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Ruikt, hoort of ziet hij dreigend gevaar? Een mens 
op zijn pad, bijvoorbeeld? Wegwezen geblazen! Met 
een paniekerige blik schiet hij vooruit alsof hij zo 
– bám! – uit een kanon knalt. Een knor, een geschrok -
ken kreetje en – zoef! – deze vogel is gevlogen. Hup, 
de bosjes in.

Het zit er al vroeg in, dat explosieve. Piepkleine 
babyzwijntjes komen nog nét niet zelf uit de buik 
van hun moeder draven. Maar het zijn al precies 
zulke sprinters. Moederzwijn baart in één worp tot 
wel twaalf biggen: schattige minizwijnen met lichte 

streepjes op hun vacht, alsof ze een pyjama aan-
hebben. Als je bij schemer door het bos rijdt, is het 
oppassen geblazen. De hele familie kan zomaar de 
weg over schieten. Moederkogel voorop, baby-
kogels erachteraan. Zoef, zoef, zoef, nog een, nog 
een…

Er is nóg iets wat ze in al hun driftige gedrag opper-
best kunnen: een gigantische puinhoop maken. In 
het bos, in bermen, op akkers. Pasgeboren zwijntjes 
zijn dan misschien zo kaal als je opa, maar tandjes 
hebben ze al. En een lange sterke neus met een plat 

Ongemanierde
                                    kanonskogelWild zwijn

Sus scrofa  

Een gedrongen lijf dat zonder zichtbare nek overloopt in een vierkante kop. 
Piepkleine oogjes die standaard op verbaasd staan. Vier hoge poten en een
miezerig staartje. Je zou het niet zeggen als je die grote snoezige sukkel zag, 

maar een wild zwijn kán toch een potje rennen!
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uiteinde, als een stopcontact. Al een paar weken na 
hun geboorte zetten ze die neus in als een graaf-
machine.
‘Mááááám, páááááp, kijk, mijn eerste eikel!’
‘Yes, een paddenstoel!’
‘Hapje wortel, iemand?’
Met het hele gezin schoffelen ze in het donker driftig 
grote stukken grond om, op zoek naar boomwortels, 
beestjes, eikels en zaden. Alles wat ook maar een 
beetje eetbaar is, verdwijnt in hun bolle buikjes. Wel 
handig: wie door het bos wandelt, kan dus precies 
zien waar wilde zwijnen rondwaren. Het ziet er op 
die plekken uit alsof iemand er met een bulldozer 
bezig is geweest. Even opruimen na het eten? Ja, 
dáhaag!

Tafelmanieren hebben ze sowieso niet. Zwijntjes 
smakken alsof hun leven ervan afhangt, en ze knor-
ren en brommen (een soort ‘urgh urgh’) er nog 
tevreden bij ook. Tot hun buik vol is en de ochtend 
aanbreekt. Zodra het licht wordt, maken ze zich als 
een speer weer uit de voeten. Overdag, als er men-
sen door het bos wandelen, liggen zij met hun hele 
familie beschut in donkere holletjes uit te buiken.

Als de kust veilig is, nemen ze een lekker modder-
badje in een ondiepe poel water in het bos. Zie je 
zo’n ‘zoel’, zoals dat bad heet? Kijk dan even goed 
naar de bomen eromheen. Grote kans dat je daar 
zwijnsporen ziet. Want zodra ze uit het water schuife-
len, gebruiken ze die boomstammen voor een goede 
scrubbeurt. Weg troep, weg beestjes die tussen hun 
borstelige haren kriebelen. En zie daar: een piekfi jn 
zwijn, klaar voor het volgende wroetfestijn.

Dit is zijn pootafdruk

Zo groot is hij

Een volwassen zwijn is ongeveer 150 centimeter lang en 
75 centimeter hoog. Een vrouwtje weegt algauw zo’n 

58 kilo. Een mannetje 88 kilo. Best een fl ink beest, dus!

Dit is zijn drol
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H ij moet Roodkapje inmiddels wel háten. De reputatie die de wolf door 
dat sprookje heeft, raakt hij vermoedelijk nooit meer kwijt. Alsof hij het
liefst niks anders doet dan onschuldige oma’s en kleine meisjes opeten. Onzin. 

Heus, hij heeft liever geen kinderlijfje tussen zijn kiezen. Die grote boze wolf van Roodkapje 
was de uitzondering, niet de regel. Maar die verpest het dus wel mooi voor de rest.

Wat nou grote 
                     boze wol f ?Wolf

Canis lupus

Niet iedereen is blij dat het roofdier hier nu, na 
anderhalve eeuw, weer rondwaart. Zo’n wild beest 
hadden we alleen nog maar in de dierentuin. Dat 
is even wennen. Dat hij soms zijn tanden zet in een 
schaap, maakt hem bij veel boeren niet geliefd. Al 
zeggen sommige boswachters dat schapen veel 
vaker slachtoffer worden van honden. Hoe dan ook, 
het lijkt erop dat de wolf van plan is om te blijven. 
In Duitsland leven er al een heleboel. En een paar 
avontuurlijke rovers vinden het nu ook in België en 
Nederland wel lekker wonen.

Toegegeven, het is best een spannend dier. De 
angstaanjagende versie van een herdershond. Dikke 
nek, bonkig lijf, brede kaaklijn. Een stevige staart die 
naar beneden hangt, in tegenstelling tot het kwis-
pelstaartje van een hond. Wit, roodbruin, gitzwart: 
hij komt in alle kleuren voor. En de wolf is een rover. 
Wie bang is voor honden, zal hun voorouders al 
helemaal niet graag op een donker paadje tegen-
komen. Ook al is het een dier dat vlucht als het je 
tegenkomt. Ook al valt hij vrijwel nooit mensen aan. 
Ook al is hij van het type ‘ik laat jou met rust als jij 
mij met rust laat’.

Een beetje wolf eet twee tot vier kilo vlees per dag. 
Zijn menu bestaat bij voorkeur uit groot wild. Een 
ree, een zwijntje, een edelhert. En die verorberen, 
dat gaat er wel bruut aan toe. Met zijn ijzersterke 
brede kaken bijt hij moeiteloos een reeënribben-
kastje doormidden. Een hertenpoot hapt hij met 
één stevige knauw in tweeën. Ja zeg, hij moet toch 
ook eten? Er is wel een pluspunt: waar een wolf is, 
maken zijn prooidieren zich als hazen uit de voeten, 

waardoor bossen, struikgewas en ander groen de 
kans krijgen te groeien.

De wolven die bij ons in de buurt zijn gezien, waren 
vooral in hun eentje op pad. Maar dat is niet hoe ze 
het liefst leven. In een roedel is het dier op z’n best. 
Een alfakoppeltje (een mannetje en een vrouwtje) is 
de baas. De rest van de roedel bestaat meestal uit 
hun kinderen. En dat blijft zo, want alleen het alfa-
koppeltje mag samen nieuwe wolvenbaby’s maken. 
Na een jaar of twee verlaat hun kroost de roedel. Op 
zoek naar een eigen liefje, om in een nieuw territo-
rium een splinternieuwe bende te beginnen.

Een wolf is een fl exibel fi guur. Hij kan overal wonen. 
In de bossen, in moerasgebied. Op de steppe of de 
toendra. Hij vindt zijn draai wel weer. Vooruit, een 
woestijn moet hij niet. Want hij legt enorme afstan-
den af en daar krijgt hij dorst van. Droge plekken zijn 
dan niet zo handig. Nou, dan zit hij bij ons toch goed.

Dit is zijn pootafdruk

Zo groot is hij

Ongeveer 80 tot 
160 centimeter. Zonder 
staart. Die is ook nog 
30 tot 50 centimeter. 

Dit is zijn drol
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