
Insecten. 

 

De meest voorkomende levensvorm op aarde, insecten kunnen gemakkelijk gevangen worden. 

Insecten bevatten  65 tot 80 procent eiwit in vergelijking met 20 procent voor rundvlees.  

Door dit feit maakt het  insecten een belangrijke, zo niet overdreven smakelijke, voedselbron.  

Insecten die je wil vermijden zijn alle volwassenen die steken of bijten, harige of felgekleurde 

insecten en rupsen en insecten met een penetrante geur.  

Vermijd ook spinnen en veel voorkomende ziektedragers zoals teken, vliegen en muggen. 

Rottende boomstammen die op de grond liggen, zijn uitstekende plaatsen om te zoeken naar een 

verscheidenheid aan insecten, waaronder mieren, termieten, kevers en larven, keverlarven.  

Kijk insecten nesten niet over het hoofd, deze kunnen op of in de grond zijn.  

Grasrijke gebieden, zoals velden, zijn goede gebieden om te zoeken omdat de insecten gemakkelijk 

te zien zijn.  

Stenen, planken of andere op de grond liggende materialen bieden de insecten goede nestplaatsen. 

Insectlarven zijn ook eetbaar.  

Insecten zoals kevers en sprinkhanen met een harde buitenkant hebben parasieten, kook ze dan ook 

voor het eten.  

Verwijder ook vleugels en poten met weerhaken.  

Je kunt de meeste insecten rauw eten.  

De smaak varieert van de ene soort tot de andere.  

Houten larven zijn flauw, terwijl sommige soorten mieren honing in hun lichaam opslaan, waardoor 

ze een zoete smaak krijgen.  

Je kunt een verzameling insecten in een pasta malen. 

Je kunt ze mengen met eetbare planten, og je kunt ze koken om hun smaak te verbeteren. 

 

Wormen. 

Wormen (Annelidea) zijn een uitstekende eiwitbron. 

Graaf ze uit in vochtige grond of zoek ze op de grond na een regenbui. 

Leg ze na het vangen een paar minuten in schoon, drinkbaar water. 

De wormen zullen zich vanzelf reinigen of uitwassen, waarna je ze rauw kunt eten. 

 

 

Schaaldieren. 

Zoetwater garnalen variëren in grootte van 0,25 centimeter tot 2,5 centimeter.  

Ze kunnen vrij grote kolonies vormen in matten van zweefalgen of in modderbodems van vijvers en 

meren. 

Rivierkreeft is verwant van de zeekreeften en krabben.  

Je kunt ze onderscheiden door hun harde exoskelet en vijf paar poten, waarbij het voorste paar een 

te grote tang heeft.  

Rivierkreeften zijn 's nachts actief, maar je kunt ze overdag vinden door onder en rond stenen in 

beekjes te kijken.  

Je kunt ze ook vinden door in de zachte modder bij de schoorsteenachtige ademhalingsgaten van 

hun nesten te kijken.  

Je kunt rivierkreeften vangen door stukken afval of dierlijke organen aan een touwtje te binden. 



Wanneer de rivierkreeft het aas grijpt, trek het naar de wal voordat het de kans krijgt om het aas los 

te laten. 

Je vindt zeekreeften, krabben en garnalen aan de rand van de branding tot 10 meter diep water. 

Garnalen kunnen ’s nachts naar  licht komen als je op ze schijnt, waar je ze dan met een net kunt 

opscheppen.  

Je kunt kreeften en krabben vangen met een aas in een net of een haak met haak.  

Krabben komen bij lokaas aan de rand van de branding, waar je ze dan makelijk kunt vangen. 

Kreeften en krabben zijn het beste' s nachts  te vangen. 

 

 

Weekdieren. 

Deze klasse omvat octopussen en zoetwater- en zeewaterschaaldieren zoals slakken, kokkels, 

mosselen, bivalven, zeepokken, alikruiken, chitonen en zee-egels.  

U vindt schelpdieren vergelijkbaar met onze zoetwatermossel en terrestrische en aquatische slakken 

wereldwijd onder alle wateromstandigheden. 

Rivierslakken of zoetwater-alikruiken zijn er in overvloed in rivieren, beken en meren van noordelijke 

naaldbossen. 

Deze slakken kunnen puntvormig of bolvormig van vorm zijn. 

Zoek in zoet water weekdieren in het ondiepe gedeelte, vooral in water met een zanderige of 

modderige bodem. 

Zoek naar de smalle paden die ze achter laten in de modder of naar de donkere elliptische spleet van 

hun open kleppen. 

Dichtbij de zee, kijk in de getijdepoelen en het natte zand. 

Rotsen langs stranden of uitstrekkende riffen in dieper water hebben vaak vastzittende schaaldieren.  

Slakken en zeeslakken klampen zich vast aan rotsen en zeewier vanaf de laagwatermarkering.  

Grote slakken, chitons genaamd, hechten zich strak aan rotsen boven de surflijn. Mosselen vormen 

meestal dichte kolonies in rotbranding, op boomstammen of aan de voet van keien. 

 

 

Vis. 

Vissen vertegenwoordigen een goede bron van eiwitten en vet.  

Ze bieden de survivor een aantal goede voordelen.  

Ze zijn meestal overvloediger dan zoogdier-dieren in het wild en de manieren om ze te vangen zijn 

stil. 

Om succesvol te zijn in het vangen van vis, moet u de gewoontes van de vis kennen.  

Vissen hebben de neiging om veel te eten voor een storm. 

Vissen zullen na een storm waarschijnlijk niet eten als het water modderig en troebelig is.  

Licht trekt 's nachts vaak vissen aan.  

Als er een zware stroming is, zal de vis rusten op plaatsen waar zich een werveling bevindt, zoals in 

de buurt van rotsen.  

Vissen zullen zich ook verzamelen waar er diepe plassen zijn, onder overhangende struiken, en in en 

rond onderwater gebladerte, boomstammen of andere objecten die hen onderdak bieden. 

 

Er zijn geen giftige zoetwatervissen. 

De meerval heeft scherpe, naaldachtige uitsteeksels op zijn rugvinnen en halters.  



Deze kunnen pijnlijke punctie wonden veroorzaken die snel geïnfecteerd raken.  

Kook alle zoetwatervissen om parasieten te doden.  

Kook ook zeewatervissen die gevangen zijn in een rif of waar ook een zoetwaterbron kan zijn 

(Uitmondingen van een fjort) als voorzorgsmaatregel.  

Elk zeeleven dat verder in de zee wordt gevangen, zal geen parasieten bevatten vanwege het 

zoutwatermilieu.  

Je kunt deze rauw eten. 

Bepaalde zoutwatersoorten hebben giftig vlees.  

Bij sommige soorten komt het gif seizoensgebonden voor in andere soorten, het is permanent.  

Voorbeelden van giftige zeevissen zijn de stekelvarkenvis, trekkervissen, Langhoornkoffervis, 

doornvis, olieviss, Rode snapper, en kogelvis.  

De barracuda, hoewel niet echt giftig zelf, kan ciguatera (visvergiftiging) overbrengen als deze rauw 

wordt gegeten. 

 

Amfibieën. 

Kikkers en salamanders zijn gemakkelijk te vinden rond zoet water.  

Kikkers gaan zelden van de veilige waterkant af.  

Bij het eerste teken van gevaar duiken ze in het water en begraven zich in de modder of onder puin. 

Er zijn weinig giftige soorten kikkers in europa. 

Vermijd elke felgekleurde kikker of een die een duidelijk "X" -teken heeft op ze rug. Verwar padden 

niet met kikkers.  

Normaal gesproken vind je padden in drogere omgevingen.  

Verschillende soorten padden scheiden via hun huid een giftige stof af als verdediging tegen 

aanvallen.  

Daarom, om vergiftiging te voorkomen, mag u padden niet hanteren of eten. 

Salamanders zijn nachtdieren.  

De beste tijd om ze te vangen is 's nachts met behulp van een lamp.  

Ze kunnen variëren van enkele centimeters tot ruim 60 centimeter lang.  

Kijk in het water rond rotsen en modderbanken voor salamanders. 

 

Reptielen. 

Reptielen zijn een goede eiwitbron en relatief gemakkelijk te vangen.  

Je moet ze koken, maar in een noodgeval kun je ze rauw eten.  

Hun rauwe vlees kan parasieten overbrengen, maar omdat reptielen koudbloedig zijn, dragen ze niet 

de bloedziekten van de warmbloedige dieren. 

De doosschildpad is een veel voorkomende schildpad die je niet mag eten.  

Het voedt zich met giftige paddenstoelen en kan een zeer giftig gif in zijn vlees hebben.  

Koken vernietigt dit gif niet.  

Vermijd de karetschildpad, gevonden in de Atlantische Oceaan, vanwege zijn giftige thoraxklier.  

Giftige slangen, alligators, krokodillen en grote zeeschildpadden vormen een duidelijk gevaar voor 

de survivor. 

 

Vogels. 

Alle vogelsoorten zijn eetbaar, hoewel de smaak aanzienlijk zal variëren. 

U mag visetende vogels villen om hun smaak te verbeteren.  



Zoals bij alle wilde dieren, moet u de gemeenschappelijke gewoonten van vogels begrijpen om een 

realistische kans te hebben om ze te kunnen vangen. 

Je kunt duiven, evenals sommige andere soorten, 's nachts met de hand uit hun slaap halen.  

Tijdens het broedseizoen zullen sommige soorten het nest niet verlaten, zelfs niet wanneer ze 

worden benaderd.  

Weten waar en wanneer de vogels nestelen maakt het vangen een stuk gemakkelijker.  

Vogels hebben de neiging om regelmatige doorgangen te hebben van de slaapplaats naar een 

voederplaats, naar water, enzovoort.  

Zorgvuldige observatie moet onthullen waar deze doorgangen zich bevinden en duiden goede 

gebieden aan voor het vangen van vogels in netten gespannen over de vliegroutes.  

Het lokaliseren van locaties en waterpoelen zijn enkele van de meest veelbelovende gebieden voor 

trapping of strikken. 

Nestende vogels hebben ook een andere voedselbron "eieren".  

Verwijder alle eieren behalve twee of drie uit het nest en markeer de eieren die u verlaat.  

De vogel zal meer eieren blijven leggen om het nest te vullen.  

Ga door met het verwijderen van de verse eieren, laat de gemarkeerde elke keer weer eieren achter. 

 

 

Zoogdieren. 

Zoogdieren zijn uitstekende eiwitbronnen en de meest smakelijke voedselbron.  

Er zijn enkele nadelen aan het verkrijgen van zoogdieren.  

De hoeveelheid letsel die een dier kan toebrengen hangt in directe verhouding tot zijn grootte.  

Alle zoogdieren hebben tanden en bijna allemaal zullen in zelfverdediging bijten.  

Zelfs een eekhoorn kan een ernstige wond veroorzaken en elke beet kan een ernstig infectierisico 

opleveren.  

Ook kan een moeder extreem agressief zijn ter verdediging van haar jongen.  

Elk dier zonder ontsnappingsweg zal vechten wanneer deze in het nauw gedreven wordt. 

Alle zoogdieren zijn eetbaar; echter, de ijsbeer en de baardharige zeehond hebben toxische niveaus 

van vitamine A in hun lever.  

Afval of aas etende zoogdieren, zoals de buidelrat, kunnen ziektes dragen. 

 

 

Take care oyt there, and stay motivated. 

 

 


