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ZWIJNEN HALEN TRAJECT OVERHOOP
Ronald de Boer

In een voormalige zandafgraving in het

zuiden van het Nationale Park

Veluwezoom wordt sinds 1991 een

monitoringroute voor reptielen gelopen.

De volgende reptielen, in volgorde van

abundantie, worden hier gevonden:

zandhagedis, hazelworm, ringslang,

levendbarende hagedis en gladde slang

De zandafgraving was vroeger alleen

toegankelijk voor de grazers die over het

zwijnen-kerend raster konden springen:

het ree en edelhert.

In 1996 werd de kuil opengesteld voor

begrazing door IJslandse pony’s. Hiervoor

werd er op enkele plekken een opening in

het raster gemaakt, waarbij het de

bedoeling was dat er geen zwijnen het

gebied konden betreden.

Echter in 1995 bleek al dat enkele wilde

zwijnen het raster hadden weten te

slechten.

Nadat in 1998 het gehele wildraster om de

kuil was verwijderd, nam het aantal dieren

toe, waarbij de laaggelegen delen van de

zandkuil enkele malen per jaar werden

omgeploegd.

In een verslag over 9 jaar inventariseren in

de Stikke Trui schrijf ik dat het omploegen

vooralsnog weinig invloed heeft op de

aanwezige hoeveelheid reptielen, maar dat

het wel zorgt voor meer structuur.

Opvallend was toen dat de zwijnen op

redelijke afstand van de aanwezige

verspreidt staande struikheidevegetatie

bleven, hierin verbleven wel de meeste

reptielen.

De laatste jaren zien we toch op ieder jaar

minder reptielen in de zandkuil. Een

oorzaak hiervan is dat door de groei van

bomen op de randen en de hellingen van

de afgraving steeds meer plekken

beschaduwd raken, maar ook is de

frequentie van het omploegen door de

zwijnen, op zoek naar voedsel, fors

toegenomen. Er gaat nu bijna geen bezoek

voorbij, waarin geen verse ploegsporen

worden gevonden.

Daarbij komt dat de zwijnen nu ook tot in

en onder de heidestruiken naar een

smakelijk hapje zoeken. Hierbij zal

menige hagedis en slang ook verorbert

worden.

Wat kunnen we hier tegen doen ?

Vooralsnog wordt een advies aan de

beheerder (Natuurmonumenten) gegeven

om de populatie zwijnen verder te

reguleren, het plaatsen van een zwijnen-

kerend raster om bepaalde gebieden in het

Nationaal Park zal niet tot de

mogelijkheden behoren.
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