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1. Wetenschappelijke literatuur



Web of Science (1977-2017): > 5000 peer-reviewed wetenschappelijke artikels

Deze studie (1977-2017; Wild Boar, Europe):  550 peer-reviewed artikels



the number of 
peer-reviewed 
scientific papers 
per year in the 
period 1991-2017 
on wild boar in 
Europe (Web of 
science – topic: 
wild boar Europe); 
2017 up to August

the number of peer-
reviewed scientific 
papers per research 
area in the period 
1991-2016 on wild 
boar in Europe 
(Web of science –
topic: wild boar 
Europe)
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2. Ecologie van het everzwijn



Eén van de meest verspreide grote zoogdieren in de wereld

Wereldwijde toename van de populaties

Sociale dieren

Predatoren

Voortplanting
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3. Populatiegroottes in Europa



Data beschikbaarheid

Locale wetenschappelijke studies

Noodzaak van kwalitatieve data is onontbeerlijk voor wildbeheer

Op dit ogenblik is er meer data beschikbaar over de olifant in Afrika dan over het 
everzwijn in Europa
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4. Impact van everzwijn op economische belangen en

natuurbehoud



Gezondheidsaspecten voor mens en dier
§ Hepatitis E

§ Klassieke varkenspest (CSF)

§ Afrikaanse varkenspest

§ Andere



Afvalschuimersà stedelijke en substedelijke omgeving (44 steden in 15 landen
sinds 2010)

Schade aan landbouwgewassen (mais, aardappelen, erwten, suikerbiet, granen, 
…): tientallen miljoenen Euro’s(EU)
§ Frankrijk: 2,5 miljoen € (1973) à 32,5 miljoen € (2008)

§ Luxemburg: 100.000 € (1971) à 900.000 (2004)

§ Slovenië: 292.000 € (2005) à 575.000 € (2014)

Schade aan biodiversiteit: negatieve impact op grond-broedende vogelsoorten en
zoogdieren, negatieve impact op flora (positieve impact op invasieve
plantensoorten)
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5. Variabelen die de populatiegrootte beinvloeden



Jacht

Jachtpraktijken
§ Veiligheid

§ Dierenwelzijn

§ Natuurbehoud

§ Groeiende negatieve publieke opinie

Jagers versus predatoren



Rust

Bijvoederen
§ Verspreiding ten gevolgen van voedseltekort. 

§ Nood voor bijomende wetenschappelijk onderzoek



Klimaat
§ Mildere winters leiden tot een verminderde wintermortaliteit à toenemende

overlevingskansen in alle leeftijdsklassen

§ Temperatuur van belang bij het overleven

§ Beinvloeding van het aantal mastjaren

§ Beinvloeding van groeisnelheden van gewassen

Herbebossing

Voedselbeschikbaarheid
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6. Conclusies



Significante toename van everzwijnpopulaties over de laatste 30 
jaar.

De toename van everzwijnpopulaties beinvloedt de verspreiding 
van ziektes (mens en dier), draagt bij tot negatieve interacties met 
de mens en brengt schade toe aan de landbouw. Elk van deze 
problemen heeft een directe impact op de economie.

Het aantal verkeersongelukken met everzwijn neemt toe.



Jacht heeft de groei van everzwijnpopulaties niet verhinderd. Het is 
evenwel aannemelijk dat zonder jacht het probleem nog groter zou 
kunnen zijn. 

Verschillende factoren beinvloeden de everzwijnpopulaties: een dalend 
aantal jagers, wijzigende jachtpraktijken, herbebossing, toename van de 
voedselbeschikbaarheid (mast, landbouwgewassen). 

Belangrijkste variabele is klimaatswijziging. Milde winter- and 
lentetemperaturen beinvloeden sterk de reproductie (winter 
temperaturen) en het overleven van de jongen (lente temperaturen). 
Klimaatswijziging beinvloedt ook de voedselbeschikbaarheid. Dit verstekt 
de positieve effecten van klimaatswijziging op de soort..



Wijzigingen in landbouwpraktijken creëren positieve effecten op 
de groei van everzwijnpopulaties:

§ Beschikbaarheid van verschillende voedingssoorten;

§ Rust en bechutting wordt niet langer geleverd door een 
meerdereheid van de aanwezige bossen. 
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7. Aanbevelingen



Creëer een Europese databank met data over everzwijn. 

Nood voor een drastisch bijsturen van de jachtpraktijken met het oog op het 
controleren van everzwijnpopulaties: 
§ Specifieke leeftijdsklasssen viseren  (60% van de nakomelingen worden geboren uit 

everzwijnen met een leeftijd van 2 jaar of minder , en meer dan 30% wordt geboren uit 
everzwijnen die geen jaar oud zijn);

§ Gebruik van de meest efficiente jachtmethode;

§ Verminderen van restricties op klopjachten;

§ Langere jachtperiodes (doorheen het hele jaar).

Bijkomende voeding kan bijdragen in het tegengaan van de verspreiding van de 
populatie.  Dergelijke praktijk moet evenwel beter gereguleerd en ondersteund 
worden. Er is daarbij nood aan bijkomend wetenschappelijk onderzoek. 



In functie van het zich wijzigende gedrag van wilde everzwijnpopulaties en 
wijzigende landbouwpraktijken is er een noodzaak om met alle betrokken actoren 
aan de slag te gaan.

Betere informatie voor het grote publiek over mogelijke negatieve invloeden op de 
mens en op welke wijze deze kunnen voorkomen worden.

Samenwerking tussen overheden, wetenschappers, landbouwers, jagers en 
landeigenaars is een absolute noodzaak. Nauwe samenwerking tussen 
landbouwers, terreineigenaars en jagers is noodzakelijk om zich te verzekeren dat 
voorzorgsmaatregelen tijdig geimplementeerd worden om schade van everzwijn te 
voorkomen.



Strategieën ontwikkelen om de conflicten tussen mens en everzwijn te 
verlinderen.  

Nood aan een betere ondersteuning voor private wildbejeerders (e.g. Wildlife 
Estates Label)

Alle gemaakte aanbevelingen moeten worden gecombineerd. Daarbij moet ook 
rekening gehouden worden met de lokale situatie. 



Contact:
jurgen.tack@elo.org

European Landowners’ Organization
67 rue de Trèves

B - 1040 Bruxelles

mailto:jurgen.tack@elo.org

