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Zwijnenkost Nu jachtseizoen en feest-
dis achter ons liggen, kunnen we weer met
een gerust geweten de intellectuele toer
opgaan en ons tegoed doen aan wat digi-
tale zwijnenkost. Ik heb de term niet geko-
zen omdat ie aardig bekt, maar wel omdat
het in één woord de inhoud van de websi-
tes over wilde zwijnen illustreert. Daarbij

onthoud ik me van alle sites die enkel naar
jacht of keuken ruiken. Wat rest vormt een
regelrecht zootje waarin alles en tegelijk
niets terug te vinden is. De Franse “site du
sanglier” bijvoorbeeld gaat van A tot Z let-
terlijk in op alles wat met wilde zwijnen te
maken heeft �. De site is aartslelijk maar
- toegegeven - wel erg leuk om doorheen
te struinen; ideaal voor een baaldag op het
werk. Elke vergelijking met een varkens-
stal berust op toeval. Je moet er letterlijk
woelen in de talrijke items die eens grap-
pig of verbazingwekkend zijn, dan weer on-
gelofelijk of leerrijk. Geen gadget ontsnapt
en je kan het zo gek niet bedenken of het
staat op deze website. Ik zou dan ook niet
weten wat er nog kan aan worden toege-
voegd. Hoewel. De beheerder is duidelijk
eentalig: alles wat niet Frans is, komt er
niet in. Het Duitse Wildschweinenet doet
aardig zijn best om dezelfde richting uit te
gaan � en vormt onbewust een goede
aanvulling voor het Duitse taalgebied. Van

“Deutsche gründlichkeit” gesproken. Van
hetzelfde laken een broek op de Engelse
site ‘British wildboar’: veel praatjes en
plaatjes op een digitaal papiertje gekwakt
�. Voor wat meer ernst moet je bij de
Zwitsers zijn �. Niettegenstaande wildbe-
heer de bovenhand heeft, komt de infor-
matie uit onverdachte hoek. Daardoor
krijgt ie alsnog een plaatsje in deze Hyper-
link. De website is opgebouwd rondom een
handleiding over populatiebeheer van
wilde zwijnen die hier in digitale vorm in-
tegraal raadpleegbaar is. 
Om jou uiteindelijk dan toch niet met lege
handen achter te laten, geef ik in een over-
moedige bui nog een link naar een educa-
tief boekje (weliswaar in het Duits) mee �.
Het hoort bij een tentoonstelling over het
wild zwijn uit de jaren stillekens en is ui-
termate geschikt voor een vertaalslag naar
het Nederlands door een taalkundig leraar.
Als uitsmijter krijg je ook nog een verhaal-
tje voor het slapengaan over de inzet van
de beroemde Luise als drugsvarken bij de
politie �. Ik wist het dat er ergens voor
varkens een plaatsje was.

� http://jfo.perso.infonie.fr/intro.htm; 
� www.wildschweine.net
� www.britishwildboar.org.uk/
� www.wildschwein-sanglier.ch
� http://www.naturmuseum.ch/

dokumente/tipps/
Tipps-und-Anregungen-Wildschwein.pdf

� http://de.wikipedia.org/wiki/
Luise_(Wildschwein)

Websites

Vergane glorie Waar komt ie nu weer
mee aandraven, hoor ik u al zeggen. Maar
Pleistocene zoogdieren zijn ook zoogdieren
ook al zijn ze stokoud. Bovendien is het al-
tijd goed om weten waar de mormels van

vandaag vandaan komen. Je mag geen
spade in de grond steken of er steken fos-
siele resten de kop op van dieren die ooit
bij ons goed hebben geleefd. Skeletresten
van zoogdieren hebben een kenmerkende
vorm en zijn daardoor vrij gemakkelijk op
soort te determineren zo leert ons de web-
site ‘Geologie van Nederland’ - één van de
vele internetinitiatieven van Naturalis.
Vooral botten van dieren uit het Pleistoc-

een - dit is de periode van de ijstijden - zijn
in gigantische aantallen terug te vinden. Ze
op naam brengen is een ander paar mou-
wen, maar ondertussen is het toch al voor
meer dan vijftig diersoorten gelukt. Ze zijn
op de site netjes op een rij gezet en van elk
van hen krijgen we een onbehagelijk
nauwkeurige beschrijving van uiterlijk,
leefwijze, verspreiding, evolutie en nog
meer fraais; uiteraard ondersteund met le-
vensecht beeldmateriaal. Enkele onder
hen lijken al die tijd geen haar veranderd
en zijn dus nog steeds in een licht gewij-
zigde vorm in onze Europese natuur te be-
wonderen. Het zijn echter niet de meest
spectaculaire jochies.
www.geologievannederland.nl/fossielen/zo
ogdieren

Spaanse rovers Sedert enkele jaren
heb ik Spanje en nevenbij ook Portugal
ontdekt als thuisland van enkele bijzon-
dere grote roofdiersoorten. Ik maakte er
van dichtbij kennis met de Iberische vari-
anten van wolf, lynx en bruine beer en als

Hyperlink De Vlaamse zoogdierdeskundige Dirk Criel bespreekt op 
geheel eigen wijze websites over zoogdieren.
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toetje bieden zich regelmatig ook kleine
rovers aan. Om op de hoogte te blijven van
hun wel en wee passeer ik langs de web-
site Iberianature �. Deze biedt uiteraard
meer dan informatie over grote roofdieren,
maar het is een goede intro naar aller-
hande informatiekanalen over dieren op
het Iberisch schiereiland. Het kost wel wat
moeite om de doorverwijzingen te zoeken
maar al snuisterend kom je er wel. De  site
van Signatus � is zo eentje dat erin ver-
borgen zit. De makers nemen de verdedi-
ging van de wolf op en vinden daarin ook
andere partners zoals de vereniging Ascel
� en de van oudsher bekende Portugese
tegenhanger Grupo Lobo � die momen-
teel een kwarteeuw bestaan viert.
Voor bruine beren levert Fapas een goede
intro �. Ze linken naar enkele deelwebsi-
tes die bijzondere beschermings- en on-
derzoeksprojecten voorstellen. Eentje
daarvan gaat nader in op een onderzoek
met fotovallen. Laat je niet afschrikken
door het knutselwerk dat de site een rom-
melig aanzicht geeft. 
Voor de Iberische lynx liggen de sites voor
het rapen. Zowel met Life Lince �, El
Lince Iberico � als Lynx ex situ 	 kom je
bij deze zeldzame kattentelg terecht. De
websitebeheerders zijn niet te beroerd om
naar elkaar door te verwijzen want ze vul-
len elkaar goed aan. Omdat het konijn een
belangrijke rol speelt bij de bescherming
van de Iberische lynx vind je er eveneens
een pak informatie over deze huppelaar. Er
zijn ook een diverse nieuwsbrieven te
raadplegen (‘Gato Clavo’, ‘Boletin’ en ‘Ex-
Situ’) die hoofdzakelijk informeren over de
kweek- en herintroductieprojecten.
Laat je in geen enkel geval intimideren
door de Spaanse taal. Wie andere talen
kent, kan het een en ander best begrijpen;
ook zonder slippen en lispen en met een
rollende o aan het eind.

� www.iberianature.com/mammals 
� http://signatus.org/pagina.php?n=arti-
culos&cat=0
� www.loboiberico.com 

� http://lobo.fc.ul.pt/ 
� www.fapas.es 
� www.lifelince.org
� www.ellinceiberico.com
	 www.lynxexsitu.es

Weten is eten De Vereniging het Reew-
ild is in Nederland geen onbekende �. Het
is een organisatie die streeft naar het be-
houd van duurzame populaties reeën en de
bevordering van het welzijn van reeën in
Nederland. Voor de vereniging is het dui-
delijk dat de jacht, die hier populatiebe-
heer wordt genoemd, doorgaans de enige
optie is. Het is niet aan mij om hierover een

waardeoordeel te vellen, maar voor de be-
zoeker moet het duidelijk zijn waarover het
gaat. De vereniging stelt immers haar ken-
nis ter beschikking via het Kenniscentrum
Reeën waarvoor het gebruik maakt van
een afzonderlijke website �. Er wordt naar
mijn gevoel niet ingegaan op de retorische
vraag tot op welke hoogte een beheer
noodzakelijk is en welke de alternatieven
zijn voor bejaging. Het is de verdienste van
de vereniging dat ze heel wat informatie bij
elkaar brengt en het is goed dat door ook
het wildbeheer een plaats in krijgt. Om
zich de titel kenniscentrum toe te bedelen
is evenwel een bredere invalshoek nodig,
waarbij vooral duidelijk wordt gesteld
waarom andere beheermethoden niet
werkzaam zijn. Op dat punt is een objec-
tieve instelling noodzakelijk.

� www.reewild.nl 
� www.kenniscentrum-reeen.nl 

Surf ook even
naar...

Mollen tellen: Zoogdieren inventariseren
ligt voor sommige soorten moeilijk maar

je kan je ook specialiseren in gemakkelijke
soorten, bijvoorbeeld in het tellen van mol-
len. De Britten hebben voor de mollenkij-
kers een enige en eigen website gebouwd.
Bij het schrijven van dit berichtje stond te
teller al op ruim 179.000. Dat kan tellen.
Hoewel het niet de bedoeling is dat wij niet
Engelstalige mollen ingeven, kunnen de
leuke berichtjes en het idee om ook gege-
vens van algemene soorten te verzamelen
inspirerend werken.
www.molewatch.org.uk 

Straffe kaas: Mogelijk heb je dit straffe
filmpje al elders gezien, want ik heb het
ook gekregen uit tweede hand. Laat het je
dan nog eens welgevallen. Wees echter
gewaarschuwd: het is niet bestemd voor
gevoelige zielen.
www.johnnolanfilms.com/films/nolans-
cheddar/

Boswandeling: Niet meteen over zoogdie-
ren, maar te mooi om hem niet te vermel-
den. Maak een virtuele boswandeling
doorheen het bos en laat je zowel bekoren
door de prachtige uitwerking van deze
website als de vele dingen die in het bos te
ontdekken zijn.
http://w3.upm-kymmene.com/upm/forest-
life/index.html

Snelcursus: Heb je een zeetripje voor de
boeg en moet de kennis omtrent zeezoog-
dieren nog snel worden bijgeschaafd, dan
kan je onder de rubriek ‘observation’ van
de site van het Centre de Recherche sur

les Mammifères Marins terecht �. Een
samenvatting van de samenvatting wordt
ook op de site Sports et Nature terugge-
vonden �.
� http://crmm.univ-lr.fr/index.php/fr/ob-
servations/reconnaitre-les-especes 
�

www.sportnat.com/LAPOUNEUR/courses/
larochelle/cetace/cetace.htm 

Zoogdier 21-1   pagina 27


