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Inleiding
Sinds de overheid heeft besloten, dat het edelhert, Cervus elaphus L., als element van onze fauna waard is te worden beschermd, vond ons instituut zich geplaatst voor het probleem een oplossing te vinden voor de moeilijkheden, ontstaan door het handhaven van roodwild in het cultuurland.
In een vorige publikatie (EYGENRAAM, I960) werd uiteengezet dat in 1958
op de Zuidoost-Veluwe de slechte voedingstoestand van een groot aantal dieren,
de mortaliteit onder de kalveren in de nawinter en het massale schillen van jonge
grovedennenbossen even zovele aanwijzingen vormden voor het ontbreken van
een evenwicht tussen de populatiedichtheid en het draagvermogen van de grond.
Voor het bereiken van de evenwichtstoestand werd aanbevolen de voedselvoorraad te verhogen en de roodwildstand te verlagen. Is deze toestand eenmaal bereikt, dan blijft bejaging noodzakelijk om het evenwicht te handhaven, want bij
een wildsoort als het edelhert, die in Nederland geen natuurlijke vijanden heeft,
is de jacht de voornaamste regulerende factor. Indien deze uitvalt of onvoldoende
werkt, bijv. doordat de jagers te veel sparen, dan wordt op een hoger dichtheidsniveau het voedsel de regulerende factor. Dan ontstaat de hiervoor geschetste
toestand, die zowel voor de grondgebruiker als voor de roodwildstand nadelige
gevolgen heeft.
Het samengaan van een grote stand met schade aan land- en bosbouw en tegelijkertijd een kwalitatieve achteruitgang van de roodwildpopulatie heeft het zoeken
l
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naar een oplossing gemakkelijk gemaakt. Deze bestaat hierin, dat de populatie
gehandhaafd dient te worden op een lager niveau dan voorheen. Aan het jachtgenot behoeft dit geen afbreuk te doen indien wordt gestreefd naar een rationele
opbouw van de stand. Dit betekent, dat de geslachts- en de leeftijdsverhouding
in de populatie zodanig moet worden, dat een optimale reproductie wordt verkregen. Qm te voorkomen dat de populatie toeneemt, moet het afschot steeds
weer tegen de jaarlijkse aanwas worden afgewogen. In de loop van het ingestelde
onderzoek bleek de samenstelling van de populatie nog niet aan de hier gestelde
eisen te voldoen. Deze publikatie geeft een beschrijving van methodiek en resultaten van in de zomer van I960 gehouden tellingen en besluit met een aanbeveling
voor de praktijk.
Om de reproductie te kunnen berekenen, is het voldoende dat het aantal hinden, het aantal smaldieren en het aantal kalveren bekend is. Voor een dieper inzicht in de oorzaken van ongunstige leeftijdsverhoudingen bleek het echter van
groot belang, ook op de hoogte te komen van de samenstelling van de kaalwildroedels. Vandaar dat een bespreking van de roedelvorming aan de berekening van
de aanwas voorafgaat.
Definities
Voor een juist begrip van het navolgende wordt eerst een aantal omschrijvingen gegeven:
roodwild: edelherten
kaalwild: vrouwelijk roodwild ouder dan 1 jaar
roedel: groep roodwild
hert: mannelijk edelhert ouder dan 1 jaar; jong hert: tussen 1 en 4 jaar oud;
middeloud hert: tussen 4 en 9 jaar oud; oud hert: 10 jaar en ouder
hertkalf: mannelijk hertekalf (leeftijd tot ca. 1 jaar)
wildkalf: vrouwelijk hertekalf (idem)
jaarling: in het 2de levensjaar
smalspitser: mannelijke jaarling, die zijn eerste gewei draagt
smaldier: vrouwelijke jaarling
spitser: hert met onvertakt gewei, eventueel ouder dan 2 jaar
overjarig smaldier: minstens 2 jaar oud en nog geen kalf gehad (Duits: übergehend Tier)
hinde: volwassen vrouwelijk edelhert
guste hinde: hinde zonder kalf; droge hinde: idem
laveien: voedsel zoeken, vreten
aanwas: het percentage kalveren betrokken op het kaalwild
reproductie: de vermeerdering van de bevolking door geboorte.
De m e t h o d e
De meest gangbare maatstaf voor de reproductie is het percentage jongen betrokken op de overige bevolking. Indien echter, zoals bij de edelherten het geval

is, de mannelijke en de vrouwelijke dieren gedurende het grootste deel van het
jaar gescheiden leven en de jongen zich bij de laatste ophouden, is het doelmatiger
alleen het kaalwild en de kalveren te tellen en de laatste uit te drukken in een
percentage van het kaalwild.
Deze methode verdient bij edelherten vooral de voorkeur, omdat de kalveren
zeer lang bij de moeder blijven: de hertkalveren een jaar, de wildkalveren twee
jaar of langer, zij het met tijdelijke onderbrekingen. Dank zij de stabiliteit van
zulke familieroedels is de onderzoeker in staat de aantalsverhoudingen tussen de
hinden, de smaldieren en de kalveren te bestuderen en daardoor behalve in de
aanwas tegelijkertijd inzicht te verkrijgen in de leeftijdsopbouw van het kaalwild.
De p e r i o d e van het jaar w a a r i n moet worden geteld
De kalveren worden geboren in mei en juni, met enige nakomers in juli; bij
uitzondering komen tot in oktober geboorten voor. Tegen de werptijd verstoot
of verlaat de hinde het voorjarige kalf en het eventuele smaldier. Het nieuwgeboren kalf volgt de moeder niet onmiddellijk en omdat de hinde nog enige tijd
intolerant blijft ten opzichte van haar oudere nakomelingen, zijn er in juni en
de eerste helft van juli weinig familiegroepen te zien. Omstreeks half juli echter
hebben nagenoeg alle leden van het gezin elkaar weer gevonden en vanaf deze
tijd tot het volgende werpseizoen vormen zij een gesloten eenheid. Afgezien van
een uiteenvallen van het roedel bij de dood van de leidende hinde zijn hierop
nog twee uitzonderingen: losse individuen kunnen er zich bij aansluiten als hun
families door de jacht of anderszins zijn gehavend (wat vooral van januari af
voorkomt) en ook kunnen sommige smaldieren tijdens de bronst (septemberoktober) tijdelijk hun eigen weg gaan. Het is dus duidelijk, dat de periode van
15 juli tot 15 september het meest geschikt is voor de studie van de reproductie
en de leeftijdsopbouw van het vrouwelijk roodwild.
In i960 werden voor de eerste maal in de vrije wildbaan systematische waarnemingen gedaan. Het ligt in de bedoeling het onderzoek in enige opeenvolgende
jaren voort te zetten om te kunnen vaststellen of I960 een normaal of een exceptioneel reproductiejaar was.
De p e r i o d e van de dag w a a r i n m o e t w o r d e n geteld
In de regel houdt het roodwild zich overdag in de dekking op. Vóór zonsondergang pleegt het uit te treden om in het holle bos, op de wildakker of op
de heide te laveien. Kort na zonsopgang trekt het zich gewoonlijk weer terug
in de jonge dichte naaldbossen. De vroege ochtend- en avonduren zijn dus voor
telling het meest geschikt.
Het tellen
Met medewerking van een aantal jachtopzichters werd een zo groot aantal
gegevens verzameld, dat maar weinig dieren aan de aandacht zullen zijn ontsnapt.
De notities werden vastgelegd met vermelding van datum, plaats, tijd en waarge-

nomen stukken roodwild, gespecificeerd in hinden, smaldieren, kalveren en herten.
Indien een hert in een kaalwildroedel werd aangetroffen, werd genoteerd of het
stuk kennelijk tot het roedel behoorde of slechts een bijloper was. Op deze wijze
kon worden vastgesteld, dat in zeldzame gevallen een jong mannelijk stuk, doorgaans een smalspitser, deel uitmaakte van een overigens uit kaalwild en een of
meer kalveren bestaand roedel. Het is meer dan waarschijnlijk, dat het dan een
familierelatie betrof. Niet voorkomen kon worden, dat verschillende waarnemers
deels dezelfde dieren zagen, waardoor het totale aantal ongeveer dubbel zo hoog
werd als het werkelijk aanwezige. Voor de berekening van de aantalsverhoudingen tussen de categorieën vormen de dubbeltellingen geen bezwaar.
De r o e d e l s
A. Omvang en samenstelling
Uit het zelfverzamelde en het door de medewerkers ingezonden materiaal werd
allereerst de roedelgrootte en de samenstelling bestudeerd (tabel 1).
Roedels van 2 stuks werden het meest gezien: 46 waarnemingen. Hierin domineerde de familiegroep hinde + kalf (30 maal). In frequentie volgde daarop de
combinatie 2 herten (8 maal) en die van hinde + smaldier (2 maal).
Roedels van 3 stuks werden 38 maal waargenomen. In 21 gevallen betrof het
de formatie hinde + smaldier + kalf. Deze familiegroep is, zoals werd opgemerkt, zeer stabiel en staat in dit opzicht niet achter bij die van hinde + kalf.
In slechts 3 gevallen betrof het een hinde met een kalf + een spitser (zie ook de
volgende groep).
Roedels van 4 stuks werden 37 maal gezien. In 11 gevallen werden deze „aangesproken" als 2 hinden + 1 smaldier + 1 kalf; in 4 gevallen als 1 hinde +
2 smaldieren + 1 kalf (pi. I fig. 1). Het is mogelijk, dat de tweede hinde een
los individu was, dat zich bij de familiegroep had aangesloten, maar waarschijnlijk
was het een dochter van 2 jaar, die nog niet zelfstandig was. Weliswaar werd
vroeger algemeen aangenomen, dat het vrouwelijk edelhert op een leeftijd van
16-17 maanden „beslagen" werd en dus op ca. 2-jarige leeftijd een kalf voortbracht, maar later is in andere landen vastgesteld, dat dit slechts bij een deel van
de smaldieren het geval is. (Op blz. 8 wordt op dit verschijnsel nader ingegaan.)
Daarom kunnen de roedels van 2 hinden + 1 smaldier + 1 kalf en die van
1 hinde + 2 smaldieren + 1 kalf zeer wel gelijk van samenstelling zijn, temeer
omdat het heel moeilijk is het verschil tussen een overjarig smaldier en een hinde
vast te stellen. Het voornaamste onderscheid tussen een smaldier en een hinde
bestaat in de lengte van de kop. Een smaldier heeft in augustus — het is dan
15 maanden oud — twee molaren, de derde breekt eerst tussen de 29ste en de
31ste levensmaand door. Deze M3 heeft een lengte van ca. 3 cm en de kaak
van het smaldier moet dus nog tot een overeenkomstige lengte uitgroeien (pi. IV
fig. 5). Dit kenmerk vervalt in de loop van het derde levensjaar en dan blijven
nog slechts subtiele verschillen over, die alleen door een kenner en dan nog onder
gunstige omstandigheden kunnen worden vastgesteld. Omdat deze nogal eens

ontbreken, zijn vergissingen zeer begrijpelijk. Het roedel 2 + 1 -f- 1 is daarom
vermoedelijk in werkelijkheid een 1 + 2 + 1 groep.
Verder liep er tweemaal een spitser bij en driemaal een jong hert (6-ender).
Viermaal werd een hinde met kalf waargenomen, waarbij zich een spitser en een
jong hert hadden aangesloten. Wat de jonge herten betreft, is het niet uitgesloten,
dat het zoons waren van 2 of 3 jaar oud. Bij de spitsers is het zelfs waarschijnlijk, dat de hinde hun moeder was. FRASER DARLING (1935) merkt op, dat de
zorg van de hinde zich uitstrekt tot over de nakomelingen in hun derde levensjaar. In totaal werden dus twee gevallen waargenomen waarin een spitser de
plaats van een smaldier innam en twee gevallen waarin behalve een smaldier ook
een spitser deel van het roedel uitmaakte. Vergeleken met het veelvuldig voorkomen van smaldieren in roedels van 3 en 4 stuks is het aantal gevallen gering.
Dit demonstreert duidelijk, dat de mannelijke jaarlingen zich minder vaak onder
de hoede van hun moeder stellen dan de vrouwelijke. De spitsers sluiten zich bij
voorkeur aan bij de herten die één of enkele jaren ouder zijn dan zijzelf.
Roedels van 5 stuks werden in totaal 19 maal gezien. Meestal waren het 2 hinden met 1 of 2 smaldieren en 1 of 2 kalveren. In drie gevallen ontbrak het smaldier en was een jong hert aanwezig. De stabiliteit van de beide eerstgenoemde
formaties is groot en wijst weer op verwantschap.
Roedels van 6 stuks (pi. II fig. 3). Hoe groter het aantal leden van een groep,
hoe groter de variatie in de samenstelling wordt. De mogelijkheid dat het tijdelijk
samengegroepte dieren betreft, neemt eveneens toe. In verband hiermee is het
aannemen van familierelaties in groepen van 6 stuks en groter zeer speculatief.
Alle besproken roedelvormen zijn in tabel 1 samengevat. Weggelaten zijn alle
samenstellingen die slechts eenmaal werden gezien. Deze waren blijkbaar niet
bestendig en daardoor niet belangwekkend voor de bestudering van de familierelaties.
B. De roedels in het voorjaar.
In de Duitse jachtliteratuur laat men het jachtjaar beginnen op 1 april. Vanaf
die datum worden de wildkalveren smaldieren genoemd. Ze zijn dan gemiddeld
pas 10 maanden oud. In ons land is april de meest geschikte tijd voor een inventarisatie van de roodwildstand. Omdat er voor 1 mei zelden roodwildkalveren
worden geboren, kan het geen verwarring stichten, indien wij het jachtjaar voor
deze soort op 1 mei laten beginnen en de benaming van de jonge dieren pas op
1 mei wijzigen. De in tabel 2 vermelde kalveren zijn dus geboren in het voorafgaande jaar een hebben een leeftijd van omstreeks 11 maanden.
Hoewel de classificatie door deskundigen wordt gedaan, bestaat de mogelijkheid
dat fors uitgegroeide kalveren in april voor smaldieren worden aangezien. De
voornaamste verschillen, nl. de kortere schedel, de minder gestrekte romp en de
donkerder haarkleur, zijn niet altijd even duidelijk. De smaldieren, die nu
23 maanden zijn, kunnen, zoals reeds uiteengezet, gemakkelijk als hinden worden
aangemerkt. Vergelijken we de roedels van 2 stuks in de tabellen 1 en 2, dan

blijkt de formatie hinde + kalf in de 2omer (tabel 1) 65
te maken en in het voorjaar (tabel 2) nog slechts 28,0 % in 1959 en 31,9 %
in I960. Daarentegen is de formatie hinde + smaldier in de zomer veel minder
talrijk (8,7 % ) en in het voorjaar ongeveer even frequent als de formatie hinde
+ kalf, nl. resp. 11 en 12 in 1959 en 16 en 15 in i960. Hetzelfde geldt voor
de groep bestaande uit 2 hinden; in de zomer vormt deze slechts 4,3 % van het
totaal in het voorjaar van 1959 en I960 resp. 25,6 % en 14,9 %. De genoemde
verschillen vinden vermoedelijk hun grond in moeilijkheden met het klasseren.
Daarom zullen onder de roedels hinde + smaldier in het voorjaar in werkelijkheid heel wat roedels hinde + kalf schuilen en wat als 2 hinden werd genoteerd
zal in veel gevallen een hinde met een smaldier, eventueel met een overjarig
smaldier zijn geweest.
Dat familiegroepen tengevolge van mortaliteit worden gehavend, blijkt in het
voorjaar vrij duidelijk, vooral bij de roedels van 3 stuks en groter. Zo werd in
het voorjaar van i960 zesmaal een hinde met 2 kalveren waargenomen; in de
zomer, toen de kalveren nog klein waren, slechts tweemaal. De overlevingskans
van tweelingen is zeker niet groter dan van eenlingen en het ligt voor de hand
aan te nemen dat niet alle tweelingen in het voorjaar echte tweelingen waren,
maar dat soms één ervan een pleegkind was. Nog sterker blijkt de hergroepering
van gehavende familiegroepen uit een vergelijking van de roedels van 4 stuks.
In de zomer kon in 31 van de 37 gevallen een familierelatie worden vermoed;
in het voorjaar van 1959 slechts in 8 van de 13 en in de lente van I960 in niet
meer dan 16 van de 30 gevallen. De overige viertallige roedels verschilden alle
in samenstelling en waren dus vermoedelijk opgebouwd uit leden van roedels die
waren uiteengevallen tengevolge van de dood van de leidende hinde. In deze
twee jaren moest zeer veel vrouwelijk wild worden geschoten om de stand te
reduceren en het uiteenvallen van roedels zal daardoor relatief dikwijls zijn voorgekomen. Om meer dan één reden verdient het in de toekomst dan ook aanbeveling bij het afschieten van vrouwelijk wild leidende hinden te sparen. Dit zijn
doorgaans de dieren die geregeld een kalf voortbrengen.
De

reproductie

In de praktijk wordt gewoonlijk in plaats van de reproductie gesproken van
,,de aanwas".
De eigen waarnemingen werden hoofdzakelijk gedaan in de Imbos en voorts
in de Loenermark. Ochtend- en avondwaarnemingen werden onderling vergeleken om na te gaan of er waarheid schuilt in de bewering, dat 's morgens relatief
meer kalveren worden gezien dan 's avonds. Indien dit juist was, zouden de in
de ochtend verzamelde gegevens een meer betrouwbare schatting omtrent de
aanwas toelaten dan die van de avond. Voor zover kon worden nagegaan, is er
voor de genoemde bewering enige grond indien de waarnemingen worden gedaan
vóór half juli. Dan blijven er 's avonds nog kalveren in de dekking achter, zoals
uit het voortdurend omkijken van eenzaam uittredende hinden kan worden af-
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geleid. De gevonden verschillen waren evenwel klein en als gevolg van het geringe aantal gegevens niet significant.
Voor de maanden augustus en september geldt, dat ochtend- en avondwaarnemingen hetzelfde resultaat opleveren. Blijkbaar zijn de kalveren dan zover ontwikkeld, dat ze de uittredende hinde 's avonds dadelijk volgen en niet meer
wachten tot ze in de diepe schemering worden opgehaald (tabel 3). De gevonden waarde: gemiddeld 44,8 % kalveren, steekt wel zeer ongunstig af bij de
aanwas van 64,8 %, die UECKERMANN (I960) voor West-Duitsland normaal
acht.
Een nadere analyse van de gegevens is dus wenselijk om te ontdekken aan
welke factoren de veel kleinere aanwas in ons land moet worden toegeschreven.
Guste hinden
Tweelingen komen zo zelden voor, dat er geen ernstige fout ontstaat als wordt
aangenomen, dat bij 161 kalveren eenzelfde aantal hinden behoort. Van het totaal van 237 stuks hadden dus 76 of 32 % geen kalf bij zich. Of dit percentage
„droge" hinden normaal is, dan wel in I960 uitzonderlijk hoog was, kan pas
later worden uitgemaakt. De geringe aanwas kon evenwel niet uitsluitend aan
het hoge percentage guste hinden worden toegeschreven. Er moet nog een andere factor zijn.
Overjarige smaldieren
Van het aanwezige kaalwild werden 122 stuks als smaldieren geklasseerd. (Het
werkelijke aantal was hoogstens de helft van dit; zie blz. 4). Reeds in verhouding tot de hinden is dit aantal hoog, nl. 51 %, maar nog opvallender is het bij
vergelijking met het aantal kalveren. Dit bedroeg 161 en ten opzichte daarvan
is 122 niet minder dan 75,7 %. De vraag mag worden gesteld of dit percentage
als normaal te beschouwen is.
Vooropgesteld dat de roodwildbevolking ongeveer gelijk blijft, de prenatale
geslachtsverhouding 1 : 1 is ( K R O N I N G & VORREYER, 1957) en de aanwas in
het voorafgaande jaar op hetzelfde niveau lag, dan is zuiver rekenkundig de
aantalsverhouding tussen smaldieren en kalveren te bepalen. Om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen, wordt voorts aangenomen dat de sterfte in
het eerste jaar 10 % heeft bedragen en dat deze de beide sexen gelijk heeft getroffen. Stellen we het aantal kalveren in 1959 en in I960 beide op 100, dan
zouden er van de kalveren van 1959 in I960 nog 100—10 = 90 stuks over zijn.
De helft hiervan zou vrouwelijk en dus de smaldieren van I960 moeten zijn. Op
100 kalveren zouden dus 45 smaldieren moeten worden geteld. In werkelijkheid
was de verhouding 100 :75,7.
Dit overschot aan smaldieren kan verschillende oorzaken hebben, zoals grote
sterfte onder de kalveren van dit jaar, een grotere produktie in 1959, een abnormale geslachtsverhouding onder de kalveren van 1959, de moeilijkheid om smaldieren van smalspitsers te onderscheiden en zo meer,

Van deze theoretische mogelijkheden kan al dadelijk die van een numeriek
overwicht van het vrouwelijk geslacht in het jaar 1959 als onwaarschijnlijk worden verworpen.
Over het kalverenpercentage in 1958 en 1959 zijn enige aanwijzingen te vinden in de voorjaarstellingen van 1959 en I960. In 1959 werd de roodwildpopulatie geteld op 22 april en 1 mei, in I960 op 21 en 26 april.
Voor de aanwas 1958 werd op de twee eerstgenoemde dagen resp. 36,3 % en
38,0 %, ofwel gemiddeld 37,6 % van het aanwezig kaalwild gevonden. Voor
1959 waren de uitkomsten resp. 48,0 % en 33,2 %, gemiddeld 39,1 % (tabel 4).
De gevonden waarden voor deze beide jaren liggen beneden die van de zomer
I960, wat niet verwonderlijk is, omdat op de eerste een aanzienlijke mortaliteit
van de kalveren heeft ingewerkt. Dat het percentage kalveren desondanks nog
zo groot is, kan worden toegeschreven aan het afschot van kaalwild, waardoor
de verhouding weer enigszins werd rechtgetrokken. Van een bijzonder hoge aanwas in het voorafgaande jaar schijnt dus geen sprake te zijn geweest.
Van sterfte onder de kalveren van I960 is niets gebleken: het jachtpersoneel
heeft er niet één gevonden.
Smalspitsers zijn wel degelijk van smaldieren te onderscheiden, ook in de schemering en zelfs indien zij geen stangen van normale lengte (bijv. 15 cm) opzetten, maar ongeveegde stangen van enkele cm hoog dragen (pi. I, fig. 2).
Er moet dus in een andere richting worden gezocht. Reeds werd opgemerkt,
dat een smaldier op de leeftijd van 16-17 maanden kan worden beslagen en dus
omstreeks zijn tweede verjaardag een kalf kan voortbrengen. KRONING en VORREYEP. (1957) onderzochten een groot aantal geschoten smaldieren op drachtigheid en kwamen tot de conclusie, dat in Duitsland en Oostenrijk een zeker percentage niet drachtig was. Dit varieerde voor de verschillende landstreken van
0-63 % en het percentage vertoonde een aflopende tendens van oost naar west
en van noord naar zuid. West-Duitsland (Aken en Trier) nam een uitzonderingspositie in met 74 % drachtige smaldieren op 66 onderzochte stukken.
Afgaande op de aantalsverhoudingen van smaldieren tot kalveren in het veld,
is het zeer waarschijnlijk dat op de Zuidoost-Veluwe een groot deel der smaldieren op een leeftijd van 16-17 maanden nog niet geslachtsrijp is. Mogelijk
wordt een klein percentage dat nog na afloop van de bronst. Deze dieren zouden
dan in november-januari beslagen kunnen worden en in augustus-oktober een
kalf voortbrengen. Inderdaad werd in oktober I960 nog een kalfje gezien van
omstreeks drie weken oud, terwijl op 19 november van dat jaar een bronstig smaldier werd waargenomen. Zuiver rekenkundig bezien en rekening houdende met
de grote sterfte onder de kalveren in de nawinter van 1958, zou het percentage
smaldieren in I960 ca. 80 kunnen zijn indien deze categorie uit twee volle jaarklassen bestond.
Deze schatting dient uiteraard slechts om de gedachten te bepalen, maar het
vermoeden is gewettigd, dat een groot deel van de smaldieren op de ZuidoostVeluwe overjarig is. Aan de term o v e r j a r i g wordt de voorkeur gegeven boven
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Fig. 1. Edelhert, Cervus elaphus. Hinde (links) met kalf en twee smaldier
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Fig. 2, Edelhert, Cervus elaphus. Spitser (in bast).
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Fig. 3. Edelhert, Cervus elaphus. Van links naar rechts: twee kalveren, spitser in bast, hinde, smaldier, hinde.
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Fig. 4. Edelhert, Cervus elaphus. Drie herten in bastgewei.

Fig. 5. Rechter onderkaken van edelherten, Cervus elaphus. Van boven naar onder: jonger dan
1 jaar; van 1 tot 2 jaar; van 2 tot 3 jaar; van 3 tot 4 jaar.

Schematische voorstelling van de leeftijdsopbouw en het regulerend afschot
van het vrouwelijk deel van de roodwildpopulatie op de Z.O.-Veluwe.
M afschot 1960/1961
[O]verwachte produktieve dieren 1961
geboren i
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
19601

Q]verwachte improduktieve dieren 1961

hinden

smaldieren
kalveren

Fig. 6. Schematische Darstellung des Altersaufbaus und des regulierenden Abschusses beim weiblichen
Teil der Rotwildpopulation auf der Südost-Veluwe (Gelderland).
Schematic representation of the age composition and the regulating killing of the female part of
the red deer population on the S.E.-Veluwe (Gelderland).

tweejarig, omdat strikt genomen niet vaststaat dat alle dieren van deze groep
twee jaar oud zijn. Er kunnen ook driejarige onder zijn. FRASER DARLING (1937,
p. 68) deelt het vrouwelijk roodwild in Schotland in drie klassen in: „hinds",
„followers" en „calves". Uit het verband valt op te maken dat met followers nietzelfstandige stukken, dat zijn smaldieren en overjarige smaldieren worden bedoeld. Zij kunnen tot 3 jaar oud zijn. LOWE (I960) geeft cijfers over de leeftijdsopbouw van het kaalwild in een groot deel van de Schotse Hooglanden en
bovendien in enige geïsoleerde Schotse roodwildrevieren. Voor zover kon worden nagegaan, werden de tellingen aldaar uitgevoerd tussen november en mei
(tabel 5). Het is bekend, dat de jacht op het vrouwelijk wild in Schotland weinig
wordt beoefend, maar dat de mortaliteit met name onder de kalveren 's winters
aanzienlijk kan zijn. In verband daarmee kunnen ze beter worden vergeleken met
onze voorjaarstellingen (tabel 4) dan met de zomerwaarnemingen. De overeenkomst in de aanwaspercentages is treffend en doet vermoeden, dat zowel in
Schotland als in Nederland de groep smaldieren uit twee jaargangen bestaat. Een
onderzoek naar de drachtigheid onder de in de komende jaren te schieten smaldieren zal hierover zekerheid kunnen verschaffen.
O o r z a k e n v a n de g e r i n g e a a n w a s
Volgens UECKERMANN (I960) zou een lage reproductie kunnen worden toegeschreven aan overbevolking en aan daarmee samengaande slechte kwaliteit van
de dieren. Hoe plausibel deze verklaring ook klinkt, is het twijfelachtig of ze
voor onze omstandigheden juist is. Wanneer de Zuidoost-Veluwe wordt vergeleken met de voornaamste revieren op de Noord-Veluwe, kan worden vastgesteld
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dat de laatste qua biotoop veel beter zijn en de bevolkingsdichtheid veel lager
(EYGENRAAM, I960). De kwaliteit van het roodwild is daar goed tot zeer goed.
Desondanks verschilde de aanwas in I960 maar weinig van die op de ZuidoostVeluwe. Op 56 stuks kaalwild werden in augustus-september 27 kalveren geteld,
dat is 48,2 %.
Een ander vergelijkingsobject bood het nationale park „De Hoge Veluwe",
waar de reproductie in de vroege ochtend van 2 september werd bepaald. De
kwaliteit is daar goed en de dichtheid hoog. Tegen 95 stuks kaalwild werden
slechts 29 kalveren geteld, d.i. 30,5 %. Het percentage „droge" hinden bedroeg
ca. 50. Zeer opvallend was het aantal smaldieren, nl. 35, dat is dus hoger dan
het aantal kalveren. Op zichzelf was dit aantal niet abnormaal: het was ongeveer de helft van de aanwas van 1959. De overjarige smaldieren waren kennelijk
als hinden aangesproken, zodat het percentage guste hinden veel lager moet zijn
geweest.
Voorts konden ook de cijfers uit het Staatswildreservaat in een vergelijking
worden betrokken. Het aantal stuks kaalwild was daar weliswaar klein, nl. 13.
Er werden 6 kalveren geteld, d.i. ruim 46 %. Alle 6 hinden hadden een kalf, terwijl er 7 smaldieren waren, waaronder tenminste 2 overjarige. De voedingstoestand
is zeer goed en de populatiedichtheid niet hoog.
Tenslotte zijn nog de gegevens beschikbaar van het hertenreservaat van de gemeente Ede. Het bevat o.m. 16 stuks kaalwild, t.w. 8 hinden en 8 smaldieren,
verdeeld over minstens twee jaargangen. De voedingstoestand is goed en de bevolkingsdichtheid zeer hoog. In I960 werden 8 kalveren geboren, waarvan er
één kort na de geboorte verongelukte. De reproductie bedroeg dus 50 % (tabel 6)
Vatten we deze gegevens samen, dan blijkt, dat de aanwas in alle revieren laag
was, ongeacht de dichtheid en de kwaliteit van het roodwild. De Nederlandse
waarnemingen vormen geen bevestiging van de door UECKERMANN (I960) gesuggereerde correlatie tussen voedingstoestand of dichtheid en aanwas. Het verschil in reproductie tussen de Schotse en de Nederlandse populaties enerzijds en
de Duitse anderzijds moet dus waarschijnlijk worden gezocht in een verschil in
leeftijdsopbouw van de populaties, dat kan worden teruggevoerd op latere rijping
van de Schotse en de Nederlandse vrouwelijke edelherten. Of die in Nederland
genetisch is vastgelegd, zal uit het voortgezette onderzoek moeten blijken.
A a n b e v e l i n g e n v o o r d e p r a k t ijk
Uit de omstandigheid dat van het in 1959-1960 en in 1960-1961 toegestane
afschot voor roodwild slechts ca. 80 % resp. 67 % werd vervuld, blijkt een duidelijke tendens tot sparen. Blijkbaar streven de jagers naar een zo groot mogelijke
stand, omdat zij menen dat dit voorwaarde is voor een duurzaam jachtgenot.
Een grote stand heeft echter zijn bezwaren niet alleen voor land- en bosbouw,
maar ook voor het jachtbeheer en voor de wildstand zelf (Rapporten Hertenreservaten en Herfenbeheer, 1959, 1961). Daarbij tonen de cijfers duidelijk aan,
dat het mogelijk is, de stand te verkleinen zonder de absolute reproductie te ver-
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minderen. Een aanzienlijk percentage van het vrouwelijk wild is thans niet productief en door nu de verhouding tussen productief en niet-productief kaalwild
te veranderen, kan de aanwas relatief worden verhoogd. Daarvoor is nodig, dat
de guste hinden grotendeels worden afgeschoten en dat het aantal echte smaldieren bijv. met 35-40 % wordt verminderd. De overjarige smaldieren dienen
vanzelfsprekend zoveel mogelijk te worden gespaard, want dat zijn de dieren
waarvan het volgend seizoen kalveren mogen worden verwacht.
De aldus gedunde gelederen worden tegen mei weer aangevuld, want de wildkalveren van nu zijn de echte smaldieren van het volgend jaar. Ook daarvan
moet dus een deel — bijv. 25 % — selectief worden geschoten. In de eerste
plaats dienen de laatgeboren kalveren te worden verwijderd, maar daarna ook
degene die zich minder goed ontwikkelen. Zolang de geslachtsverhouding nog
niet in evenwicht is, d.i. 1 : 1, zou het afschot onder de hertkalveren tot het allernoodzakelijkste beperkt moeten blijven.
Op deze wijze kan binnen afzienbare tijd een numeriek kleinere roodwildstand
worden opgebouwd, die dus meer economisch is uit een oogpunt van jachtbeheer
en voorts beter in overeenstemming met het draagvermogen van het terrein, hetgeen de kwaliteit zeer ten goede komt. Een zodanig opgebouwde populatie zal
een even grote reproductie als de tegenwoordige opleveren en op den duur zelfs
een groter jachtgenot mogelijk maken. Dan immers is de basis gelegd voor het
uiteindelijk doel van de roodwildjacht: het oogsten van goede trofeeën.
Hoe de stand is te reguleren, wordt hieronder op basis van een concrete situatie
schematisch samengevat.
Voor de Zuidoost-Veluwe is de reproductie in I960 te schatten op 72 kalveren.
Er waren 72 hinden en dus was 32 % niet-productief. Het is zeer goed mogelijk
om met een kleiner aantal hinden dezelfde reproductie te bereiken. Door namelijk
alle hinden die geen kalf leiden af te schieten, zou het aantal tot 72 worden teruggebracht. Verwacht mag worden, dat er volgend jaar 24 jonge hinden bijkomen, die nu nog overjarige smaldieren zijn. Indien van deze 96 hinden 25 %
geen kalf brengt, bedraagt de reproductie toch nog 72 stuks.
Vermoedelijk is dit aantal hoger te stellen, omdat in een goed beheerd jachtveld slechts 15 % van de hinden geen kalf pleegt te hebben. Zodra dat percentage ook op de Zuidoost-Veluwe wordt bereikt, zijn voor de productie van 72
kalveren slechts 85 hinden nodig. Om te voorkomen dat het aantal productieve
dieren steeds toeneemt, moet de toevoer uit de jongere leeftijdsklassen worden
afgeremd. Van de aanwezige 36 wildkalveren kunnen er 9 worden afgeschoten
(25 %) en van de 32 eenjarige smaldieren 12 (37,5 % ) . De 20 overgebleven
tweejarige smaldieren worden niet bejaagd.
Dankwoord
Een belangrijk deel van het materiaal voor deze studie werd bijeengebracht
door de jachtopzichters G. BLOEM, H. VAN BUREN, E. CUREE, G. J. HENKEN,
W . H O L D I J K , H . L. L A B B E R T O N , W . V A N L O E N E N , H . M I N N E N , J. R. J. P L A N T A ,
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Harderwijk

Fig. 7. Het voorkomen van het edelhert, Cervus elaphus, op de Veluwe. Gearceerd zijn de gebieden waar het edelhert voorkomt als standwild. De pijltjes geven de trekrichting der herten aan,
Uit: Hertenbeheer, 1961, p. 44.
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Gaarne w o r d t h u n hiervoor erkentelijkheid betuigd.

S a m e n v a t t i n g
O p g r o n d van tellingen in de lentes van 1959 en I 9 6 0 en in de zomer van
I 9 6 0 k o m t de auteur tot d e conclusie, dat het aantal kalveren per 100 vrouwelijke
edelherten van ouder dan één jaar niet meer dan 45 bedraagt. D i t w o r d t veroorzaakt door een geringe vruchtbaarheid van de volwassen dieren en meer nog door
de late rijping van de smaldieren, die mogelijk erfelijk is vastgelegd. D e relatieve
en tot op zekere hoogte ook de absolute aanwas kan worden verhoogd door afschot van niet-produktieve h i n d e n en een gedeelte van de vrouwelijke kalveren en
van de smaldieren.

SUMMARY
AGE COMPOSITION A N D REPRODUCTION IN A DUTCH RED DEER POPULATION
During the summer of I960 investigations were made into the reproduction rate of red deer
(Cervus elaphus). The hind - calf ratio was found to be 100:68.
Related to the whole of the female population the number of calves was no more than about
45 %. This proved to be due to a high proportion of dry hinds and a high percentage ofnonbreeding youngsters. From computation it could be inferred that two complete year classes of
young females exist, viz. yearlings and "followers" (table 4 ) . The author has come to the conclusion that Dutch female red deer may reach maturity in their second year of life, but usually
after the rutting season. In the last case very few calves are produced by two year old females.
To raise the reproduction rate it recommended to shoot selectively 25% of the female calves and
37.5 % of the female yearlings.

ZUSAMMENFASSUNG
ALTERSAUFBAU U N DZUWACHS IN EINER HOLLÄNDISCHEN
ROTWILDPOPULATION
Während des Sommers von I960 wurden Untersuchungen über die Reproduktionsverhältnisse
beim Rotwild (Cervus elaphus) durchgeführt. Das Verhältnis Tier - Kalb wurde auf 100: 68 festgestellt.
Wenn der Kälberzahl auf die sämtliche weibliche Bevölkerung bezogen wurde, war der Prozentsatz nur etwa 45.Dies wurde teilweise durch die hohe Anzahl von trockenen Tieren verursacht,
grösstenteils aber durch die verhältnismässig grosse Zahl von Schmaltieren. Rein rechnerisch konnte
die Folgerung gezogen werden, dass zwei vollständige Jahrgänge von Schmaltieren vorhanden sind:
echte Schmaltiere und übergehende Tiere (Tabelle 4 ) .
Der Verfasser ist zu der Überzeugung gelangt dass das niederländische Kahlwild spät geschlechtsreif wird, d.h. zwar im zweiten Lebensjahr, aber nach der Brunst. Im November undDezember beschlagene Schmaltiere scheinen nur ausnahmsweise ein Kalb zu bringen.
Um den Zuwachs zu erhöhen wird empfohlen 25% der Wildkälber und 37,5% der Schmaltiere selektiv abzuschiessen.
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Tabel 1
Samenstelling van roodwildroedels in de zomer van I960
(n = aantal waarnemingen)
A. Roedels van 2 stuks (aantal 46)
Hert Spitser Hinde Smald. Kalf
_

_

i

_

B. Roedels van 3 stuks (aantal 38)
Hert Spitser Hinde Smald. Kalf

i
1
2

—

30
8
4

—

2
2

—
—

—
—

—
~

1
—

1
2

1

1
—

1
1

—
1
3
—
—
andere combinaties

n
21
9

3
2
3

andere combinaties
C. Roedels van 4 stuks (aantal 37)
Hert Spitser
Hinde Smald. Kalf
2
2
1
1
1

1

1
2
1
1
1

—
2

—
1

1
1
1
ander e combinaties

n
11
7
4
4
3
3
2
3

E. Roedels van 6 stuks (aantal 12)
Hert Spitser Hinde Smald. Kalf

D. Roedels van 5 stuks (aantal 19)
Hert Spitser Hinde Smald. Kalf

andere combinaties

N.B. In een bepaald gebied werd dit laatste
roedel steeds waargenomen.
F. Roedels van 8 stuks (aantal 8)
Hert Spitser Hinde Smald. Kalf
—
_

1

—
—

—

4
2
2
4
_
4
andere combinaties

andere combinaties
Opm. 1. Onder de 13 maal waargenomen roedels van 7 stuks waren er geen 2 aan elkaar gelijk.
Opm. 2. De roedels van 8 tot 18 stuks (totaal 35 maal waargenomen) varieerden vrijwel alle in
samenstelling.

Tabel 2
Samenstelling van roodwildroedels in het voorjaar van 1959 en van I960
(n = aantal waarnemingen)
1959 Roedels van 2 stuks (aantal 43)

I960 Roedels van 2 stuks (aantal 47)

Hert

Spitser

Hert

_
—

_
—

2

—

Hinde Smald.
i
1

_
1

Kalf
i
—

andere combinaties

12
11
11
5
4

Spitser

Hinde Smald.

Kalf
—
1
—

16
15
7
6

andere combinaties

3

1
1
2

1
—
—

15
1959 Roedels van 3 stuks (aantal 30)

1960 Roedels van 3 stuks (aantal 32)

Hert

Spitser

Hert

—

—

1

1

1

—

—

2

—

1

—

—

2

1

—

Hinde Smald.

Kalf

Spitser

U
4
4
3
3

Hinde
1

1

1

—

—
—

—

1

—
—
—

1
2
2
3

andere combinaties

n

Kalf

Smald.

8
7
6
3
3
2

2

—
—

andere combinaties

1959 Roedels van 4 stuks (aantal 13)

I960 Roedels van 4 stuks (aantal 30)

Hert

Spitser

Kalf

Hert

Spitser

—

—

1

1

—

—

2

2
1

Hinde Smald.
2

_
—

2
1

Hinde Smald.
2

Kalf
1

2
1

4
1

ndere combinaties

14

—
2

andere combinaties

n
11

1

1959 Roedels van 5 stuks (aantal 81

I960 Roedels van 5 stuks (aantal 12)

Hert

Hert

Spitser

Hinde Smald.

Kalf

Spitser

Hinde Smald.

Kalf

2
1
2
3
1
1
andere combinaties

andere combinaties

3
3
6

Tabel 3
Verhouding tussen kaalwild en kalveren in de zomer van I960 op de Zuidoost-Veluwe
Ochtendwaarnemingen
Kaalwild

Avondwaarnemingen

Kalveren

Kaalwild

Kalveren

Aantallen

171

78

188

83

Percentage

100

45,6

100

44,1

Tabel 4
Verhouding tussen kaalwild en kalveren in het voorjaar op de Zuidoost-Veluwe
Datum
22-4-1959
1-5-1959
Gemiddeld 1959
21-4 1960
26-4-19x50
Gemiddeld I960

Hinden
87
130
109
112
166
139

Smaldieren
34
62
48
36
69
53

Kalveren
44
73
.59
71

78
75

Aanwas
36,3
38,0
37,6
48,0
33,2

39,1
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Tabel 5
Verhouding tussen kaalwild en kalveren in Schotland in november-mei
Terrein

Kaalwild

Jura 1878
Jura 1890
Rhum 1957
Rhum 1958
Tellingen 1953-1959

579
975
741
818
26.242

Kalveren
218
355
279
295
10.343

Aanwas
37,6
37,1
37,6
36,1
39,4

Tabel 6
Verschillen tussen de terreinen onderling
Revier
Z.O.-Veluwe
N.-Veluwe
Staatswildreservaat
„De Hoge Veluwe" *)
Hertenreservaat der Gem. Ede*)
*) gesloten wildbaan

Kaalwild

Kalveren

Aanwas

359
56
13
95
16

161
27
6
29
8

44,8 %
48,2 %
46,2 %
30,5 %
50,0 %
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