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Foto 1 : Marc Van Olmen In 2006 werd voor het eerst een everzwijn 
geschoten buiten het klassieke versprei
dingsgeóied in de Voerstreek. Sindsdien 
tracht het Instituut voor Natuur- en Bo
sonderzoek (INBO) het afschot van ever
zwijnen in Vlaanderen nauwgezet op te 
volgen. De invoering van een Wettelijk 
verplicht meldingsjormulier voor ever
zwijn met het nieuwe openingsbesluit in 
2008 maakte het mogelijk om alle gege
vens op een uniforme manier te verzame
len. Al deze meldingsjormulieren worden 
vanuit de provinciale buitendiensten 
van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB) doorgestuurd naar het INBO. Op 
het meldingsjormulier wordt niet alleen 
de plaats en de datum van afschot ge
vraagd, maar ook gegevens over o.a. de 
geschatte leeftijd, het geslacht, het al dan 
niet drachtig zijn van de dieren en de 
groepsgrootte van de groep waaruit de 
dieren geschoten werden. 

Everzwijnen 
afschot in Vlaanderen 

• 

• 

Naast het invullen van het meldingsformulier 
wordt bovendien ook gevraagd van elk dier 
een onderkaak bij te houden. Deze onderkaken 
worden voor verdere analyse opgehaald door 
het INBO. Aan de hand van de onderkaken 
kan de leeftijd van de everzwijnen met enige 
expertise vrij nauwkeurig bepaald worden. Zo 
kan de leeftijd tot op de maana nauwkeurig 

"Naast het invullen van het 
meldingstorm u lier wordt bovendien 

ook gevraagd van elk dier een 
onderkaak bij te houden. " 

bepaald worden tot een leeftijd van 24 maanden. 
Voor oudere dieren kan het levensjaar geschat 
worden op basis van de tandslijtage. 

Buiten het verzamelen van gegevens over ge
schoten dieren, worden ook van verkeersslacht
offers de gegevens zo veel mogelijk verzameld 
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op het INBO. Hierdoor is het mogelijk een 
analyse uit te voeren van het aantal gestorven 
dieren (geschoten of verkeersslachtoffer) sinds 
het opduiken van everzwijnen buiten Voeren 
in Vlaanderen (Figuur 1). Aangezien Voeren 
steeds een everzwijnenpopulatie kende, wor
den de data voor Voeren afzonderlijk van Lim
burg weergegeven. De figuur toont duidelijk 
het stijgende afschot in Voeren en in de rest 
van Limburg. Daar waar er in het eers e jaar 
voornamelijk everzwijnen geschoten werden 
in West-Vlaanderen, werden ze later vooral 
gemeld en geschoten in Limburg. De gegevens 
van 2011 zijn logischerwijze nog niet volledig 
en werden daarom nog niet opgenomen in de 
figuur. De voorlopige resultaten voor 2011 ge
ven echter terug een verhoogd afschot weer 
voor West-Vlaanderen. 

Aan de hand van de geschatte leeftijd van de 
geschoten dieren op basis van de onderkaken 
en het jaar waarin ze geschoten zijn, kan een 
"terugrekentabel" opgemaakt worden. Een 1 
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Figuur 1 Ovewcht van het aantal gestorven dieren 
per 1aar (op bas1s van het gerapporteerd afschot en 
valwilddata) 

terugrekentabel laat ons toe per jaar een 
minimale populatiegrootte in te schatten. Deze 
inschatting van de populatiegrootte is gebaseerd 
op het aantal dieren die in elk jaar zeker levend 
waren omdat ze ofwel dat jaar ofwel in de loop 
van de volgende jaren geschoten werden. Zo 
weten we bijvoorbeeld dat alle overlopers die in 
2009 geschoten werden in 2008 als frisling in de 
populatie geweest moeten zijn. 

Twee belangrijke opmerkingen hierbij zijn 
dat dit onmogelijk is zonder goede kennis 
van de leeftijd - vandaar het belang van de 
onderkaken in te zamelen - en enkel mogelijk 
is voor de geregistreerde dieren. Voor 2010 
zijn er bijvoorbeeld 31 dieren waar an de 
or.derkaak niet binnenkwam (dit is bijna 1 op 3 
van de dieren die geschoten werden). Hierdoor 
is het niet mogelijk voor 2010 een goede 
schatting te maken van de leeftijdsverdeling 
van de geschoten dieren wat het gebruik van 
terugrekentabellen sterk bemoeilijkt. 

De resultaten van het jaarlijkse afschot voor 
Limburg (zonder Voeren) en de bijhorende 
teruggerekende minimale levende populatie 
voor de periode 2006 tot 2009 worden weerge
geven in figuur 2. Voor 2010 en 2011 kunnen 
nog geen terugrekeningen gemaakt worden en 
is het aantal dieren met ontbrekende gegevens 
actueel nog te groot om de populatiegrootte te 
berekenen. 

Aan de hand van de geschatte minimale 
populatiegrootte kan de jaarlijkse groei van de 
populatie gemodelleerd worden. Op basis van 
de data voor de jaren 2006 tot 2009 komt men 
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F1guur 2 · JaarliJ ks afschot en geschatte mm1male 
populatiegrootte op bas1s van terugrekentabellen voor 
Limburg (zonder Voeren) 

op een jaarlijkse verdubbeling van de populatie 
en dit ondanks het steeds stijgende afschot. 

Tenslotte kan ook de verdeling van het 
afschot over de verschillende leeftijds- en 
geslachtscategorieën bekeken worden. 
Wanneer we deze analyse maken voor die 
everzwijnen waarvan de leeftijd bepaald kon 
worden op het INBO aan de hand van de 
onderkaak én het geslacht gekend was op basis 
van de meldingsfiche (n=320 dieren) zien we 
dat 60% van de geschoten dieren frislingen 
zijn en 30% overlopers (figuur 3). Met een 

"Op basts ~at de data voor de 
jaren 2006 tot 2{109 Aamt men op 

een jaarlijkse verdubbeling van 
de populatie en dit ondanks het 

sreeds stijgende afschot. " 

dergelijke verdeling komt het afschot goed 
in de buurt van de na te streven verdeling 
voor het beheer van everzwijnen onder 
gunstige leefomstandigheden. Onder gunstige 
leefomstandigheden staan de frislingen immers 
in voor bijna de helft de jaarlijkse aanwas. 
Bijgevolg is het na te streven dat het overgrote 
deel van het afschot bestaat uit frislingen en 
overlopers. Een Duitse studie geeft bijvoorbeeld 
als streefcijfer 75% frislingen en 15% overlopers. 

Het belang van de onderkaken te verzamelen om 
een correcte leeftijdsbepaling mogelijk te maken 
wordt duidelijk wanneer we de verdeling van -+ 
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Figuur 3: Verdeling van het afschot over de verschil
lende leeftijds- en geslachtscategorieën zoals bepaa ld 
aan de hand van de onderkaken (INBO) en zoa ls 
ingeschat door de jagers op het terrein . 

het afschot over de verschillende leeftijds- en 
geslachtscategorieën volgens de jagers op het 
terrein vergelijken met de leeftijdsbepaling aan 
de hand van de onderkaken zoals deze gebeurd 
is op het INBO (figuur 3). Hieruit blijkt dat veel 
dieren te oud worden ingeschat op het terrein 
en dat er in werkelijkheid meer frislinge n 
geschoten worden dan ingeschat wordt. 

Besluit & conclusies 

De resultaten laten ons toe een zicht te krijgen 
op het jaarlijkse afschot van everzwijnen in 
Vlaanderen, de verdeling ervan en gebruik ma
kend van terugrekentabellen, een voorzichtige 
schatting te maken van de minimale omvang 
van de aanwezige populaties. De resultaten 
tonen duidelijk de stijging in het aantal ever
zwijnen en in het afschot ervan. Deze gegevens 
kunnen als basis dienen voor het evalueren, op
timaliseren en bijstellen van het beheer van de 
everzwijnenpopulaties in Vlaanderen. 

Jan De Bruyne 
voor een individuel 

www.braaf.be 
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Duidelijk is echter dat deze resultaten maar enkel 
dat kunnen weergeven wat gekend is. Een groot 
probleem hierbij vormt de leeftijdsbepaling van 
de geschoten everzwijnen. Meer dan de helft 
van alle geschoten frislingen werd op het terrein 
verkeerdelijk als overloper of volwassen dier 
geschat en ook bij de overlopers werden meer 
dan de helft foutief als adult dier aangeduid. 
Het bijhouden van de onderkaken voor het 
uitvoeren van een correcte leeftijdsbepaling 
is dan ook een belangrijk aspect voor het 
verkrijgen van goede en betrouwbare gegevens. 

Hierbij dan ook nog eens de warme oproep 
om voor alle geschoten everzwijnen of dood 
gevonden dieren een meldings..formulier in 
te vullen en de onderkaak bij te houden voor 
verdere analyses door het INBO. Voor het 
melden en ophalen van de onderkaak kunt u 
steeds contact opnemen met Axel Neukermans 
(0478/ 880 791 I axel.neukermans@inbo.be ) 
Wie wilt krijgt na de analyses de onderkaak met 
de tanden terug! Een andere mogelijkheid is dat 
de onderkaken bewaard worden en ter plaatste 
de leeftijd ervan bepaald wordt door een 
INBO medewerker. Om genetische analyses 
in de toekomst mogelijk te maken worden de 
onderkaken best niet afgekookt maar bewaard 
in een diepvriezer; Het INBO probeert ze 
dan zo snel mogelijk op te halen voor verdere 
analyses. 

Deze analyses waren enkel mogelijk dankzij 
de medewerking van tal van jagers die de on
derkaken ingezameld hebben en dankzij de 
buitendiensten van ANB die de verkregen mel
dingsformulieren gebundeld en doorgestuurd 
hebben. Onze oprechte dank dan ook voor de 
samenwerking !! • 

Tekst : jim Casaer, Thomas Scheppers, 
Axel Neukermans 
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