet eens. SNETLAGE beweert,dat het inde avond
plaatsvindt,wanneer de dieren uit hun dekking tevoorschijn
komen op zoek naar voedsel.Het zoelen wordt ook in de morgen
waargenomen,wanneer dedieren van de akkers terugkomen en hun
dekking weer opzoeken. Op de voederplaats De Lange Laan heb ik
waargenomen,dat nahet voederen van de daar aanwezige natuurlijke zoelplaats gebruik werd gemaakt. De kunstmatig aangelegde
zoelplaatsen worden meer als drinkplaats dan als zoelplaats
gebruikt.
III.3. Voeding.
III.3.1.Algemeen.
Dehoeveelheid natuurlijk voedsel inhet Noordelijk Cultuurgedeelte van De Hoge Veluwe is verre van toereikend om een gezond
wilde zwijnenbestand van de huidige omvang te kunnen handhaven.
Wanneer men ervan uitgaat dat de toelaatbare dichtheid onder
natuurlijke omstandigheden circa 5per 1000 ha bedraagt
(zie III.4.), dan zou in het 1500 ha grote Noordelijk Cultuurgedeelte slechts een bestand van 7à 8stuks toelaatbaar zijn.
Het handhaven van grotere aantallen isderhalve alleen mogelijk
indien bijvoedingwordtverstrekt. Hiertoe zijn dereeds genoemde
voederplaatsen ingericht. Dagelijks worden hier de zwijnen tussen
16.00 en 17.00 uur gevoederd.

- 14
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III.3.2. Het natuurlijk voedsel.
Inhet Noordelijk Cultuurgedeelte van De Hoge Veluwe is als
natuurlijk voedsel aanwezig:
a. Onderaardse plantendelen:
- adelaarsvaren,komst slechts sporadisch voor,voornamelijk
in De Klep (vak42).
- wortels van kruiden,struiken enbomen,vooral van jonge
beuk,en haarwortels van Amerikaanse eik.
b. Bosvruchten:
- de belangrijkste bosvruchten voor wilde zwijnen zijn eikels
en beukenoten. Eik en beuk komen voor inde volgende subvakken:
Amerikaanse eik:
37 (geheel)-77h -78 a,b -79 b,d,c-80 c,d, e,f81e, j , k -84k,n - 85 a -87 b, f-90 g -91b, e,g,
h -92 a -93 f, g - 9 5 a , b , d , e , f .
Inlandse eik:
41 (geheel) -42 c -55 a -56h -59b,d,f,h, j , k60 a,p,q,r,s -67e -70b -76b,h,j -77 e -78 a,
d, f-80 c,d, e -81 e,g -82 g,h,j ,k -84 c,d, e,
f -85 a, d,h -86 a,e,g -87 e -88b -89b -91b, c,
d -92 j -93 a,f,g -94 c,g -95 c,d,e.
Beuk:
56h -60 p 5 q- 67 e,f-69 c,s -75 c,d -77 g-82 h,
j,p - 84 c,d, e,f,g,h - 85 a, f, g,h -86 e -91b,
c - 92 a -93f,g - 9 4 a , b , c , d , e,g,h,j -95 c.
Voorts komen beuken voor langs verschillende wandelpaden
- Daarnaast zijn er vruchten van vogelkers en krenteboompje.
c. Landbouwgewassen:
-niet aanwezig.
d. Groene plantendelen:
- grassen,vooral op oude landbouwgronden.
- Basterdwederiksoortens weinig aanwezig.
- Klaversoorten,ergweinig aanwezig.
- Beukenkiemplantjes,daar waar beuk inde opstand voorkomt.
e. Dierlijk voedsel:
- valwild: ree,konijn,haas,vogels en soortgenoten.
- kleine zoogdieren:muizen.
- grote zoogdieren: jonge reeën,konijnen,hazen.
- insekten:meikevers,mestkevers enmieren,ook larven,
engerlingen,ritnaalden,poppen enz.
- wormen: voornamelijk regenwormen langs dewegbermen en in
de grasvlakten.

1,5-

- 15Debeste methode om de samenstelling en dehoeveelheid natuurlijk
voedsel te onderzoeken,zijn maag en/of faecaliënanalyses,zoals
die voor het wilde zwijn in Centraal Europa door BRIEDERMANN
(1965)zijn uitgevoerd. Dergelijk onderzoek kon in 1968niet
worden uitgevoerd.
Nietalle natuurlijk voedsel ishet gehele jaar door beschikbaar:
eikels enbeukenoten in de herst,jonge plantendelen in de lente
enz. Bovendien komt het meeste natuurlijke voedsel in kleine
hoeveelheden voor.Alleen de vruchtdracht van beuk en eik kan
een beduidende omvang aannemen (volmast-jaren). Hiermee moet
rekening worden gehouden bij het afwegen van de hoeveelheid
bijvoeding,wil een ongewenste grote aanwas inhet vroege voorjaar vermeden worden.
111.3.3.DeBijvoedering.
Zoals reeds werd vermeld, is op De Hoge Veluwe het bijvoederen
van de wilde zwijnen door gebrek aan natuurlijk voedsel,altijd
noodzakelijk geweest.Reeds voor de Tweede Wereldoorlog werd in
de Varkensbaan bijgevoederd. Ook toen na 194-5een wilde zwijnenbestand op De Hoge Veluwe werd opgebouwd,moest al gauw worden
bijgevoederd. Debijvoederlncbestond uit voederbieten,eikels,
aardappelen,al naar gelang het goedkoopst te verkrijgenwas.
Dehoeveelheden worden afgemeten aan de hand van de grootte van
het bestand en de aanwezige hoeveelheid natuurlijk voedsel.
Vooral dit laatste is een moeilijk te bepalen faktor,waardoor
dekans op foutieve dosering van debijvoedering groot is.Twee
voorbeelden mogen dit illustreren. De herst van 1957 was nagenoeg
mastloos,de bijvoedering bleek onvoldoende,gazons,wegbermen
e.d. werden door de zwijnen opgezocht en omgewoeld bijhet
zoeken naar nieuwe voedselbronnen. De herst van 1966 vertoonde
een grote eikemast,vooral van de inlandse eik,daarnaast werd
bijgevoederd met maïs, gerst (voor frislingen), voederaardappelen
wilde zwijnenbrokjes en doorgedraaide vrachten groenten en fruit;
het gevolg was dat de dieren een zeer goede conditie hadden en
er van januari tot augustus 1967 een geweldige geboorte-explosie
plaatsvond,met het ongewenste verschijnsel van 2worpen per
jaar.
In 1966 werd de volgende bijvoedernorm gehanteerd:
0,6 kg maïs,gerst ofwilde zwijnenbrokjes )
,
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\P e r dagP e r zwi]n
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1,5 kg aardappelen ofvoederbieten
)
Werden doorgedraaide hoeveelheden groenten en fruit gegeven,dan
werd dit quantum verminderd. Deze norm was dus,gezien de aanwezige hoeveelheid natuurlijk voedsel in de herst van 1966
te hoog. In 1967 werd bovengenoemde norm met 20%verlaagd,
zodat debijvoeding bestond uit:
50kg.maïs ofwilde zwijnenbrokjes (of gemengd))per dag per
120kg aardappelen of voederbieten
)100 st.
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- 16De samenstelling van de wilde zwijnenkorrel (Coöp. Mengvoeders
Gorssel,fabricage nr. 93897)was:
haver
3%
grintzemelen
30 %
havermoutafval 10%
maïsgl. glucose 5%
grasmeel pellets 15 %
sojaschroot
3%
tarwegries
9%
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In 1968werden er geen wilde zwijnenbrokjes meer gevoerd,daar
er teveel vanverlorenging.
Het schatten van debeschikbare hoeveelheid natuurlijk voedsel
is vaak een moeilijke zaak.
Een flinke eike-ofbeukemast isvolgens PLANTA (Mond. med.)
merkbaar aan het niet schoonvreten van de voederplaats ofhet
niet verschijnen op de voederplaats. Het voederen dient dan te
worden verminderd oftijdelijk stopgezet.
Wanneer de frislingen zijn geboren,wordt inplaats van 50kg
maïs,50 kg gerst gegeven of 30kg gerst en 20kg maïs (b.v.)
Het voedsel wordt tussen vier en vijf uur indemiddag op de
voederplaatsen uitgestrooid. Aardappels enbieten worden breedwerpig over de voederplaats verspreid. Maïs wordt in een lange
streep uitgestrooid. Hierdoor lopen de dieren elkaar minder in
deweg enbovendien gaat er op deze wijze minder verloren.
Wanneer er erg jonge frislingen zijn,wordt gerst ineen voederbak in een omheining op de voederplaats gestrooid;binnen deze
omheining kunnen alleen de frislingen komen,zodat zij voldoende
voedsel kunnen bemachtigen. Indien dit niet werd gedaan,zouden
de jongen niet voldoende krijgen,daar zij voortdurend door de
oudere dieren worden weggestoten en weggejaagd. Gerst isvoor
frislingen een minder zwaar verteerbaar voedsel dan maïs.
De aanvoer van doorgedraaide groenten en fruit kan tijdelijk een
behoorlijke omvang aannemen.Zo werden de zwijnen in juli,
augustus en september 1967 gevoederd met 60vrachten doorgedraaide groenten en fruit,waardoor gedurende 1maand geen aardappelen werden gegeven.Behalve de doorgedraaide groenten en
fruit,dierechtstreeks van de veiling op de voederplaatsen
werden uitgestrooid,wordt het voedsel opgeslagen in ondergrondse
ruimten die nabij de voederplaatsen zijn ingericht. Devoederplaatsen zijn schoon en hygiënisch. Zijworden op tijd
schoongemaakt en ontsmet met ongebluste kalk,hetgeen de kans
op infectie zeer vermindert. Demeest voorkomende parasiet is
longworm.
De bijvoeding, afkomstig van debezoekers van het park, isreeds
genoemd. Deze betreft brood,pinda's,appels,suikerwerk e.d.
Sommige zeugen met jongen enook overlopers komen uit hun
dekking tevoorschijn bij het horen van klapperende portieren
ofmenselijke aanwezigheid om te zien of er nogwat te halen
valt.
Tenslotte zijn als extrabijvoeding tenoemen kadavers van
dieren afkomstig van het ITB0N. Dit betreft zelden grote hoeveelheden.
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- 17De zeugen met hun jongen verschijnen in de regel het eerst opde
voederplaatsen.Daarnakomen de overlopers entenslotte de solitair
levende keilers.Het weer heeft volgens PLANTA (mond.med.)invloed op het tijdstip waarop de dieren zich naar de voederplaatsen begeven: bij droog,warm weer is er omstreeks 16.00 uurinde
middag nog geen zwijn te zien in debuurt van de voederplaatsen,
bij regen worden er veel vroeger in demiddag reeds dieren gesignaleerd (regenen uit het nest?). Wanneer het voedsel is uitgestrooid duurt het niet lang of het gebruikelijke aantal dieren,
dat dagelijks de voederplaats bezoekt,is aanwezig. Het komt ook
voor,dat sommige dieren opmeer dan een voederplaats verschijnen
PLANTA,(mond.med.)constateerde eens dat een oude keiler twee
voederplaatsen bezocht. Deze keiler,die mank liep,begaf zich
van De Schuilkelder naar De Lange Laanvoederplaats. Waarschijnlijk was dit dier niet in staat geweest zich voldoende teverdedigen tegen andere keilers,werd van De Schuilkelder verdreven
en trok naar De Lange Laan-voederplaats,waar hij minder
agressief werd bejegend,omdat daar de dieren algrotendeels verzadigd waren. Toen hij dit eenmaal had ontdekt,verscheen hij
gedurende enige tijd geregeld op beide voederplaatsen. De vraag
isofde gegeven hoeveelheid voedsel wel voldoende is wanneer
de voederplaats geheel wordt schoon gegeten. Dit ismoeilijk te
zeggen want:
- een wild zwijn heeft geen beheersing wat dehoeveelheid voedsel
betreft; het overvreet zich gemakkelijk,waardoor het schooneten van de voederplaats geen maatstaf is voor de te geven
voedselhoeveelheid.
- de hoeveelheid natuurlijk voedsel,die inhet gebied aanwezig
is, ismoeilijk te schatten.
III.3.4. Voedselvoorkeur.
De voorkeur naar natuurlijk voedsel gaat duidelijk uit naar
eikels enbeukenoten. Daarnaast vinden bepaalde grassen gretig
aftrek,vooral kweekgras op voormalige bouwgronden. De voorkeur
is sterk afhankelijk van de tijd van het jaar. So Is er op een
bepaalde dag een sterk omwoelen van de grond te constateren,
vooral om de stammen van grote dennen. Hebben konijnen jongen,
dan worden de wentels uitgegraven en de jongen opgevreten; hetzelfde geschiedt met muizenesten. Voorts gaat er een zekere
voorkeur uit naar jonge beukenkiemplantjes. Ook laaghangend
jong beukenlot wordt gegeten.
Van de bijvoeding heeft maïs een sterke voorkeur. Wordt maïs
gemengd met wilde zwijnenbrokjes,dan wordt eerst de maïs ertussen uit gegeten.Brokjes worden weinig gegeten,doch volgens
de jachtopzienerswordt de opname ervan beter,als er afval van
suikerfabrieken door is gemengd.
Na demaïs worden bieten of aardappelen genomen,waarbij bieten
de voorkeur schijnen tehebben. De aardappelen hebben een
betere voedingswaarde dan de bieten,doch zijbevatten minder
water. Debehoefte aan water isgroot.Vooral na het eten van de
maïs,welke "branderig" heet te zijn,laven de dieren zich vaak.
Van de als voedsel aangeboden kadavers worden die van vos enkat
niet gegeten. Kadavers van honden worden nauwelijks aangeroerd.
Er is geconstateerd, dat kadavers van soortgenoten pas worden
gegeten als zijn in staat van ontbinding verkeren. Ook vogels
worden wel gegeten. Roodwild,hetzij als valwild,hetzij als
afval wordt ook tot voedsel genomen.
- 18-

- 18Doorgedraaide groenten en fruit (sla,komkommers,tomaten,
andijvie,appels)worden goed gegeten. Rode kool,prei en uien
vinden geringe aftrek. Toen in 1967 veel appels werden gegeven,
constateerde men,dat de ontlasting erg dun werd. Men dacht dat
de appels een te grote gisting in de maag teweeg zouden brengen,
doch volgens VAN HAAFTEN (mond.med.)valt dit wel mee,mits de
dosering met mate geschiedt. Ook voor andere voedingsgewassen is
een juiste dosering van belang,daar het wild zwijn,integenstelling tot het hert,zich gemakkelijk overvreet. Van de liksteen
opde voederplaatsen wordt weinig gebruikt gemaakt.
III.3.5. Voedingsgewoonten.
De dieren zijn tijdens het verblijf op de voederplaats voortdurend inbeweging. Komen zij te dicht bij elkaar,dan ontstaat
een vechtpartij,waarbij de verliezer grommend en schreeuwend
afdruipt.Vooral de keilers zijn erg agressief en vechten onderling voortdurend,waarbij de rugkam wordt opgezet en de aanvaller
dwars op de lengterichting van de aangevallene gaat staan en deze
met een schuin naar boven gerichte stoot van de kop met de hoektanden tracht te raken. Deze agressieviteit isreeds bij de jonge
frislingen te constateren. Zij blijven weliswaar vlak in debuurt
van de moederzeug,doch onderling vechten zij om elk stukje
voedsel waarbij de zeug vaak arbitrerend optreedt. Sommige
keilers dulden jongen inhun buurt,doch door PLANTA (mond.med.)
is in 1967 op een voederplaats waargenomen,dat een kapitale
keiler een frisling in de bek nam en doodbeet,waarna hij bij
tussenkomst van de jachtopziener ermee in het bos verdween.Een
dergelijke voorval wordt in de literatuur niet vermeld. Waarschijnlijk is het een gevolg van de kunstmatige omstandigheden op
de voederplaats waar verschillende families, solitair levende
keilers enrotten overlopers door elkaar lopen. Wel blijven
sommige zeugen met jongen uit debuurt van grote keilers.De
zeugen zelf bijten wel naar de frislingen van andere zeugen.Het
geven van voedsel aan de frislingen in een speciaal hiervoor
omheinde bak is dan ook zeker niet overbodig. Anderzijds schijnt
het,dat sommige zeugen zich weinig aantrekken van de aanwezigheid van keilers en overlopers.Tweemaal constateerde ik,dat
een zeug na een tijdje gegeten te hebben op de voederplaats'ging
liggen en de jongen liet zogen,terwijl er nog circa 20 andere
dieren op de voederplaats aanwezig waren.
De eetgewoonten zijn gulzig. Een biet bijvoorbeeld wordt in
stukken gebeten,doch niet geheel opgevreten,alvorens een
volgende tenemen. Ook wordt niet van voet af aan gegeten,de
dieren lopen schuifelend over de voederplaats en pikken links
en rechts wat mee,waarbij zij anderen op hun weg trachten te
verjagen. Vooral na het eten van maïs wordt veel gedronken.Eikels
van de Amerikaanse eik worden gepeld.
III.4

Aantal-regulatie en optimale dichtheid.
De toelaatbare dichtheid van wilde zwijnen in een natuurlijk
verspreidingsgebied varieert sterk naar plaatselijke verhoudingen. De volgende faktoren spelen hierbij eenrol:
- de aanwezigheid van landbouwgebieden. Inverband met de schade
die dewilde zwijnen aan de gewassen veroorzaken,betekent de
aanwezigheid van deze gebieden een beperkende faktor voor de
toelaatbare dichtheid.
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-19 - demate waarin natuurlijk voedsel voorkomt.
- de aard van bejaging en afschot.
- het alofniet aanwezig zijn van wildschade-beschermende maat'regelen.
- de leeftijdsklasse-samenstelling,geslachtsverhouding en aanwas
van het bestand.
Deze faktoren in aanmerking genomen komt WAGENKNECHT (1964)voor
Centraal Europa tot een economisch toelaatbare dichtheid van
0,1 - 1per 100 ha,ook van 1 - 1 0 per 1000 ha,gemiddeld 5per
1000 ha.HARTIG (zie 0L0FF-1951)beschouwt een dichtheid van 4
dieren per 1000 ha in een aangesloten bosgebied eveneens toelaatbaar. Zouden deze getallen voor hetcal500ha grote Noordelijk bosgebied van De Hoge Veluwe worden gehanteerd,dan zou een veel te
gering aantal dieren te handhaven zijn,zowel uit het oogpunt van
de recreatie (bezoekers willen graag zwijnen zien), alsuit oogpunt van de jacht en beheer. Het huidige bestand kan dan ook
alleen maar worden gehandhaafd door bijvoedoring.Demate daarvan
is afhankelijk van de financiële middelen. OpDe Hoge Veluwe
kan de aantal-regulatie van de varkens niet ingesteld zijn op
natuurlijke omstandigheden. Deregulatie is enerzijds afgestemd
op een gezond bestand, anderzijds op binnen de perken houden van
schade aan landbouw en bosbouw. Het bestand kan niet ongelimiteerd worden uitgebreid, daar de schade aan de vegetatie (woelen,
vraat)op een gegeven moment de toelaatbare grenzen zaloverschrijden.
De jacht op de varkens wordt op De Hoge Veluwe in de vorm van
drijfjachten uitgevoerd. Alhoewel dit volgens verschillende
auteurs (o.a.0L0FF - 1951,SNETLAGE -1962)deminst geschikte
methode van jacht op zwartwild is,kan op De Hoge Veluwe moeilijk
een andere methode worden toegepast.Drijfjacht heeft het grote
nadeel,dat moeilijk selectiefkan worden afgeschoten. Selectief
afschot is de beste methode om tot een gewenste geslachtsverhouding en samenstelling van het bestand te komen. Afschot vanaf
een hoogzit,bijvoorbeeld inde buurt van een voederplaats kan
veel meer selectief geschieden. Het afschotplan 1967/1968 van
150 stuks,welk aantal in een vrij korte periode moet zijn afgeschoten,laat echter weinig andere keus, dan het houden van
drijfjachten. Andere jachtmethoden kosten te veel geld entijd
(denog niet afgeschoten dieren moeten namelijk ook bijgevoerd
worden,hetgeen ook geld kost). Hierbij komt nog,dat selectief
afschot inde periode dat de dieren hun wintervacht dragen nog
bemoeilijkt wordt,daar het onderscheid tussen zeug en keiler
dan minder duidelijk is.
Gewoonlijk worden 5drijfjachten per jaar gehouden. Ishet afschotplan dan nog niet bereikt,dan wordt het resterende aantal afte
schieten dieren,wat vaak nog een behoorlijk aantal bedraagt,
door de jachtopzieners afgeschoten. Deze kunnen hierbij beter
selectief te werk gaan;zij schieten voornamelijk zwakke dieren
en laatgeboren frislingen af.
Denatuurlijke sterfte van de wilde zwijnen op De Hoge Veluwe
isgering. MOHR (1962)vermeldt een onderzoek naar de sterfte
van frislingen uit de Kaukasus (DONAUROU en TEPTOW). Daar werden
2 perioden van grote sterfte onderscheiden.
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In de eerste 3 levensiiiaanden sterven 20% van
af (o.a. door roofdieren en klimaat). Een twee
grote sterfte valt in de zevende levensmaand
voornamelijk onder de niet meer door de zeug
(o.a. predatie door wolven). In de eerste 7 1
niet minder dan 55% van de frisiingen sterve
2 per worp. Op De Hoge Veluwe ontbreken roofd
een minder streng klimaat,dan in de Kaukasus,
op infectie-ziekten sterk wordt verminderd do
de voederolaatsen met ongeblus kalk (onde:
ITBON). De meest voorkomende ziekte op De Hog
longworm (Metastrongylus), Die ziekte kan wor
door hoesten van de dieren. Vooral deze ziekt
de hygiënische maatregelen op de voederplaatc
dieren dat een natuurlijke dood sterft.ligt
dus veel lager. De aantal-regulatie, het rege
door afschot, met het regelen van de leeftijd
ling en geslachtsverhouding, moet dus door de
verricht. Dit stelt hoge eisen aan de jagers.
IV.
IV. 1.

alle jonge dieren
de periode van
(meestal oktober),
verzorgde jongen
evensmaanden zouden
n. Dit is gemiddeld
ieren, er heerst
terwijl de leans
or ontsmetLing van
eek VAN HAAFTEN e Veluwe ie de
den geconstateerd
e uam sterk af door
en. Ket percentage
op De Hoge Veluwe
len van de aanwas
sklasse-samensteljacht worden

CONCLUSIES IH DISCUSSIE
Dagritme
In publicaties (o.a, SNETLAGE - 1962,MOHR - 1960) omtrent het
dagritme van de wilde zwijnen wordt het volgende beeld geschetst
overdag trekken de dieren zich terug in dichte bossen of struiken, tegen het vallen van de avond verlaten zij deze en trekken
gedurende de nacht rond op zoek naar
voecsel; t e r w i ] ! ze tegen
het aanbreken van de dag hun dekking
weer opzoeken. Bij vele
zwijnen op De Hoge veluwe is hiervan
weinig overgebleven., zie
III.2.5. Onder de dieren bei.taat een groot verschil in tamheid.
In de eerste plaatc kan Korde.! gesteld, dat oudere dieren
(3 jaar en ouder) schuwer zijn ca:.ijongere. Dit geldt vooral
voor keilers. In de tweede plaats in het gemakkelijk in te
zien, dat het een groot verschil,uitmaak.; of de jongen reeds
vanaf de geboorte door de zeng worden meegenomen naar de plaatsen waar zij door bezoekers worden gevoerd._,of dat een schuwere
zeug dit niet doet. De.jonge:;van de eerste s:.ug zullen, al
gaan ze in het begin voor de mens op de loop, ook als de zeug
zelf blijft staan, na enige tijd al hun schuwheid verliezen,
evenzo hun nakomelingen. De agressiviteit hebben de meeste
dieren echter behouden: in de zomer van 1968 ir-het enkele
malen voorgekomen, dat bezoekers door1 de z.g. tamme dieren
werden aangevallen en verwond. Indien de tamheid van de dieren,
die nu al aanzienlijk i s ,zal toenemen» blijft er, althans in
bepaalde opzichten van de natuurlijke gedragingen niet veel
meer over. Dit is een onplezierige gedachte voor degenen die met
het beheer van de jacht en aantal-regulatie van de dieren zijn
belast. Er is echter onder de huidige omstandigheden en met
de thans beschikbare middelen daarin moeilijk verandering te
brengen. Er moet rekening worden gehouden met een tweetal belangen:
a. Uit het oogpunt van de recreatieve functie van het wilde
zwijn voor de doorsnee bezoekers van het park is de tamheid
van de dieren niet ongewenst. De ware natuurliefhebber zal
zich evenwel liever grotere moeite getroosten om de dieren in
een werkelijk natuurlijke omgeving te kunnen waarnemen.
b. Uit het oogpunt var.de jacht en beheer is de tamheid van de
dieren ongewenst.
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- 21Omtussen deze twee uitersten een middenweg te vinden is geen
eenvoudige zaak. Denatuurbeschermer zalde nadruk leggen op het
benaderen van een natuurlijke situatie. Ermoet de dieren een
kans worden geboden hun natuurlijk dagritme zo goed mogelijk te
kunnen handhaven. Dit betekent tegelijk, dat de toelaatbare bestandsgrootte in dit gebied met talrijke wegen,wandel- enfietspaden en andere menselijke aktiviteiten,beperkt is.Dekkingsbossen en zoelplaatsen moeten in voldoende mate aanwezig zijn,de
kans op verstoring door demens moet gering zijn.Hiermee moet
rekening worden gehouden bijhet treffen van cultuurmaatregelen.
De thans aanwezige omheinde jonge aanplanten zullen op latere
leeftijd,na verwijdering van het raster,als dekkingsbossen
dienst kunnen doen,wanneer men bewust hierop werkt door bijvoorbeeld deranden en de ondergroei niet open te kappen en een dicht
plantverband aan te houden. Om niet in strijd te komen met
vereiste houtteeltkundige maatregelen (dunning,opsnoei)zalook
hier een middenweg moeten worden gevonden. Anderzijds zalnahet
scheppen van deze nieuwe dekkingsgebieden,geleidelijk aan meer
de vrije hand verkregen worden in het uitvoeren van bosverplegende maatregelen inde tot dan toe gebruikte dekkingsbossen.
Zo kan een wisselwerking ontstaan,waarbij zowel de beschutting
van het wild als debosbouw de aandacht krijgt. In het Noordelijk
Cultuurgedeelte van De Hoge Veluwe is dit geen gemakkelijke taak,
enerzijds omdat grote gebieden
open zandgebieden met vliegdennen zijn begroeid, anderzijds omdat het eigenlijke cultuurgedeelte is doorsneden door een dicht net van paden die voor de
bezoeker toegankelijk zijn.Wel heeft men op de 4 voederplaatsen
rustgebieden gecreëerd die voor het publiek niet toegankelijk
zijn. Ofdeze gebieden geschikt zijn voor dekking overdag,gezien
de houtsoortensamenstelling en de opstandsdichtheid, istebetwijfelen. Derustgebieden om de voederplaatsen De Bunt,De
Schuilkelder en DeWatertoren zijn nauwelijks dekkingsbossen te
noemen. Overdag worden indeze gebieden dan ook nauwelijks dieren
aangetroffen. Beter als dekkingsbos ishet rustgebied om devoederplaats De Lange Laan (87b,zie kaart II))waar een dichte
opstand van grove den en (aan deranden)Amerikaanse eik groeit,
met een dichte ondergroei van voornamelijk vogelkers. Hierin werden dan ook herhaaldelijk zwijnen aangetroffen. Inherfst en
winter gaat deze dekking echter grotendeels verloren door bladverlies. Het verdient daarom aanbeveling derustgebieden uitte
breiden,niet alleen om de voederplaatsen,maar ook elders in
het gebied,die voor de gewenste dekking overdag zouden kunnen
dienen.
Bij de opsomming van de thans gebruikte dekkingsbosjes (III.2.2.)
valt het op,dat de meeste dekking wordt gezocht in jonge naaldhoutbosjes,voornamelijk jonge douglas- en fijnsparopstanden.
In deze dichte,donkere opstanden is de kans gering,dat een
bezoeker erin zaldoordringen. Dit isook het gevalmet dennenbosjes met nauw plantverband. Weliswaar ishet hierin niet
donker,doch verstoring door bezoekers moet ook hier uitgesloten
worden geacht. Enkele van deze bosjes worden dan ook alsdekkingsbos gebruikt (De Wetbosjes). Inalde dekkingsbosjes werden
echter zelden solitair levende keilers aangetroffen;dit komt
overeen met denatuurlijke levenswijze van de dieren.Met
uitzondering van de bronsttijd mijden zij de dichte bosjes,
waarin rotten overlopers en zeugen met jongen leven. Volgens
SNETLAGE (1962)houden de solitair levende keilers zich op aan
deranden van hun dekkingsgebieden,waar zij snel kunnen bemerken
of er onraad nadert,waarna zij zich tijdig kunnen terugtrekken.
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- 22Deze dieren zijn vrij schuw. Dit geldt echter inmindere mate
voor de voederplaatssn,waar zij op geringe afstand van de
andere dieren het uitgestrooide voedsel tot zich nemen,terwijl
de sehrikafstand voor demens hier ook kleiner is.
Er isgeen sprake van een toeneming van woelaktiviteit naarmate
men dichter bij de voederplaatsen komt. De woelintensiteit is
blijkbaar alleen afhankelijk van dehoeveelheid natuurlijk
voedsel die er op een bepaalde plaats te vinden is.Dit kan
worden opgemaakt uit de verspreide ligging van demeest omgewoelde plaatsen. Zie III.2.1.
Voeding enAanwas.
De voorkeur voor natuurlijk voedsel van de wilde zwijnen opDe
Hoge Veluwe komt geheel overeen met wat inde literatuur wordt
vermeld (OLOFF - 1951,MOHR - 1962, FARSKY - 1940,BRIEDERMANN1965). Voor meer gedetailleerde kennis hieromtrent zouden maaganalyses moeten worden verricht,b.v. zoals BRIEDERMANN (1965)
dit deed. Hij onderzocht 216maaginhouden na fixering met
formaline (methode JANDA -1958,zie BRIEDERMANN - 1965). Deze
magen had hij in 5tijdperken(fenologische jaargetijden)verzameld,hetgeen voor De Hoge Veluwe minder duidelijk is aante
houden daar de indeling mede was opgesteld naar de stadia waarin
de landbouwgewassen zich bevonden. Op deze wijze kan een duidelijk
beeld worden verkregen van de voedselvoorkeur in een bepaald
jaargetijde.
Dewilde zwijnen leefden inEuropa sedert circa 7000 jaar in
bossen met een zeer hoog loofhoutpercentage,vooral mastdragend
loofhout. Van demastbomen heeft de eik de grootste waarde voor
de wilde zwijnen,welke mening op de volgende punten is gebaseerd:
- het verspreidingsgebied van het wilde zwijn in Centraal
Europa ligt wel buiten het natuurlijke verspreidingsgebied
vande beuk,doch binnen dat van de eik.
- dewilde zwijnen en eiken waren reeds over Centraal Europa
verspreid nog voordat debeuk een wezenlijk deel van het bos
innam.
- de vruchtdracht van de eik is overvloediger dan van de beuk,
het vetgehalte van de eikels ishoger dan dat van beukenoten,
4-,1%tegen 2,6%,de mast van de eik valt vroeger.
Het voorkomen van de eik isdus een van de belangrijkste ecologische faktoren voor het wilde zwijn;het dier bereikt de beste
lichamelijke conditie door het eten van eikels.Aangezien deze
inoktober vallen,is het te verwachten,dat enige tijd later,
van eind oktober tot begin december,het zwijn in de beste
conditie is.In deze tijd treedt de bronst in.Dat het echter
niet alleen de conditie-faktor is,die debronsttijd bepaalt,
isop De Hoge Veluwe duidelijk te zien.Hier wordt namelijk
maïs als bijvoeding gegeven;maïs kan eikels goed vervangen,
het vetgehalte is gelijk aan dat van eikels.De lichamelijke
conditie van de dieren op De Hoge Veluwe isvrij constant,
daar het gehele jaar wordt bijgevoerd met maïs en een eventuele
eikemast indeherfstwordt gecompenseerd door tijdelijke verminderde bijvoederingmet maïs. Toch vertoont de bronsttijd hier
geen afwijking van hetgeen elders wordt waargenomen.
- 23-

- 23Naast faktoren vanvoeding en klimaat,spelen ook andere faktoren eenrol bij het bepalen van de bronsttijd. BRIEDERMANN
(1965)noemt alsbelangrijkste"bepalende" faktor,delicht/
donker verhouding: bij een bepaalde dag-nacht verhouding zou
via de ogen en de hypophyse een hormonen-regulatie ontstaan,
waardoor de bronst normaal in oktober valt.Aangezien de gemiddelde draagtijd 18weken is,zalde werptijd van begin maart
t/m april komen te liggen,een tijdstip dus.waarop weer gunstige
omstandighedenvoordezwijnenaanwezigzijn»Alle
andere tijdstippen van bronst enwerpen noemt BRIEDERMANN abnormaal. Toch komen afwijkingen van deze tijdstippen bij wilde
zwijnen veel voor: er isnauwelijks een maand te noemen waarin
geen pasgeboren jongen werden gosignaleerd. Hij noemt daarvoor
de volgende oorzaken:
a.Het verband tussen mast enbronsttijd (OLOFF 1951):slechte
mastjaren veroorzaken latere worpen. Goede mastjaren vroege
worpen. Op De Hoge Veluwe is dit verband ook geconstateerd.
b. Door de intensivering van debosbouw,waardoor loofhout
plaats moest maken voor het productievere naaldhout, isde
functie van de landbouwgewassen van overwegende betekenis
geworden;de rijpingstijd van haver,aardappelen e.d. kan
de bronsttijd beïnvloeden. Hiervan zijn op De Hoge Veluwe
geen gevallen bekend.
c. Dekruising met huiszwijnen. Het huiszwijn isnamelijk polyoestrisch,het kan 21 dagen na de dekking alweer bronstig
zijn. Van de zwijnen op De Hoge Veluwe isniets bekend omtrent
kruising met huiszwijnen.
d. Het afschieten van een leidende zeug: de jongen vallen dan
sterk terug en hun eerste bronst komt dan ook later te liggen.
De jachtopzieners op De Hoge Veluwe schieten de zwakste
frislingen voor het grootste deel af,zodat ook dit punt geen
grote rol speelt.
d. Wanneer de conditie van de zeug niet zodanig is,dat de
achterstand kan worden ingehaald,zullen laat geboren frislingen achterblijven in ontwikkeling,zodat een afwijkende
bronsttijd kanworden verwacht. Ontijdige paartijd isdus
geen erfelijke kwestie,doch wordt veroorzaakt door een samenloop van ecologische faktoren.
Ook het verschijnsel van twee worpen per jaar isop De Hoge
Veluwe geconstateerd, het laatst in 1967.Reeds eerder is gezegd,
dat ook dit een kwestie van voeding is.Bij exceptioneel goede
condities van de dieren,door overvloedige voeding,wordt de
bronsttijd vervroegd,waardoor de eerste worp reeds eind januari,
begin februari plaatsvindt. De jongen hebben dan grote moeite om
in leven te blijven,daar de omstandigheden op dit tijdstip minder gunstig zijn. De tweede worp vindt daarna plaats in juli,
augustus. Deze dieren gaan met een grote achterstand inlichamelijke conditie dewinter in.Dergelijke situaties zijn ongewenst.
OLOFF (1951)stelt dat tweemaal werpen per jaar voorkomt nö.volmastjaren,waarbij de grootte van de tweede worp ca.2/3 van de
eerste worp bedraagt.Hij merkt op dat het verschijnsel inOostDuitsland niet voorkomt. De oorzaak hiervan isniet met zekerheid
te zeggen. Welbestrijdt hij debewering als zouhet een degeneratieverschijnsel zijn.BRIEDERMANN (1965)merkt nog op,dat de
afwijkingen op de normale bronsttijden enwerptijden van Oostnaar West-Europa toenemen en hij wijt dit aan de grotere invloed
van demens inhet Westen.
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- 24SNETLAGE (1962)schrijft het verschijnsel van twee worpen per
jaar toe aan kruisingen met huiszwijnen,die normaal tweemaal
per jaar werpen. Dit isvoor de wilde varkens van De Hoge
Veluwe niet van toepassing.
OLOFF vermeldt een onderzoek over een lage periode (1851-1946)in
een groot gebied,waarvan demasthoeveelheid van eik enbeuk in
deze periode bekend was. Inhet algemeen kan worden gesteld,dat
de beuk om de 7jaar volmast draagt,de eik om de 10jaar.Hij
stelde het volgende:
- indemastloze jaren:
Alleen 2-jarige enoudere zeugen werpen;gemiddelde worpgrootte
3stuks.
- indoorsnee mastjaren:
100% van de 2-jarige en oudere zeugen werpt;gemiddelde worpgrootte: 5stuks;10%van de overloper-zeugen werpt;gemiddelde worpgrootte: 3stuks.
- inmastjaren:
100% van de 2-jarige en oudere zeugen werpt;gemiddelde worpgrootte: 6stuks.
25% van de 2-jarige en oudere zeugen werpt voor de tweede maal;
gemiddelde worpgrootte: 5stuks.
50% van de overloper-zeugen werpt;gemiddelde worpgrootte:
4 stuks.
Wanneer dit bekend is,zouden de jaarlijkse aanwas berekend
kunnen worden,mitsrekening wordt gehouden met klimatologische
omstandigheden. Hieromtrent merkt OLOFF op dat deze gedurende de
waarnemingsperiode zijn gewijzigd: tot 1900 bedroeg de gemiddelde
wintertemperatuur + 1,36 C,terwijl er 12uitgesproken strenge
winters voorkwamen,en in deperiode van 1900-1943 was degemiddelde wintertemperatuur + 2,1 C,terwijl slechts 6 strenge
winters voorkwamen. Uiteindelijk komt OLOFF tot de volgende
voorspelling:
De aanwas zalbedragen:
inmastloze jaren
indoorsnee mastjaren
inmastjaren

50-60% van het vroege voorjaarsbestand
90-100% " "
"
"
150%
" "
"
"

Uit dit voorbeeld blijkt nog eens duidelijk hoe belangrijk voedsel-dosering ismet betrekking tot de te verwachten aanwas,
zeker in gebieden waar mede doorbijvoederingeen wilde zwijnenbestand in stand wordt gehouden.
Aantal-iegulatie.
In III.iti s reeds gezegd,dat de aantal-regulatie op De Hoge
Veluwe moe t worden gezien in verband met de kunstmatige omstandigheden i n dit gebied. De literatuur bespreekt voornamelijk
populatie- regulaties van wilde zwijnenbestanden in grote natuurlijke,nie t omrasterde bosgebieden,waarbij altijd rekening
wordt geho uden met aan de landbouwgebieden in de directe omgeving aant ebrengen schade door dit wild. Aangezien in een
omrasterd parkgebied deze schade geen rol speelt,heeft een
toetsing v an in deze literatuur beschreven ervaringen weinig zin,
25-

- 25WAGENKNECHT (1964)zegt,dat de economische toelaatbare dichtheid
onder natuurlijke omstandigheden door de volgende faktoren
kan worden verhoogd (zie III.4.):
a. wildschade-bescherming.
b. aard van bejaging.
c. leeftijdsklassen-samenstelling )
•
, ,,
, ,.
) aanwas
d. geslachtsverhoudmg
.
ad a.:
Op DeHoge Veluwe kunnen alswildschade beschermende maatregelen
worden beschouwd:
- omrastering van het gehele gebied.
- omrastering van jonge aanplanten.
- inrichting van een viertal voederplaatsen.
ad b. en c.:
De nadelen van de drijfjacht zijn reeds genoemd. WAGENKNECHT
stelt,dat,wilmen de wildschade zoveel mogelijk beperken,er
een leeftijdsklasse-opbouw moet worden nagestreefd, die inverhouding met het totalebestand zo weinig mogelijk jong wild vertoont (geldt voor alle schadewild). Omdat dewildschade inhet
Noordelijk Cultuurgedeelte van De Hoge Veluwe niet zo'n grote rol
speelt,kan deze eis wat soepeler worden gehanteerd.Overigens
is volgens WAGENKNECHT het opbouwen van een goede leeftijdsklasse
bij zwartwild moeilijk,omdat:
- jagers doorgaansliever grote dieren schieten dan frislingen
en overlopers (trofeeënjacht).
- de jaarlijkse aanwas bij het zwartwild groter is dan van andere
schadewildsoorten.
Uitgaande van een geslachtsverhouding 1 :1stelt hij de gemiddelde aanwas onder natuurlijke omstandigheden op 100%van het
vroegvoorjaarsbestand. Op De Hoge Veluwe is de aanwas voornamelijk afhankelijk van demate van bijvoeding.
ad d.:
Aangezien de aanwas van het zwartwild groter isdan van ander
schadewild, zal de geslachtsverhouding sterker doorwerken opde
gezamenlijke aanwas. Reeds eerder isvermeld,dat bij het afschot
tijdens drijfjachten,vooral in de wintertijd, de vaststelling
van het geslacht erg moeilijk is.Toch is een goede geslachtsverhouding noodzakelijk, daarbij een ongunstige verhouding
(meer zeugen dan keilers)na verloop van tijd de aanwas dermate
hoog wordt,dat het afschot nauwelijks isbij te houden,terwijl
de schade aan de landbouw grote vormen aanneemt. Op DeHoge
Veluwe liggen de zaken anders,zie III.4. Toch ishet ook hier
wenselijk,ter voorkoming van denoodzaak een groot quantum
jonge dieren temoeten afschieten,een gunstige geslachtsverhouding te realiseren,zodat de aanwas binnen bepaalde perken kan
worden gehouden.Het afschot door de jachtopzieners,dat als
keuze-afschot kan worden verricht,kan hierbij als aanvulling op
de drijfjachten,regelend werken.
Zoumen ertoe overgaan het bestand op De Hoge Veluwe uit te
breiden,dan zalmen inde eerste plaats de "carrying capacity"
van het gebied moeten wijzigen. Dit betekent,dat naast het aanleggen van zoelplaatsen,dekkingsbossen e.d.,ook de voedselvoorziening moet worden uitgebreid,waarbij volgens DASMANN (1964)
met de volgende faktoren rekening moet worden gehouden:
„6

- 26Voedselbehoeften:
welke voedingsstoffen zijn onontbeerlijk,welke vitaminen zijn
noodzakelijk,welkemacroè'lementen,welke en hoeveel (vergiftiging!)microëlementen zijn nodig?
Effect op de vegatie:
te grote uitbreiding van het bestand kan bepaalde planten doen
verdwijnen.
Wijziging van de voedingswaarde per seizoen:
in de lente ishet eiwitgehalte van de planten maximaal,na
debloeiperiode neemt het af,terwijl het minimum wordt bereikt,
wanneer deplanten verdroogd zijn.
Bodem en voeding:
rijkere gronden zullen een rijkere vegetatie dragen,watresulteert inbeter groeiend wild dat grotere afmetingen bereikt.
Rijkere gronden met een goede mineralen-balans zullen ook meer
dierlevenkunnen herbergen dan armere gronden.Aangezien veelal
de rijkere gronden door de landbouw inbeslag worden genomen,
zalhet wild zich in de regelmoeten behelpen met minder goede
gronden.
Verandering van klimaat en voedselproductie:
Verandering van het klimaat,zowel op lange termijn alsvan het
ene jaar op het andere,veroorzaakt fluctuaties in devoedselproductie. In extreem droge jaren in aride gebieden b.v.,zal
nauwelijks voedsel worden geproduceerd, de dieren moeten op
hunreserves leven,natte jaren in deze gebieden veroorzaken
een overvloed aan voedsel en een navenante aanwas van individuen.
Verstoring van vegetatie en voedselproductie:
Verstoring van deklirnaxvegetatie (b.v. door brand)doet het
ene dier verdwijnen,het andere toenemen in aantal. Behalve
in aride gebieden,betekent brand een toeneming van de eiwitproductie,en zowel de afmetingen als het totaal aantal dieren
neemt toe.
Verbetering van de voedselvoorziening:
Dit kan op twee manieren:
1.Door bijvooderingeen populatie dieren door de kritische
periode brengen.
2. het leefgebied van de dieren verbeteren,d.w.z.hierin
zodanig ingrijpen,dat een grotere natuurlijke voedselproductie ontstaat.
De eerste methode heeft ongewenste neveneffecten,zoals het
ten dele verloren gaan van de schuwheid voor de mens, enhet
op deze wijze kunstmatig kweken van grote populaties,waarvoor
weer meer bij'voederingnodig is enz.Het stopzetten van debij•cooderinczal dan leiden tot een grote sterfte onder de dieren.
Meer wenselijke en duurzame resultaten worden verkregen met
de tweede methode door de natuurlijke voedselvoorziening te
laten toenemen,bijvoorbeeld door branden,of andere wijze van
behandeling van denatuurlijke vegetatie,het bijplanten van
wilde species enz.Terecht zegt DASMANN dat het probleem niet
is opgelost met het creëren van een betere voedselvoorziening,
zoals ook duidelijk blijkt uit de waarnemingen op De Hoge
Veluwe. Hij zegt hierover: "Although greater numbers of
animals can be produced and supported if foods are improved,
the problem becomes intensified.
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Met de hierboven opgesomde punten dient bij het instandhouden van een wilde zwijnen-populatie of De Hoge Veluwe zeker
rekening te worden gehouden.
In een andere public
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atie noemt DASHANN (1965) de grote ope Nationale Parken worden verkregen, door
oek:In Californie spanderen 4-jagers ca.
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