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Volwassen hert met 14-ender gewei, bronstmanen, donkere buik
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EDELHERT

Cervus elaphus hippelaphus L.

ar
Pas afgeworpen hert

Systematische indeling:
Groep
Orde
Ondcrordc

Hocfdieren (Ungulata)
Evenhoevigen (Artiodactyla)
Herkauwers (Ruminantia)

Familie
Geslacht
Soort

Herten (Cervidae)
Cervus
Cervus elaphus L.

Op het Noordelijk halfrond worden drie ondersoorten onderscheiden, nl. Cervus elaphus canadensis, het
Canadese reuzenhert, ook Wapiti of Elk genoemd, dat in Oost-Azië en Noord-Amerika woont; Cervus
elaphus maral, het West-Aziatische edelhert of Maral, dat thuis is in het oosten van Europees-Rusland en
in Aziatisch Rusland en dat in het westen van Europees-Rusland is ingevoerd; Cervus elaphus hippelaphus,
het Europese edelhert, dat van Schotland tot in Europees-Rusland en van midden-Noorwegen tot in Spanje
voorkomt.
De voornaamste verschillen bestaan in de lichaamsgrootte, de kleur en de geweivorm. De Wapiti is het grootst,
heeft een donkere hals en een lichtgekleurde romp, een spiegel tot ver boven de staartwortel, die geel is en
een breed uitgelegd gewei met min of meer evenwijdig lopende takken en geen kroon, een zg. laddergewei.
Het Europese edelhert is kleiner, heeft een wat helderder egaalrode kleur, een spiegel, die geelwit is en niet
verder reikt dan de staartwortel, een wat nauwer gesteld gewei met een neiging tot kroonvorming. De Maral staat tussen beide vormen in. In het overgangsgebied tussen de arealen van het West-Aziatische en het
Europese edelhert komen maraloide en hippelafoide typen naast elkaar voor.

De verspreiding
De talrijke vondsten van fossiele geweien in de uiterwaarden van onze grote rivieren wijzen erop, dat het
edelhert oudtijds een veel ruimere verspreiding heeft gehad dan thans. Omdat het zich moeilijk verdroeg
met een meer intensieve bodemcultuur was het in de 18de eeuw reeds overal uitgeroeid met uitzondering
van de Veluwe. Het pleit voor zijn aanpassingsvermogen, dat het edelhert zich hier heeft kunnen handhaven.
De mogelijkheid om zich 's winters naar de uiterwaarden van Rijn en IJssel te begeven heeft hiertoe stellig
bijgedragen. Maar het schrale biotoop heeft op zijn uiterlijke verschijning wel een stempel gedrukt. Ten onrechte heeft men gemeend, dat zich hier te lande een eigen genotype had ontwikkeld, maar ten eerste zou
een afzondering van twee eeuwen daarvoor te kort zijn geweest, ten tweede heeft er altijd een uitwisseling
van genen plaats gevonden, doordat vanuit Duitsland steeds weer individuen tot de Veluwe doordrongen.
Deze immigratie is ook nu nog niet tot staan gekomen. Via twee lijnen, één over Twente en één over 's-Heerenberg, wisselt om de drie of vier jaar een jong hert naar de Veluwe. De isolatie, noodzakelijk voor het tot
stand komen van een ondersoort, bestond dus niet. En ten derde zijn er in deze eeuw herhaaldelijk edelherten uit andere delen van Europa ingevoerd vanwege de zo genoemde bloedverversing.
In de gesloten wildbanen, zoals de Koninklijke Houtvesterijen „Het Loo", het Nationale Park „De Hoge
Veluwe", het Vierhouterbos, het Deelerwoud, houden zich ca. 650 edelherten op en in de vrije wildbaan
omstreeks 700. Deze laatste valt in drie stukken uiteen: de Noord-Veluwe met als kernen de landgoederen
„Welna", de „Ullerberg", „Staverden" en „Leuvenum"; de Zuidoost-Veluwe met de kernen het Nationale
Park „De Veluwezoom", de Loenermark en het Staatswildreservaat; en de Zuidwest-Veluwe met de landgoederen „Het Planken Wambuis" en „De Ginkel" als kern.
De totale oppervlakte, de toegankelijke bossen en heidevelden in de omgeving meegerekend, is te stellen op
resp. 30.000 ha, 15.000 ha en 5.000 ha. Op deze 50.000 ha leven ongeveer 700 edelherten, d.i. in doorsnee
1.4 stuks per 100 ha. Dit gemiddelde zegt overigens niet zoveel, omdat de edelherten sociaal leven, waardoor de verspreiding over het terrein niet gelijkmatig is.

Volwassen hert in bastgewei, halverwege ontwikkeld. Geen manen

De intraspecifieke relaties
Buiten de bronsttijd leven de geslachten gescheiden. Zij ontmoeten elkaar wel op de wildweide of op de voerplaats, maar gaan daarna spoedig weer uit elkaar. De herten staan overdag afzonderlijk in de dekking en het
kaalwild met de kalveren eveneens. In sommige kaalwildroedels loopt een geweidrager mee, meestal een
spitser, maar ook wel een twee- of driejarig hert. Dit neemt evenwel niet weg, dat de sexen een duidelijke
neiging vertonen elkaar te vermijden.
Voor deze scheiding zijn in de literatuur verschillende verklaringen te vinden. Sommigen menen, dat de
dichte dekking waarin het vrouwelijk wild zich overdag ophoudt, voor herten moeilijk toegankelijk is in
verband met de breed uitgelegde geweien. Indien deze verklaringjuist was, zou deze belemmering niet gelden voor spitsers en zouden deze zich dus zonder uitzondering in de kaalwildroedels kunnen ophouden. In
werkelijkheid vinden wij slechts één van elke zeven spitsers bij het kaalwild, de overige zes sluiten zich aan
bij de geweidragers.Wanneer deze een ander type van dekking nodig hadden met meer ruimte tussen de bomen, dan zou de scheiding van de geslachten pas in het derde of vierde levensjaar behoeven in te gaan.
Een andere verklaring is, dat de herten niet tegen het gedrentel van de ongedurige kalveren zouden kunnen
en zo zeer op hun rust zouden zijn gesteld, dat zij zich daarom van het kaalwild afzonderen. Het solitaire
leven, dat oude herten gaan leiden, zou uit dezelfde oorzaak voortkomen. Deze zouden nog meer rust om
zich heen wensen en daarom de eenzaamheid zoeken. Beide verklaringen gaan ervan uit, dat het initiatief
tot de gescheidenheid van de herten komt en dit vindt weinig steun in de waarneming die ieder jaar weer
kan worden gedaan, nl. dat de spitsers worden afgestoten. Het proces verloopt met de nodige variaties ongeveer als volgt.
De familiegroepen, wier samenstelling in dit hoofdstuk nader worden beschreven, vallen in mei uiteen, omdat de hinde zich van haar volgelingen losmaakt. Nadat zij in de eenzaamheid een kalf ter wereld heeft gebracht, laat zij in de eerste weken daarna geen ander roodwild toe op de plaats,"waar het kalfje ligt. Ook
tegenover familieleden, die haar trachten te naderen, gedraagt zij zich vijandig. Het kalf van het vorige jaar,
nu spitser (d) of smaldier (?) geworden, zoekt in deze weken wel aansluiting, maar dat wordt geweigerd.
Ook de tweejarige nakomelingen, die zich dikwijls in de buurt ophouden, wordt niet toegestaan zich bij
haar te-voegen. Na drie of vier weken neemt de onverdraagzaamheid tegenover de oudere nakomelingen
af. Als het smaldier en het overjarige smaldier opnieuw een poging doen om zich aan te sluiten, kunnen
zij nog wel met opgeheven kop en platgelegde oren, dus dreigend, tegemoet worden getreden, maar op een
goed moment worden zij toch toegelaten. De mannelijke eenjarige telg, die het probeert, wordt scherper
afgewezen. Daar komen soms beten en slagen met een voorloper aan te pas. De meeste spitsers laten zich
hierdoor afschrikken en gaan hun eigen weg. Zij verkiezen noodgedwongen het gezelschap van de herten
die reeds in de voorafgaande jaren hun les hebben geleerd. Maar wanneer een volhardende spitser de tegenzin van zijn moeder heeft overwonnen, dan komt hij niet zelden voor een nieuwe hindernis te staan. De
oudere zuster, nu een overjarig smaldier geworden, kan zich nog veel hardnekkiger tegen de opneming van
de spitser verzetten. Meermalen zag ik, dat deze hem zelfs niet op dezelfde weide duldde en hem telkens
weer verjoeg wanneer hij aarzelend dichterbij kwam. Voor de meeste spitsers is deze behandeling voldoende om hun toenaderingspoging op te geven, maar een enkele iszo vasthoudend, dat hij het pleit wint. Vermoedelijk wordt zo'n dier door een zeer sterke moederbinding gedreven. In een volgend jaar kan het als
zesender of achtender nog meelopen met het kaalwild.
Uit deze beschrijving mag m.i. de conclusie worden getrokken, dat het niet de herten zijn, die het gezelschap van het kaalwild mijden, maar dat dit geen herten in de familiegroep duldt. De zin van dit gedrag is
hiermee nog niet duidelijk gemaakt, maar het weren van mannelijke bloedverwanten uit het roedel werkt
in ieder geval remmend op de inteelt.

De familiegroepen
Uit het voorgaande isgebleken, dat edelherten een zeer lange opvoedingstijd kennen. Onder zoogdieren
is een opvocdingsperiode van een jaar reeds uitzondering, maar voor roodwild is eenjaar kennelijk te kort.
Het duurt minstens twee of driejaar eer hetjonge dier zich zelfstandig voelt. Naar de zin van de verlengde
opvoedingstijd kunnen wij alleen maar gissen (zie blz.7).
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Onder de tweetallige roedels komt deformatie hinde-kalf het meest voor. Zij houdt eenjaar stand.
Drietallige roedels worden zeer veel gezien enzij bestaan in de meeste gevallen uit eenhinde, een smaldier
en een kalf. Minder regelmatig worden zijgevormd door eenhinde, een spitser en een kalf. De verhouding
is ongeveer als 7 : 1.Andere groeperingen zijn twee hinden met een smaldier, een hinde met twee smaldieren, dieeenjaar in leeftijd verschillen.
Vier- envijftallige roedels bestaan dikwijls uit twee hinden en twee kalveren met eventueel een smaldier
of een spitser. In deze gevallen isvermoedelijk de oude hinde demoeder vande andere en deze heeft zich
met haar kalf nog onder de hoede vaneen meer ervaren dier gesteld.
Zes- tot negentallige roedels kunnen nogalsfamiliegroepen worden opgevat. Aanhet hoofd staat daneen
oude hinde met een kalf en een smaldier, eventueel een spitser; eenhinde vanvierjaar oud met eveneens
een kalf en een smaldier, en eenhinde van drie jaar met een kalf eneen smaldier. Dit isdan ook welhet
maximum. De band wordt danook allosser, omdat de oudste dochter naar dezelfstandigheid neigt. Volgens FRASER DARLING (10) fungeert zo'n dier alshulpleidster, maar dat kan ik uit eigen ervaring niet
bevestigen. Uit de onderzoekingen vanBUBENIK (3)isgebleken, datbij vrouwelijke edelherten het skelet
in het vierde levensjaar zijn volle gewicht bereikt en datzou alshet moment voor de lichamelijke volwassenheid kunnen gelden. Blijkbaar loopt de geestelijke volwassenheid hiermee ongeveer parallel.
De samenbindende kracht vaneen familiegroep isdusniet gelegen in de begeerte van dehinde om haargezin bijeen te houden, maar in debehoefte aan leiding bij dejongere dieren. Vandaar ook, dat tuchtmaatregelen vande zijde vanhet leiddier achterwege blijven. Indien zij wilvertrekken en het kalf volgt niet, dan
blijft zijgeduldig wachten tot het haar mist. Op de andere leden wacht zij niet.
Leiding isin de ontwikkeling vanhetjonge hert duseen belangrijke factor. Het negeren ervan door de
mens, b.v. door het afschieten vaneen leidende hinde kan nadelige gevolgen hebben speciaal voor het kalf,
maar mogelijk ookvoor het smaldier. Adoptatie van eenverweesd kalf door een andere hinde schijnt niet
voor te komen. Hetvermagert enverzwakt, ook indien het demoeder verliest na dezoogperiode. Anderzijds ishet leiderschap gekoppeld aanhet moederschap. De zorg om het kalf maakt haar waakzaam en daar-

Hinde, een kalf en een smaldier zogend

van profiteren ook de andere leden van de groep. Verliest zij haar kalf of blijft zij eenjaar kinderloos, dan
vermindert haar waakzaamheid zodanig, dat haar leiderschap niet langer wordt aanvaard.
De geweidragers leven eveneens in sociaal verband, maar dit isweinig stabiel. Zij leven wel samen, maar de
onderlinge band is niet sterk. Onenigheden zijn aan de orde van de dag;er wordt gedreigd, gestoten en getrapt in perioden van ontspanning, maar zodra er onraad wordt bespeurd, gaat de groep er eensgezind vandoor. Van leiding is weinig of niets te bemerken. Ieder zorgt voor zich. Zoals werd opgemerkt, neemt de
behoefte aan gezelligheid bij het ouder worden af. Zeer oude herten leven dikwijls als kluizenaars.

De 'taal'
Onder sociaal levende dieren zijn de zintuigen doorgaans alle goed ontwikkeld. Ook edelherten zien, horen
en ruiken uitstekend. Zij zijn in staat op grote afstand voeling met elkaar te houden. De communicatiemiddelen zijn te verdelen in akoestische, visuele, olfactorische en tactiele signalen.

a. Akoestische
Geluidsmededelingen zijn onder edelherten vrij schaars. Kalfjes blaten zacht, wanneer zij een gevoel van
verlatenheid of van honger kenbaar willen maken. Het weet dan de moeder in de nabijheid. Deze antwoordt
met een eveneens gedempt loeien. Hinde, smaldier enjong hert kunnen blaffen: een korte, barse schreeuw,
die verder draagt dan enig hertegeluid. De kop wordt hierbij schoksgewijs omhoog geworpen. Het blaffen
schijnt een uiting van schrik te zijn op het waarnemen van een ondefinieerbare verontrusting. Als reactie
hierop worden alle dieren in de groep opmerkzaam en trachten gespannen de bron op te sporen. Zien, horen
en ruiken zij niets verdachts, dan verslapt de waakzaamheid en eventueel gaat het roedel weer laveien, ook
als het ene dier blijft blaffen zonder op de vlucht te slaan.
Het volwassen hert blaft niet meer en geeft buiten de bronst ook nauwelijks een ander geluid. In de bronstperiode beschikt het over diverse geluiden. Het „burlt" met vooruitgestoken hals als uiting van sexuele opwinding. Het kan verlangen, uitdaging en dreiging inhouden. Bij het afslaan 1) van bijherten wordt de
„Sprengruf" uitgestoten, een reeks van korte öh-klanken, voorafgegaan of gevolgd door burlen. In de zit 2)
kan een plaatshert grommen, dat als minder intensief burlen zou kunnen gelden.

b. Visuele signalen
Deze spelen in het onderlinge verkeer een zeer belangrijke rol, maar zij zijn voor ons mensen moeilijk te
verstaan. De houding van de kop, de stand van de oren, het lopen met afgemeten pas zijn uitdrukkingsverschijnselen, die wij kunnen waarnemen en waarvan wij de uitwerking kunnen registreren. Maar in vele
gevallen moeten uitdrukkingen van het gezicht die ons ontgaan stemmingsoverdracht tot stand brengen,
omdat elk ander middel ons zou zijn opgevallen. Zelfs van grote afstand kan een hinde haar roedel „bevelen" te blijven waar het is of toestemming geven om bij haar te komen, zodra zij heeft vastgesteld dat dit
verantwoord is.
Het „flehmen" van het bronstige hert, d.i. het diep opsnuiven van de lucht met opgetrokken bovenlip is
tot deze groep te rekenen, omdat het de stemming van het hert zichtbaar maakt.

c. Olfactorische signalen
Moeder en kind kennen elkaar in de eerste levenstijd aan de geur. De moedergeur isvoor het kalf gezeteld
in de witbehaarde klier aan de buitenzijde van de achterloper even onder het spronggewricht. De afzon1) verjaren

-

2) liggend

deringsperiode gedurende deeerste levensweken zou kunnen dienen om deze geur bij het kalf in te prenten. Eenhinde in oestrus verspreidt eenbepaalde geur, geproduceerd door klieren in de omgeving vande
vagina, diehet hert aanlokt. Het hert bevochtigt in deze tijd zijn neus voortdurend om zijn reukvermogen
zo scherp mogelijk te houden. Het zojuist genoemde flehmen stelt hem in staat van iedere ontwikkeling
in de stemming van de hinden op dehoogte te blijven. Zelf produceert het hert veel sterkere geuren, nl.
zulke die ook wij kunnen ruiken. Zijn buikharen bevochtigt hij door middel van ejaculaties, zijn bronstmanen besprenkelt hijrijkelijk met urine. Deze geuren worden geacht degeslachtsdrift vanhet kaalwild te
stimuleren, anderzijds ishet zeer weldenkbaar, dat zij andere herten intimideren.

d. Tactiele prikkels
De hinde likt soms de anaalstreek vanhet zuigende kalf, wat bevorderlijk moet zijn voor de ontlasting.
Een bronstige hinde kaneen hert aanmoedigen door zich onder zijn hals door te wringen.
Wat dewaardering van allerlei prikkels betreft, dievanuit de omgeving het hert bereiken, dusgezichts-,gehoor- en geurprikkels, ishet zo,dathet zich het sterkst op geurindrukken verlaat. Andere informatie wordt
soms nognader getoetst.

De interspecifieke betrekkingen
In deze paragraaf kan slechts één sensationeel bericht worden vermeld. Hetbetreft een ontmoeting vaneen
roedel roodwild met een kat.Eenjachtopziener op deNoord-Veluwe vond op een ochtend op een wildakker eengrote plek waar degrond door hertenhoeven wasomgewoeld enplat getrapt. Zoekend naar de oorzaak van dit merkwaardige gebeuren vond hijin hetmidden het platgetreden kadaver vaneen grote kat.
Wat ditroedel heeft bewogen om alsfuries op dit dier aan tevallen, zalwelnimmer worden onthuld;zoiets gebeurt maar eenmaal ineen mensenleven.
Met uitzondering vandejonge kalveren, diebij uitzondering het slachtoffer kunnen worden van stropende
honden, hebben edelherten in onsland geen dieren diehen naar het leven staan. Methun voedselconcurrenten, damherten, reeën en moeflons verkeren zij over het algemeen op goede voet. Zij gevoelen zich superieur
en zezijn het ook.Met damwild en moeflons kunnen zij op dezelfde weide grazen, waarbij van weerszijden
nauwelijks enige afstand in acht wordt genomen. Reeën vermijden doorgaans het contact. Op de nadering
van wilde zwijnen kunnen edelherten wegspringen, maar alszij de oorzaak vanhet rumoer hebben ontdekt,
komen zij meestal spoedig terug. Een grote geweidrager dwingt weleens een wild zwijn tot de aftocht; over
het algemeen laten deze dieren hen onverschillig. In streken, waar nogwolven voorkomen, vallen vooral
jonge en zeer sterke exemplaren hun tenprooi. Dejonge, omdat het hun aan uithoudingsvermogen op de
vlucht ontbreekt, de sterke oude herten, omdat zij het tegen de wolf opnemen. De strijd kan heel langduren, omdat noch dewolf noch het hert snel isuitgeput, maar behoeft niet inhet nadeel vanhet hert te eindigen. In geval de wolf echter versterking krijgt vaneen soortgenoot, isde uitslag niet twijfelachtig.

De biotoop-eisen
Krachtens zijn lichaamsbouw, zijn gebit en de inrichting vanzijn spijsverteringsorganen ishet edelhert zowel een grazer alseen consument vanhoutige gewassen. Het bezit vaneengewei bestempelt hem alseen
dier, dat niet uitsluitend in hetbos,maar ook inhet open veld verkeert. De normale gang van zaken isdan
ook, dat dit wild zich overdag meest in de dekking ophoudt en tegen de avond uittreedt op devlakte. Zijn
domein isduseenparkachtig landschap. Alsherkauwer ishij in staat houtige gewassen, zoals heide, ioofhouttwijgen en takjes van dwergheesters (b.v.van bosbessen) te verteren. Dit materiaal blijft dan wel dagenlang in depens, waar het aan dewerking van bacteriën isblootgesteld en intussen aan ettelijke herkauwgangen wordt onderworpen, maar eindelijk ishet toch voldoende voorbereid, om in de eigenlijke maag enhet
darmkanaal te worden afgebroken.
Behalve voedsel en dekking moet er inhet woongebied ook water voorhanden zijn, niet alleen om te drin9

ken, maar ook om te zoelen. Vooral het hert in de bronst heeft grote behoefte aan deze modderbaden,
maar ook in andere tijden van het jaar en zelfs in de winter zoelen herten zich in ondiepe vennetjes, door
regenwater gevormde plassen e.d. Een goede aanwijzing voor de eisen, die het hert aan zijn levensgebied
stelt, vinden wij in zijn dagrytme. Globaal genomen heeft het per etmaal minstens 7 uur nodig voor het zoeken van voedsel, omstreeks 6 uur voor het herkauwen, 5 uur om te rusten en 2 uur om te slapen. De resterende 4 uren worden doorgebracht met activiteiten, die niet onder de genoemde vallen. Het spreekt vanzelf, dat dit schema niet iedere dag wordt afgewerkt. Ook wisselen de bezigheden elkaar af. Voedsel zoeken
wordt onderbroken om wat te rusten, te lopen, te spelen enz. De geringe behoefte aan slaap is karakteristiek voor herkauwers. De tijden, waarin zij werkelijk slapen en dus niets bemerken van wat er in hun omgeving gebeurt, zijn over de dag verdeeld en duren hoogstens 20 minuten. Een ernstige bedreiging voor hun
veiligheid vormt de slaap dus niet. Tevens is het gemakkelijk in te zien, dat het voor het welzijn van de dieren goed is, dit dagrytme in alle rust te kunnen volgen. Verstoring tijdens het herkauwen en dommelen
moet nadelige gevolgen hebben. Het is dan ook geen overdreven eis, dat bepaalde delen van hun levensgebied voor mensen niet toegankelijk worden gesteld. De zg. rustgebieden in reservaten zijn onmisbaar.
Voor het overige geldt, dat edelherten kunnen leven zowel in het laagland als in het gebergte, in terreinen
die overwegend uit bos bestaan, zowel als in gebieden met overwegend open veld.

De toelaatbare dichtheden
De vraag of een dierlijke bevolking, i.e. die van het edelhert, juist wordt beheerd, wordt door de dieren
zelf beantwoord. Is hun lichamelijke conditie goed, dan blijkt dat uit het gemiddelde lichaamsgewicht, de
gewei-ontwikkeling, de reproductie, of indien wij deze grootheden niet allemaal kunnen meten, uit de afwezigheid van gebreksziekten. Indien er geen noemenswaardige afwijkingen met de normale toestanden
voorkomen, kunnen wij aannemen, dat de biologisch toelaatbare dichtheid niet is overschreden. Omdat de
fysiologische ontwikkeling bij vrouwelijke dieren in het vierde levensjaar isvoltooid en bij mannelijke pas
in het zesdejaar, lopen de gewichten sterk uiteen. Een goede norm is daarom het gewicht van de kalveren,
mits dit op een bepaalde leeftijd wordt genomen, b.v. in de maand december. Zij zijn dan ruim een half
jaar oud.
Van de zijde van de bosbeheerders wordt een geheel andere norm aangelegd, nl. de omvang van de schade
aan de houtopstanden. Edelherten voeden zich o.m. met bladeren, naalden en boombast en zodra dit onaanvaardbare proporties gaat aannemen, dan is de economisch toelaatbare dichtheid te hoog.
Beide dichtheden zijn afhankelijk van het terrein. Een goed groeiend gemengd bos op vruchtbare bodem
kan natuurlijk meer herten dragen dan een monotoon dennebos op marginale of submarginale grond. De
Veluwe is een gebied met arme zandgronden en de dennencultuur overweegt. Het draagvermogen is dus beperkt en de dichtheid van de hertenbevolking dient daarbij te worden aangepast. Onderzoekingen hebben
uitgewezen, dat de toelaatbare dichtheid, zowel de biologische als de economische, ligt in de orde van 2
tot 4 stuks per 100 ha. Dit laatste, dus 4, veronderstelt, dat er wildweiden aanwezig zijn en dat er 's winters
wordt bijgevoerd: aardappels of bieten, gedroogde suikerbietenpulp en krachtvoer.
Het wildbehecr dient nu te bepalen hoeveel dieren er tegen het einde van het jachtjaar zijn. Jachtjaren vallen niet samen met kalenderjaren, maar lopen „officieel" van 1april tot 31 maart. Wij in Nederland laten
het voor edelherten liever beginnen op 1 mei en sluiten het af op 30 april. Vervolgens is het nodig de aanwas door geboorte vast te stellen en de kwaliteit van de geweien te beoordelen. Op grond van deze gegevens stelt de overheid in de persoon van de directeur Faunabeheer - in overleg met de beheerders - vast
hoe groot het afschot in dat jaar moet zijn. Op de uitwerking in de praktijk ga ik hier niet nader in. Voldoende zij, dat het onderzoek dat aan het beheer ten grondslag ligt, wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, vestiging Arnhem (het voormalige ITBON).

De voortplantingsbiologie, met name de reproduktie
De bronst van het roodwild begint in de tweede helft van september en eindigt in de eerste week van okto10

ber. Het voorkomen van de herten isnu bepaald imposant geworden. Door het aanleggen van vetvoorraden
onder de huid en aan de ingewanden zijn ze zwaarder dan in welke andere tijd van hetjaar ook, de geweien
zijn vernieuwd, ruige bronstmanen verzwaren de hals.Door luid geburl geven zij uiting aan hun sexuele opwinding en onder elkaar zijn zij onverdraagzaam. Zij zoeken de standplaatsen van het kaalwild op, waarbij
ze soms 20 of 30 km lopen. Ieder sterk hert tracht een roedel om zich heen te verzamelen, dat hij als plaatshert enige tijd (maximaal drie weken lang) zal beheersen. Bij een normale leeftijdsopbouw van de stand en
een geslachtsverhouding van 1 : 1 kunnen hoofdzakelijk herten van 6jaar en ouder een roedel verwerven.
De minder-succesvolle draaien er omheen. Deze bijherten wagen geen gevecht met het plaatshert zo lang
dit hen met burlen en dreigementen met het gewei imponeert. Verschijnt er een sterker hert op het toneel,
dan kan het tot een treffen komen, als tenminste niet het plaatshert zonder slag of stoot zijn roedel opgeeft.
Indien de uitdaging wordt aangenomen, dan wordt er dikwijls verwoed gevochten. De rivalen lopen dreigend op elkaar af, springen met gebogen kop toe en stoten de geweien tegen elkaar. Zij zetten zich schrap
en drukken uit alle macht. Telkens laten ze even los en dan kletteren de stangen opnieuw tegen elkaar. Degene die verliest, wijkt langzaam achteruit, maar hij houdt zijn tegenstander zo lang vast tot hij de kans
krijgt om af te haken en zich snel in veiligheid te brengen. Wanneer dit niet gelukt, kan de zwakkere ernstige
verwondingen oplopen, wat overigens relatief weinig voorkomt. Sterft zo'n hert aan zijn steekwonden, dan
mist dejachtopziener hem en zoekt om het „geforkelde" dier te vinden. Nog zeldzamer gebeurt het, dat de
geweien zo vast in elkaar raken, dat geen van beide kampvechters zich kan losmaken. Dit is wel een dankbaar onderwerp voor schilders, maar mij zijn zulke gevallen alleen bekend uit musea en uit afbeeldingen.
Gedurende de drie weken durende bronst komt elk der hinden van tweejaar en ouder in oestrus, evenals
een deel van de smaldieren. Dit laatste is afhankelijk van de conditie. In overbevolkte revieren is het een
klein percentage,in velden met een kwalitatief goede stand zijn veel smaldieren op een leeftijd van 17
maanden geslachtsrijp. Andere volgen nog een of twee maanden later, wat dan „nabronst" tot gevolg heeft,
d.i. bronst van een enkel dier in november of december.
De draagtijd is %l/imaand, zodat de kalveren in het laatst van mei of in het begin van juni worden geboren;
eind april iseen uitzonderlijk vroege datum en de weinige dieren, die na de eigenlijke bronst werden bevrucht, kunnen tot begin oktober een kalf ter wereld brengen. Het behoeft geen betoog, dat zo'n nakomer
het in zijn eerste winter erg moeilijk heeft.
Met veronachtzaming van deze uitzonderingen, kan men vanaf half juli een indruk krijgen van de reproduktie door ochtend- en avondwaarnemingen. Het aantal kalveren wordt betrokken op het vrouwelijk deel van
de populatie, waartoe ook de éénjarige smaldieren, die ten tijde van de bronst nog vijf maanden oude kalfjes waren, zijn gaan behoren. Dit aanwaspercentage beweegt zich de laatste jaren om de 65%.
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Kaalwildroedel met een spitser: 2 hinden, smaldier, spitser, 2 kalveren
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De natuurlijke aantalsregulatie
Uit het voorafgaande is het duidelijk geworden, dat het in het belang van de gezondheidstoestand van de
dieren zelf en van de bosbouw gewenst is de stand binnen zekere perken te houden. De dichtheid is tegenwoordig zo laag, dat regulerende mechanismen niet meer in actie behoeven te komen. In dejaren vijftig
was de situatie anders. Plaatselijk waren de aantallen zo groot, dat voedselschaarste de dieren permanent
in een toestand van ondervoeding hield. De reproduktie was toen niet hoger dan 45%en dat werd veroorzaakt door onvruchtbaarheid van volwassen hinden en een zo langzame ontwikkeling van de kalveren en
smaldieren, dat zij pas in het derde of vierde jaar aan de voortplanting begonnen deel te nemen. Bovendien
was er een grote sterfte onder dejonge dieren aan het eind van de winter. Zij bezweken aan „kruisverlamming", breuken in rug- en lendewervels, die tengevolge van een te laag gehalte aan sporenelementen (kobalt en koper), bros waren. Ook beenbreuken kwamen veel voor. Door een verminderingsafschot, gecombineerd met maatregelen ter verbetering van het draagvermogen van het biotoop, is deze toestand in enkelejaren tijds ten gunste gewijzigd. Ook in het bos waren de resultaten goed merkbaar. Dit was tevoren op
sommige plaatsen zwaar gehavend, terwijl het zich - doordat dejonge opslag werd afgebeten - niet of
nauwelijks op natuurlijke wijze kon verjongen.
In gebieden, waar de natuurlijke vijanden van het edelhert nog voorkomen, reguleren deze de stand. Wolf,
beer en lynx doden veeljonge en zwakke dieren; de wolf ook sterke herten, die het tegen hem opnemen.
Zodoende bewegen de dichtheden zich op een veel lager niveau dan bij ons.Tsjechische en Joegoslavische
collega's noemden waarden van 1hert per 1000 ha bos. Bij het ontbreken van predatoren dient de mens
hun rol over te nemen; hij zal dejacht zo moeten uitvoeren, dat de predatie zo goed mogelijk wordt geimiteerd. Dejager legt dus het zwaartepunt van het afschot bij de kalveren en de minder valide dieren en kan
zich dan ook permiteren enkele zware herten te bemachtigen. De overheid ziet er op toe, dat het toegewezen afschotquotum wordt vervuld en verplicht dejagers de geweien van de geschoten herten jaarlijks te
tonen. Dank zij de thans geldende regelingen is de naaste toekomst van het edelhert in ons land wel veilig
gesteld. Voor de verwachtingen op wat langere termijn past slechts een gematigd optimisme.

Samenvatting
Het verspreidingsgebied van het edelhert (Cervus elaphus L.) in Nederland is sinds enkele eeuwen beperkt
tot de Veluwe, alszijnde het minst dichtbevolkte en meest bosrijke deel. De aantallen in de vrije wildbaan
liggen tussen 600 en 700 stuks. Een ongeveer even groot aantal leeft in gesloten wildbanen.
Het kost enige moeite dit dier voor onze fauna te behouden omdat het aanzienlijke schade kan aanrichten
in de bossen en op de landbouwgronden. Deze laatste zijn thans grotendeels omrasterd. De schade aan de
houtopstanden is daardoor toegenomen en dient te worden verminderd door de grootte van de stand op
een bepaald niveau te houden, door aanleg van wildakkers en door bijvoedering in het winterhalfjaar. Onder deze omstandigheden is een dichtheid van 2 - 4 stuks per 100 ha toelaatbaar voor het milieu.
De bronsttijd valt in september/oktober en de kalveren worden in mei/juni geboren. Tweelingen zijn zeldzaam. Dejonge vrouwelijke dieren blijven minstens tot hun derde levensjaar bij de moeder; dejonge herten
worden eerder zelfstandig. Buiten de bronstperiode leven de geslachten gescheiden alhoewel zij elkaar op
gemeenschappelijke voerplaatsen regelmatig ontmoeten.
Dejaarlijkse aanwas bedraagt 30 à 35%en een evenredig aantal dieren dient dusjaarlijks te worden afgeschoten. Het afschot is aan strenge regels gebonden.
Summary
The distribution of the red deer (Cervus elaphus L.) in the Netherlands is restricted to the Veluwe, being
this the less densely populated and most wooded part of the country. The number of free living deer is
between 600 and 700. About the same numbers are to be found in fenced areas. Conservation is rather
difficult because considerable damage to sylviculture and agriculture may occur. The latter is now reduced
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a great deal by fencing in most of the arable land. As a consequence damage to forestry has increased and
this has to be reduced by lowering the population level and by creating pasture grounds as well as by feeding deer in winter. Under these circumstances an average density of 2-4 deer per 100 ha seems to be
tolerable for the environment.
Rutting time is in September/October and lasts about three weeks. If in normal condition the hinds are
reproductive from their second year of life and produce usually one calf a year. The calves are born in
May and June. Twins are very rare. Young hinds follow their mother at least two, but often three years.
Young stags are seldom accepted in the family groups. Most of them join the stag groups, which live
separated from the groups formed by hinds, followers and calves, although they meet regularly on the
feeding grounds.
The reproduction rate is about 30 - 35%.Natural mortality isvery low, so in order to keep the population
on an acceptable level shooting the surplus is necessary. Shooting regulations are very strict.
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- Capreolus capreolus (L.)

Geit met 2 kleine kalfjes

Systematische indeling

(zie eerst het Edelhert)

De familie van de herten (Cervidae) wordt onderverdeeld in o.m. de ware herten, waartoe damhert en edelhert behoren, en de schijnherten, waartoe behalve o.m. de elanden en de rendieren, ook de reeën worden
gerekend. Bij alle herten zijn de middenvoetsbeenderen vergroeid; maar bij de ware herten zijn de bovenste einden van de buitenste middenvoetsbeenderen behouden gebleven, bij de schijnherten de onderste
einden.
Geslacht: Capreolus
Soort: Capreolus capreolus (L.)

Verspreiding
Van Schotland tot in Europees Rusland, van de Poolcirkel tot aan de Middellandse Zee, niet op de eilanden
daarin. Verder oostwaarts wordt de Europese vorm vervangen door het Siberische ras, Capreoluspygargus
(Pallas), dat groter is. Om de krachtiger gestalte en het sterkere gewei is het Siberische ree hier en daar elders in Europa ingevoerd.
Reeën leven zowel in de laagvlakte als in het hooggebergte, echter minder hoog dan het edelhert. In Nederland was het ree vóór de Tweede Wereldoorlog hoofdzakelijk beperkt tot het Oosten van het land; tegenwoordig ontbreekt het in geen enkele provincie meer. De nieuwe polders worden spontaan bevolkt en zelfs
op Ameland komen reeën voor. De totale sterkte kan worden gesteld op 15 à 20.000 stuks.

Herkenning
Krachtens zijn gestalte ishet ree een bewoner van de bosranden. Het hoge kruis, de gebogen ruglijn en de
ranke poten wijzen op de mogelijkheid snel te kunnen wegspringen. De slanke bouw en het kleine gewei
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stellen het in staat gemakkelijk in de dekking te verdwijnen. Over korte afstanden is het zeer snel, maar het
uithoudingsvermogen is niet groot.
Het ree isveel kleiner dan het edelhert, heeft een onzichtbare staart van 2 à 3 cm en meet van neuspunt tot
staart 95 - 135 cm. De gemiddelde lengte is 110 cm. De hoogte varieert van 65 tot 75 cm en is gemiddeld
72 cm. Het gewicht ligt volgens de Duitse literatuur tussen 15 en 27 kg. In Nederland zijn de gemiddelden
voor bokken ca 19 kg,voor geiten ca 18 kg; ontweid, d.i. ontdaan van kop en ingewanden liggen de gewichten 25%lager.
De kleur is 's zomers fel roodbruin, 's winters grijsbruin. In de herfst wordt het zomerhaar doorschoten
met langer grijsbruin haar; in het voorjaar vindt een algehele verharing plaats. De spiegel is altijd wit. Naast
het normale bruin komen andere kleurslagen voor, mutaties die alle recessief vererven. Zwart treedt het
meest op en dit kan variëren van koolzwart tot donkerbruin, verder bont, zowel bruinbont als zwartbont
en wit. Deze laatste zijn zeer zeldzaam.
De tint van het gewei varieert van lichtbruin tot donkerbruin. Deze kleuring is een verbinding van serum
en plantensappen, resp. humeuze stoffen. Het serum droogt na het vegen spoedig op, zodat een bok in gevangenschap die geen gelegenheid krijgt tot vegen aan levend hout en zijn gewei niet in de grond kan stoten een wit gewei behoudt. Ook indien hij b.v. na een maand dit alsnog kan doen.
Volwassen bokken dragen als regel een 6-endig gewei. Behalve hieraan kan men hem ook herkennen aan
het „penseel", de langbehaarde penusschede. De geit heeft geen gewei en is bovendien te herkennen aan
het „schort", d.i. de witbehaarde schede. Ook bij de kalveren zijn deze kenmerken aanwezig. In het jeugdkleed zijn de laatste nog gevlekt.

De intraspecifieke relaties
Reeën leven ongezellig, solitair, d.w.z. dat ze in eikaars nabijheid doorgaans een vijandig gedrag vertonen.
Van een sociaal systeem is niets te bespeuren. Sommige schrijvers menen echter in de bok een leidende figuur te moeten zien en spreken dus van een patriarchaal systeem, maar de argumenten zijn weinig overtuigend.
Wat wij in Nederland kunnen vaststellen is, dat er gesproken kan worden van een lange opvoedingstijd: de
kalfjes blijven bij de moeder tot in het voorjaar volgend op hun geboortejaar. Bij de nadering van de volgende worp moeten zij op eigen benen gaan staan.
Bok en geit bewonen een beperkt gebied, waarvan zij de kern alshun erf beschouwen en waaruit zij andere
reeën van hetzelfde geslacht weren. Een territorium dus, zij het met vrij vage grenzen. De bokken markeren
hun woongebied door middel van „vlaggen": veegtekens aan boompjes en struiken die gecombineerd zijn
met geursporen. Op de stammen wordt talk gestreken uit de voorhoofdsklier, eventueel wordt er aan de
voet ervan met de voorlopers in de grond gekrabd, waarbij geur wordt achtergelaten uit de talkklier tussen
de hoeven.
In de nawinter ishet territoriumgedrag geheel afwezig. Het reewild is dan verenigd in groepen - zg. sprongen - op voedselgronden bijeen te zien zonder dat vijandelijkheden zich voordoen. Dit hangt samen met
hun fysiologische toestand; er is tijdelijk geen afscheiding van geslachtshormoon en de dieren zijn dus sexueel min of meer neutraal. Bij de bokken ishet gewei in bast en dus niet bruikbaar als wapen.
In het voorjaar gaat de hypofyse de vorming van geslachtshormoon weer stimuleren, de testikels beginnen
te zwellen en er wordt sperma gevormd. Dit blijft aanwezig van april tot december, soms tot injanuari. In
de eerste vier maanden van het jaar is de bok fysiologisch dus onvruchtbaar. In maart en april is het bastgewei uitgegroeid en wordt geveegd. Vanaf dat moment zien wij weer een uitgesproken territoriaal gedrag.
Maar reeds kort voor die tijd beginnen de bokken bij elke ontmoeting alweer onderling te vechten, zij het
met enige voorzichtigheid. Zij vermijden elkaar meer en meer en sprongen worden dan ook niet meer gezien.
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De geit met de kalfjes leeft meestal in hetzelfde gebied als de bok, maar de grenzen vallen niet samen. Doordat het territorium van de bokken groter is dan dat van de geiten, is er met meer individuen een geregeld
contact. Bij dreigend gevaar voor de kalfjes (hond, kat, vos) kan de schrikroep van de geit - een korte
blaf — de bok tot de aanval brengen. Ook zelf waargenomen vijanden van de kalfjes kan de bok spontaan
aanvallen en verdrijven. Mogelijk zijn zulke waarnemingen aanleiding geweest tot de voorstelling van een
patriarchaal systeem. Het komt echter meer voor, dat de bok zich afzijdig houdt en de geit de vijand te
lijf gaat
Injuni treden er in verband met de naderende bronst verschuivingen op in de bezetting van de territoria
en dit gaat opnieuw gepaard met een drukke veegactiviteit.

Kalfje in schuilhouding
Van de vocale geluiden die een rol spelen in het onderlinge verkeer noem ik in de eerste plaats een zeer
hoog toontje dat „fiepen" wordt genoemd. Bij het kalfje kan dit een uiting zijn van het verlatenheidsgevocl. De moeder antwoordt met hetzelfde geluid. In de bronsttijd lokt de bronstige geit de bok eveneens
door fiepen. Schrik wordt kenbaar gemaakt door „smalen". De kalfjes reageren hierop door zich stil en
onbeweeglijk te houden. Het blaffen is een korte barse schreeuw die vooral door bokken wordt gebruikt.
De betekenis is soms niet duidelijk, maar moet waarschijnlijk als een uiting van vage onrust worden beschouwd. Zo kan een in de schemering uitgetreden bok langdurig - met kortere of langere tussenpozen —
blaffen zonder dat dit bij andere reeën zichtbare reacties geeft. Het dier zelf blijft ook laveien. In andere
gevallen is blaffen een duidelijke uiting van schrik. Wordt een reebok in een net gevangen, dan schreeuwt
hij gewoonlijk harder dan men van zo'n klein dier zou verwachten.
Een ook voor ons opvallend signaal van visuele aard is het uitzetten van de spiegel. De lange bruine haren
rondom de witte vlek worden opgezet, waardoor deze veel groter wordt. Gewoonlijk gaat het dier kort
daarop met hoge sprongen op de vlucht. Voor het kalf moet het in het halfdonker gemakkelijker zijn dit
baken te volgen. Overigens vertoont ook de bok ditzelfde gedrag.

De interspecifieke relaties
De betrekkingen tussen de soorten onderling zijn van verschillende aard. Van de predator-prooi relatie kan
het volgende worden gezegd. Volwassen reeën kunnen het slachtoffer worden van grote honden. De ree
als „sluiper" - kruis hoger dan schoft - heeft een snelle sprint, maar te weinig uithoudingsvermogen om
de hond voor te blijven. Op een gegeven moment grijpt deze hem bij de keel. Ziekelijke reeën kunnen op
dezelfde wijze door een vos worden overmeesterd. Overigens is de vos voornamelijk een roofvijand van de
kalfjes, terwijl de kat, de boommarter en het wilde zwijn zeer kleine kalfjes kunnen doden. Zowel de geit
als de bok kunnen in zulke gevallen tussenbeide komen. Katten, vossen en zelfs een niet te grote hond kunnen zij door slagen met de voorlopers verdrijven. In het eerste levensstadium liggen de kleintjes ver uit eilt

kaai, hetgeen het gevaar vermindert. Later zijn zij steeds bijeen en bij de moeder, uitgezonderd tijdens de
enige dagen durende bronst.
Tussen edelherten, damherten, moeflons en wilde zwijnen enerzijds en reewild anderzijds bestaat een zekere voedselconcurrentie. Zij hebben alle ten dele hetzelfde dieet: grassen, kruiden, boombladeren en -vruchten
en landbouwgewassen. Bij ontmoetingen op gemeenschappelijke voedselgronden ruimen de reeën steeds het
veld. Hoewel herten en moeflons geen vijandig gedrag vertonen worden de reeën, die solitair of in gezinsverband leven vermoedelijk door de in kudden optredende soorten geïmponeerd. Maar door hun verschillend dagrytme - reeën laveien meer overdag dan herten - komen zij toch wel aan hun trekken.
De wildbeheerder heeft met de aanwezigheid van meer soorten rekening te houden, omdat zij elk op hun
wijze schade kunnen toebrengen aan het bos. Daardoor krijgt de schade dan een accumulerend effect. Bij
het voorkomen van herten en reeën in hetzelfde revier dient de beheerder de stand dus op elkaar en op het
draagvermogen van het terrein af te stemmen. Een goede richtlijn in de praktijk is de dichtheid van het reewild op hetzelfde niveau te houden als die van het edelhert, d.i. op 2 à 4 stuks per 100 ha. Komen reeën
alleen voor, dan kan de toelaatbare dichtheid op 4 tot 8 stuks per 100 ha dekking worden gesteld, afhankelijk uiteraard van de kwaliteit en het gebruik van de grond.
Ook op het gebied van de dekking treedt concurrentie op. Reeën vermijden de daginstanden van edelherten
en de legersvan wilde zwijnen. Zij zijn ook daardoor dus beknot in hun gebruik van het terrein. Bij toenemende dichtheid neemt het gevaar voor parasitaire ziekten onevenredig toe.

De biotoop-eisen
B o d e m . Voor Nederland geldt, dat het ree kan leven op droge zandgronden, klei-, zavel- en veengronden. Grote vochtigheid schijnt geen bezwaar te zijn, mits er maar voldoende droge ligplaatsen zijn.
W a t e r . Reeën hebben bepaald minder behoefte aan drinkwater dan edelherten. Zij kunnen in ons vochtige klimaat onder normale omstandigheden kennelijk buiten drinkwater. Hun vochtbehoefte wordt blijkbaar gedekt uit het aanhangwater - regen en dauw - aan het voedsel en het in het voedsel aanwezige vocht.
Bij langdurige droogte, op warme zomerdagen en bij droog, vriezend weer krijgen ze echter dorst, zodat zij
water gaan opzoeken. Het eten van sneeuw bekomt hen slecht (VON RAESFELD).
Aan „zoelen", d.i. het nemen van modderbaden, schijnen reeën geen behoefte te hebben. Het wordt ook
nergens in de literatuur vermeld. Men leide hier niet uit af, dat reeën watervrees zouden hebben. In tegendeel. Zij gaan onvervaard te water zelfs indien zij de overkant niet kunnen zien. Het zwemmen kunnen zij
urenlang volhouden. Eens haalden vissers een uitgeputte reebok uit het IJsselmeer op 25 km uit de kust.
In de Drentse Hoofdvaart zijn heel wat reeën verdronken doordat de oevers te steil waren om tegenop te
klimmen.
V o e d s e l . Veel meer dan het edelhert ishet ree een kruideneter. Zelden neemt hij grote hoeveelheden
van één voedselplant op; in de penzen vinden wij steeds een zeer gevarieerde massa, 's Zomers overwegen
sappige plantendelen, die het spijsverteringskanaal snel passeren; 's winters worden overwegend langzaam
doorstromende voedselsoorten gegeten.
Voorkeursplanten in het zomerhalfjaar zijn o.a. grassen, klaver, wilgenroosje, onrijpe haver, bladeren van
braam, wilde framboos en van loofhoutsoorten als Amerikaanse eik, inlandse eik, wilg e.d. In het winterhalfjaar knoppen en scheuten van loofhout, bosbes, dennenaalden en heide. Ook boomvruchten indien
beuk en eik tenminste hebben gedragen, verder groene rogge en dorre grassen. Dit voedsel blijft dagenlang
in de pens en moet aan een langdurige inwerking van bacteriën en aan tientallen herkauwgangen onderworpen worden, eer het opneembaar is.Het gevolg is dat de dieren slechts een beperkte hoeveelheid aan vers
voedsel kunnen vreten. Het nut hiervan is evident. In de eerste plaats behoeven zij bij zware sneeuwval niet
dadelijk honger te lijden, maar kunnen zij eten eenvoudig door te herkauwen. In de tweede plaats voorkomt
het een sterke afkoeling indien zeer koud voedsel moet worden opgenomen.
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D e k k i n g . Beschutting wordt vooral gezocht injonge naaldhoutbestanden (jonger dan 15jaar), dichte
loofbosjes e.d. De voornaamste voorwaarde die eraan wordt gesteld schijnt een rustige ligging te zijn, dus
vrij van verstoring door mens en dier. Op zonnige dagen in de winter en het vroege voorjaar kiest een ree
graag een besloten plek in de zon. Eventueel mag de beslotenheid zelfs ontbreken.
Uit deze ontleding in elementen die in het biotoop moeten voorkomen, blijkt dat het ree bij voorkeur een
landschap bewoont waarin bos en cultuurgrond elkaar afwisselen, een parklandschap dus, en ook is duidelijk dat het bos een goede leeftijdsopbouw moet vertonen.
Over het geheel zijn reeën zeer trouw aan de eenmaal gekozen standplaats. Deze conclusie mogen wij wel
trekken bij de beschouwing van de gegevens die in Duitsland ten aanzien van dit onderwerp werden verzameld. Van een groot aantal reeën die als kalf waren gemerkt, werden 1361 ex. teruggemeld. Slechts een
klein deel zwierf verder dan 5 km van de geboorteplek (Tabel 1).
Tabel 1. Afstand tussen geboorteplek en vindplaats
Afstanden
van 0 - 1km
van 0 - 3 km
van 0 -5 km
meer dan 10 km
meer dan 50 km

als kalf gevonden (380)
74%
95%
96%
2%
0.3%

alsvolwassen (981)
41%
76%
86%
7%
0.6%

Deze laatste zijn de pioniers die nieuwe gebieden gaan bevolken. De ervaring leert dat het de bokken zijn
die voorop gaan en de cijfers bevestigen dit (Tabel 2).

Tabel 2. Verplaatsingen overgrote afstanden
120 km
60 km
50 km
40 km
30 km

1 eenj. bok
1 nulj. bok, 2 tweej. bokken, 1 driej.bok
2 driej. bokken
2 eenj. en 2 tweej. bokken, 1 smalree
2 eenj., 1driej., 1vierj. bok en 2 smalreeën

Ook bij ons zijn het doorgaans bokken die het eerst worden gesignaleerd in de pas drooggevallen IJsselmeerpolders en in de grienden langs de grote rivieren. Later krijgen zij gezelschap van de wat langzamer
migrerende geiten.
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Reebok in de winter, knabbelend aan twijgen

De toelaatbare dichtheden
Voor eenjuiste beoordeling van de toestand in een revier, is het wel gewenst te beschikken over gegevens
betreffende het aantal reeën, dat er huist. Anders blijft het bij kwalitatieve beschouwingen. Is de stand, de
geslachtsverhouding, de leeftijdsopbouw en de kwaliteit bekend, dan kan worden uitgemaakt of de stand
wijzigingen dient te ondergaan. Allereerst moet er dus worden geteld.
De telmethoden die worden toegepast, zijn zeer verschillend in uitvoering en betrouwbaarheid. In de praktijk wordt bewust, maar meestal onbewust d e v e r z a d i g i n g s m e t h o d e gebruikt. Ze bestaat
hierin, dat men alle dieren die men individueel aan standplaats, geweivorm, kleur, aantal kalveren enz. kent
zo lang noteert tot er geen nieuwe stukken aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Een optelling geeft dan
het resultaat. Deze methode geeft alleen betrouwbare uitkomsten bij goede waarnemers en in een terrein
met voldoende waarnemingsmogelijkheden: open plekken, doorkijkjes, bosranden e.d. In een gebied met
veel dekking faalt ze volkomen.
Bekend ishet voorbeeld van het districtR^nde in Denemarken, waar in de omgeving van Kal$ in een geïsoleerd en onoverzichtelijk bosgebied van 340 ha volgens ieder die ermee te maken had 70 reeën zouden leven. De kwaliteit van de geweien was inferieur en daarom werd besloten de gehele stand uit te roeien en te
vervangen door dieren van goede herkomst. Er werden 213 stuks afgeschoten en het gelukte niet de allerlaatste te krijgen. De onnauwkeurigheidsmarge van de verzadigingsmethode was in dit geval dus wel breed.
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Een in Amerika veel toegepaste manier is die van de s t r o o k t e l l i n g (strip counts). Met een auto
over de wegen door het terrein rijdend wordt een strook aan weerszijden geteld. Die strook isb.v. 2 x 150
m breed. Berekend wordt welk deel het getelde gebied uitmaakt van het geheel. De uitkomst van de telling
wordt met een bepaald getal vermenigvuldigd om de totale stand te weten te komen.
Deze methode passen wij toe bij de fazant in een duingebied en een variant erop bij het edelhert. Voor reewild iszij niet bevredigend. In landen waar het reewild 's winters op bijvoedering is aangewezen, kan de
v a n g s t - t e r u g v a n g s t m e t h o d e worden gebezigd. Men kan de dieren in vangkooien lokken
door middel van voer en hen merken met plastic oormerken, gekleurde halsbanden e.d. Sommige brengen
insnijdingen in de oren aan, maar behalve dat de mogelijkheden beperkt zijn, kunnen hiertegen ethische
en esthetische bezwaren worden ingebracht. Aangenomen dat gemerkte dieren zich even goed laten vangen
als ongemerkte, isuit de verhouding gemerkte/ongemerkte de totale populatie te berekenen. Zijn er veel
gemerkt, dan kunnen veldtellingen hetzelfde resultaat doen bereiken.
Bij grote zoogdieren in steppen, savannen en op zandbanken kan met l u c h t v e r k e n n i n g worden
gewerkt. Op deze manier tellen wij de zeehonden, maar bij roodwild en reewild zou deze techniek geen betrouwbare uitkomsten opleveren omdat er in hun woongebieden teveel dekking aanwezig is.
Indien de bospercelen niet te groot zijn, gescheiden zijn door zandwegen, singels of paden die sporen vasthouden kan de s p e u r m e t h o d e goede diensten bewijzen. Na een regenbui op de voorafgaande dag, die de
oude sporen heeft weggewist, worden in de voormiddag de wegen afgespeurd. Mits de spoorzoeker een goed
geheugen voor vormen heeft kan hij de individuele dieren aan hun voetafdruk onderscheiden. Op deze wijze telden wij destijds een deel van de reewildbevolking van Nederland.
Nadat nu de stand is opgenomen, kan de wildbeheerder uitmaken of hij maatregelen moet treffen. De overwegingen kunnen van economische aard zijn: blijft de schade binnen aanvaardbare grenzen? Zo niet, dan
moet een afschot worden uitgevoerd dat de aanwas overtreft om zodoende de dichtheid te verlagen. Zo ja,
dan gaan biologische overwegingen een rol spelen bij het beleid. Is de kwaliteit van het wild goed, dan kan
de dichtheid op dit peil worden gehandhaafd of misschien nog wat worden opgevoerd. Laat de conditie te
wensen over, dan is het gewenst de stand te verminderen. In dit geval moet dus dejager de rol van de in
ons land uitgestorven roofdieren overnemen.

Oude reebok

De voortplantingsbiologie, met name de reproduktie
Vanaf het tweede levensjaar nemen beide geslachten aan de voortplanting deel. Ze zijn dan ongeveer 14
maanden oud. In februari/maart ontwikkelt zich als uitwendig teken van de naderende bronst het scrotum
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alsgevolg van de opzwellende testes. Vanaf begin mei worden Spermien gevormd, die in de bijballen (epididymis) worden opgeslagen. Eind augustus houdt de vorming van sperma op. De testes krimpen in, maar
het zaad blijft tot eind december levend. De bok is dus van mei tot december vruchtbaar. De geit is bronstig
tussen 15juli en 15 augustus. In juni worden de eierstok en de uterus bloedrijk en tegen het begin van de
bronsttijd worden er geurstoffen gevormd waardoor het andere geslacht wordt aangetrokken.
Zodra de sexen elkaar hebben gevonden, begint de vóórbronst, die een uur tot een dag kan duren. De bok
drijft de geit die soms in kleine kringen voor hem uitloopt. Duurt dit lang, dan ontstaan de zg. heksenkringen of caroussels. Geeft de geit zich gewonnen, dan treedt de hoofdbronst in, die 3 of 4 dagen aanhoudt.
De paartijd wordt besloten met de nabronst, gedurende welke tijd de bok nog wel aan de geit is gebonden,
maar beslagen worden dan zelden meer gezien. Behalve door geurprikkels kan de bok worden gelokt door
het reeds eerder genoemde fiepen, een geluid dat niet specifiek-sexueel is, maar in de bronsttijd in dienst
staat van de voortplanting.
Eventueel treedt de geit in november/december opnieuw in de bronst. Dit is het geval bij jonge, laatkalvende en niet bevruchte exemplaren. Deze kunnen dan voor het eerst of opnieuw worden beslagen. Ook kunnen aan deze nevenbronst in exceptionelegevallen vroeggeboren kalveren deelnemen en met gevolg worden
beslagen. Uit de literatuur zijn vier gevallen bekend, waaronder één in Nederland (N.O.P.).
Na de bevruchting ontwikkelt zich in de uterus het eitje tot een kiemblaasje dat in de baarmoeder blijft
zweven, in leven gehouden door „utcrusmelk". De ontwikkeling wordt geremd door het ontbreken van
groeihormonen. Omstreeks half december worden deze weer gevormd; de kiemblaas zet zich vast in de
uteruswand welk proces nidatie, d.i. inbedding wordt genoemd. Vanaf dit moment begint de ontwikkeling
tot embryo, waaraan in een later stadium de naam „foetus" wordt gegeven.
De draagtijd valt dus in twee perioden uiteen: een vóór-draagtijd van augustus tot december en een normale draagtijd vanjanuari tot mei. Bij de in de late herfst beslagen dieren vervalt de vóórdraagtijd, zodat de
kalveren op de gewone tijd worden gezet.
Geboorten zijn geconstateerd tussen 1april en 31juli; 96%echter in mei en juni met een piek op de 2de
juni'(RIECK/v.RAESFELD). Het geboortegewicht is ca 1500 g, na een week 2000 g en na 4 weken weegt
het kalf al 3500 g.
In het kader van de voortplantingsbiologie ishet aspect van de geweivorming interessant. Het gewei valt
afvlak voor of in december. Het wordt vernieuwd in de onvruchtbare periode en wordt geveegd in april.
Wij onderscheiden drie veegperioden: één in april (zie boven), één injuni/juli i.v.m. het afbakenen van het
territorium vóór de bronst. Dit vegen, dat gepaard gaat met het afzetten van geursporen, wordt ook wel
slaan genoemd. De derde veegperiode valt samen met de nidatie, eventueel met de nabronst van onbeslagen
geiten, dus in november/december. Dit is ook de directe aanleiding ertoe.
De verlengde draagtijd wordt wel gezien als adaptatie aan de klimaatsomstandigheden op onze breedte. Zowel de bronst als de geboorte vallen nu in gunstige perioden wat betreft de voedingsomstandigheden. Beide
zijn immers zeer inspannend en energieconsumerend. De normale draagtijd voor een dier van de grootte
van een ree zou 4 of 5|maanden zijn. Zou de bronst in december vallen, dan zou dit voor de bokken zeer
ongunstig zijn; viel de geboorte in de winter, dan zouden de kalfjes maar een kleine overlevingskans hebben. De consequentie van het gedrag van de reebok voor de bosbouw is, dat er drie veegperioden bestaan,
die in het bovenstaande biologisch verklaarbaar zijn. De tweede ishet hevigst. Afhankelijk van de psychologische toestand van de bok kunnen enkele tientallen tot meer dan 100 boompjes worden mishandeld.
Voorkeur hebben dunne, buigzame bomen met weinig zijtakken, zoals douglas, populier, eik e.d.
Een ander belangwekkend aspect bij de generatievernieuwing is, dat dejaarringen worden afgestoten. Zijn
er geen open territoria in de omgeving, dan zijn dejongen genoodzaakt verder uit te wijken. Vele verongelukken dan door verdrinking, verkeersongevallen, belanding in schrale revieren enz. Dit kan worden gezien als een zekere aantalsregulatie. Een „selectief" afschot, dat in bezette revieren beneden de aanwas
blijft, heeft tot gevolg, dat althans een deel van de goede exemplaren wegwisselt.
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Vegende bok

De reproduktie
Vanaf het tweede levensjaar brengt de reegeit alsregel ieder jaar één of twee - soms drie en zelfs wel vier
— kalfjes voort. De reproduktie kan onder invloed van verschillende factoren van gebied tot gebied wel
wat verschillen, maar er moet met een sterke bevolkingsgroei rekening worden gehouden. Voor Nederland
ontbreken exacte cijfers.
In Duitsland schat men op grond van onderzoekingen door UECKERMANN e.a. de aanwas op 1.8 kalf per
geit. In het reeds besproken geval in Kal$ (Denemarken) isvan de mogelijkheid om de reproduktie nauwkeurig te bepalen gebruik gemaakt. Van de 213 stukken die werden afgeschoten waren 91 kalveren (46 vr.,
45 mann.), 52 geiten, 24 smalreeën en 46 bokken. Op het vrouwelijk segment van de bevolking betrokken
was er dus een aanwas van 120%, per geit bijna 1.8 kalf.
De 52 geiten en de 24 smalreeën waren alle beslagen. Ze werden afgeschoten tussen 3 oktober en 31 december, d.w.z. gedurende de vóórdraagtijd. De kiemblaasjes zijn zeer klein en praktisch onvindbaar. Daarom
werd de reproduktie bepaald met behulp van het aantal corpora lutea, dat in de ovaria werd gevonden.
Van de 76 dieren hadden (omgerekend, omdat er enkele ontbraken) 5 drie cl., 64 twee c l . en 7 hadden
één corpus luteum. Totaal dus 150 embryo's of 2 per moederdier.

Samenvatting
De ree {Capreolus capreolus) is een typische bewoner van het parkachtige landschap. Het leeft van grassen,
kruiden, knoppen, bladeren en vruchten van bomen. In geheel Europa komt het voor, noordwaarts tot de
Poolcirkel In ons land liggen de aantallen vermoedelijk tussen 15 en 20.000 stuks. De kleur is doorgaans
bruin, maar andere kleurslagen komen voor, vooral zwart. Het gewei is klein en heeft gewoonlijk zes, soms
acht enden.
Reeën leven het grootste deel van hetjaar solitair, met dien verstande dat de kalfjes eenjaar bij de moeder
blijven. Zowel de bokken als de geiten claimen voor zich een territorium, dat geheel of gedeeltelijk kan sa22

menvallen, maar waaruit zij leden van dezelfde sexe weren. De bokken bakenen het hunne af door middel
van geur- en veegtekens aanjonge boompjes. Na eenjaar moeten dejonge dieren de moeder verlaten en
een eigen woongebied zoeken. Omstreeks 1 juni worden de kalfjes geboren, meestal twee, soms één, drie
en zelfs vier. De draagtijd is opmerkelijk lang voor een dier van deze grootte, nl. 10.5 maand. In de eerste
vier maanden - van augustus tot december - ontwikkelen de bevruchte eitjes zich nauwelijks. Pas in januari zet de kiemblaas zich vast in de uteruswand, waarop een normale groei volgt.
Parasitaire en infectieziekten komen vrij veel voor. Ook vallenjaarlijks zeker 1000 reeën ten offer aan het
wegverkeer.

Summary
Roe deer (Capreolus capreolus) is a typical inhabitant of deciduous forest mixed with open country. The
food consists of grasses, herbs, buds, leaves and fruits of trees. Its distribution covers nearly the whole of
Europe to the Arctic circle. In our country numbers have increased during the last decades to 15 - 20.000.
The colour of the fir is usually redbrown, but other colours occur, mainly black. The antlers are small and
have 6 - 8 points.
During the greater part of the year roe deer maintain a territory. Territories of bucks may coincide with
those of does,but members of the same sex are not tolerated in it. The bucks mark their boundaries by
rubbing young trees, which may cause considerable damage. After a year the calves are forced to leave
their mother and then they establish an own territory.
About the first of June the claves are born, usually two, sometimes one, three and even four. Pregnancy
is remarkable long for a mammal of this size: 10.5 months. This is due to the fact that the fertil eggs hardly develop during the first four months of pregnancy - August to December —.Nidation takes place in
January and from then the embryo's grow normally.
Roe deer suffer rather frequently from diseases caused by parasites and infection. Moreover about one
thousand animals yearly become victims of road traffic.
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M O E F L O N — Ovis ammon musimon L.

4
Roedel van ooien en lammeren met enkelejonge rammen op de heide

Systematische indeling
Groep
Orde
Onderorde
Familie
Onderfamilie
Geslacht
Soort
Ondersoorten

Hoefdieren (Ungulata)
Evenhoevigen (Artiodactyla)
Herkauwers (Ruminantia)
Holhoornigen (Bovidae)
Caprinae (Schapen, geiten, gemzen)
Ovis (Schapen)
Ovis ammon (Eurazische schapen)
Ovis ammon musimon (Moeflons van Corsica en Sardinië)
Ovis ammon orientalis (Cyprus)
Ovis a.anatolicus (Turkije)
en nog 30 andere, meest in Azië, 4 in Noord-Amerika.

Verspreiding
De moeflon is een wild schaap dat sedert historische tijden alleen op de Middellandse zee-eilanden en in
Turkije voorkwam. Op Cyprus leeft een ondersoort, op Corsica en Sardinië een andere, terwijl we sinds
kort weten, dat in Turkije nog een derde ondersoort voorkomt. Het zouden de restanten zijn van de Europese wilde schapen die vóór het Neolithicum een grotere verbreiding hebben gehad, maar na de diluviale
ijstijden onder de scherpe vervolgingen van de mens en de wolf zijn uitgeroeid. Dat zij zich hebben kunnen handhaven zou volgens sommige auteurs samenhangen met de omstandigheid dat daar de wolf ontbreekt. In deze theorie past het voorkomen in Turkije echter niet.
De bestanden van dê drie ondersoorten zijn niet groot. Op Cyprus, Corsica en in Turkije zouden er ieder
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150 tot 200 stuks leven; over de kudden op Sardinië zijn de meningen verdeeld. MATTHÄI schatte in 1954
het aantal op 3 à 4000, MOTTL in 1955 op 2100 en HALTENORTH (3) - allen volgens TÜRCKE (10) spreekt in 1956 de vrees uit, dat ze zijn uitgeroeid. Van Haaften (pers.med.) bevestigt dit, maar voegt eraan
toe, dat ze van het continent weer zijn ingevoerd en nu op + 300 staan. Men kan dus gevoeglijk zeggen, dat
hun voortbestaan in het oorspronkelijk gebied niet bepaald zeker is.
Een andere schaduw die over dit dier valt is dat door kruisingen met tamme en wilde schapen de soort ter
plaatse niet zuiver is gebleven.
Voor uitsterving van de Corsicaans-Sardijnse moeflon behoeft intussen geen vrees te bestaan, dank zij de
uitbreiding die de mens aan zijn verspreiding heeft gegeven. Reeds in het begin van de 18de eeuw werden
moeflons ingevoerd in Oostenrijk, waar zij in een omrasterde wildbaan 'Belvedère' en later bij Lainz, beide
in de buurt van Wenen, werden ondergebracht. Deze dieren waren uit Corsica betrokken. In het midden
van de 19de eeuw werd opnieuw een groep, nu 19 stuks sterk, uit Corsica en Sardinië ingevoerd en aan de
nog steeds in Lainz aanwezige toegevoegd.
Omstreeks dezelfde tijd werden zij ook in een dierenpark in Tsjechoslowakije uitgezet. In de tweede helft
van de 19de eeuw vond de eerste uitzetting in de vrije wildbaan plaats op het vaste land van Europa. Graaf
Forbach in Gymes (Slowakije) liet van Corsica en Sardinië ieder één paar moeflons komen, die in de dierentuinen in Brussel en in Frankfort werden gehuisvest. Afstammelingen van deze dieren werden later in de
vrije wildbaan uitgezet. Van deze dieren stammen de meeste thans in Europa levende moeflons af. De wegen, waarlangs de ontwikkeling isverlopen, zijn niet meer geheel na te gaan. Zeker is datjagers hebben getracht de grootte van de horens op te voeren door moeflons te kruisen met Aziatische wilde schapen (o.a.
de Argali) en met hoorndragende huisschapen, zoals de Heidschnucken. Dit verklaart waarschijnlijk waarom
de trofeeën van de moeflons op het vasteland sterker zijn dan die van Corsica en Sardinië en ook waarom
het lichaamsgewicht hoger is komen te liggen.
Import uit de oorspronkelijke gebieden is al sedert tientallen jaren niet meer mogelijk, zodat men moet
aannemen dat de overgrote meerderheid van de in Europa levende moeflons niet geheel soortzuiver is. Het
feit dat dejagers zich de moeite hebben getroost de dieren, die als gevolg van kruising met schapen afwijkingen vertoonden in fysiologisch opzicht (beharing of stemgeluid) of in gedrag (schillen van bomen) tijdig
van de voortplanting uit te sluiten, doet hieraan weinig af.

De huidige stand
Blijkens naspeuringen van TÜRCKE en SCHMINCKE (10) kon de wereldpopulatie van moeflons in 1964
op ongeveer 18.000 stuks worden gesteld, terwijl met een verdere stijging rekening mag worden gehouden.
In dit getal zijn begrepen de exemplaren in dierentuinen en parken in Europa en de Verenigde Staten. Met
meer dan 6.000 stuks zou Tsjechoslowakije aan de spits gaan, gevolgd door West-Duitsland met bijna 6.000.
Deze schrijvers schatten de stand in Nederland op + 250 stuks, wat voor dat jaar tamelijk goed met onze
eigen gegevens overeen komt.

Nederland
De eerste introductie in ons land moet hebben plaats gehad in 1909 op het Kroondomein „Het Loo" onder leiding van Prins Hendrik. Deze moeflons zouden afkomstig zijn geweest uit Hamburg, maar zij hebben
het niet lang uitgehouden. In 1921 deed de familie Kröller op „De Hoge Veluwe" een tweede poging. De
dieren, twaalf in getal, nl. vier rammen en acht ooien waren geleverd door een relatie in Luxemburg. Deze
proefneming is succesvol geweest. Bij een matig afschot dijde het roedel gestadig uit en toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak telde het minstens 120 exemplaren. Tijdens de bezetting hebben Duitsers en in de
eerste weken daarna Canadezen voor een rigoureuze vermindering gezorgd, zodat met ongeveer 40 dieren
opnieuw moest worden begonnen. De stand liep op tot 300 en werd teruggebracht tot 125 ex. in 1971.
Inmiddels zijn in 1958 vijf moeflons van „De Hoge Veluwe" aan de Koninklijke Houtvesterijen „Het Loo"
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Volwassen ram

Ooi met lam

geschonken, waar men er later een ram uit Luxemburg aan heeft toegevoegd. Ook deze groep ontwikkelt
zich zeer bevredigend. Verder zijn ze te vinden op het landgoed „Noorderheide" bij Elspeet en plannen
voor uitzetten zijn er in het thans afgezette natuurreservaat „Het Wekeromse Zand".
De beide eerstgenoemde gebieden die thans moeflons herbergen, zijn eveneens gesloten wildbanen, maar
van een zo grote oppervlakte, resp. 3.200 en 3.000 ha, dat de dieren er zich ongedwongen in kunnen verplaatsen en op „Het Loo" er in feite maar een deel van bewonen. Door het besloten karakter van de terreinen kan men de moeflon dus eigenlijk niet tot de Nederlandse fauna rekenen. Dat hij wel in de Jachtwet wordt genoemd heeft een geldige reden. Het is immers allerminst ondenkbaar, dat er eens een paar uitbreken, b.v. door een opening in het raster of er overheen gaan bij opgewaaide sneeuw, wat ook inderdaad
isvoorgekomen. In dat geval zouden zij geen status hebben en derhalve de bescherming van de wet missen.

Beschrijving
Moeflons hebben de grootte van een middelmatig schaap. De rammen vertonen een fraai kastanjebruine
kleur, die 's zomers wat lichter is, met een witte vlek op de flanken: de 'schabrak' of het zadel genoemd.
De onderbenen, de binnenzijde van de bovenbenen en de buik zijn wit, evenals de neus, de lippen en de
omgeving van de ogen. Zij dragen fors ontwikkelde horens, die slakkenhuisvormig gebogen zijn en donkerbruin tot zwart van kleur. De punten behoren naar buiten om te buigen. Gebeurt dit niet, dan kunnen zij
de nek of de kop raken en er zelfs in groeien, indien zulke dieren niet door een tijdig afschot voor veel lijden worden behoed. De horens groeien aanvankelijk snel, later langzamer, zodat de latere jaarribbels soms
heel dicht bij elkaar liggen.
De ooien zijn wat lichter van kleur. Een deel van hen draagt horentjes die naar achteren zijn gericht en zelden een kromming vertonen. De leeftijd kan bij beide geslachten worden geschat met behulp van het 'gezichtsmasker'. Bij het ouder worden trekt de donkere kleur zich steeds verder terug en worden de lichte
ringen om de ogen breder en witter. Geheel betrouwbaar is dit leeftijdskenmerk overigens niet (zie blz.32).
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De lammeren zijn in het begin nog lichter van haar dan de ooien. In de loop van de vierde levensmaand zijn
de horentjes bij de ramlammeren reeds duidelijk zichtbaar.

De betrekkingen binnen de soort
Moeflons leven sociaal, zijn echte kuddedieren en in het algemeen zijn zij zeer vreedzaam onder elkaar. De
groepen worden roedels genoemd. Gewoonlijk berust de leiding bij een oude, ervaren ooi. Dit moet niet
worden opgevat in de zin van het bij elkaar houden van de groep door tuchtmiddelen te gebruiken. Veeleer ishet zo, dat de kudde zich verlaat op de waakzaamheid van de leidster en haar daarom volgt. Het roedelverband is overigens niet sterk, wat tot uiting komt in de dagelijkse verschillen in grootte. Kennelijk
sluiten de dieren zich nu eens bij de ene, dan weer bij een andere roedel aan. Alleen tussen ooien en hun
lammeren bestaan wat engere banden, ook al is dit dikwijls niet waarneembaar wanneer de kudde graast.
Het lam volgt de moeder ongeveer eenjaar lang, maar niet op de voet. Vlak voor de geboorte van een volgend lam wordt het afgestoten. In vele gevallen voelt het zich al eerder zelfstandig genoeg om in het roedel
op te gaan.
Vele rammen verkeren het grootste deel van hetjaar met het vrouwelijk wild in dezelfde kudden. Op latere
leeftijd neigen de oudere ertoe zich los te maken van de grotere verbanden en met drie of vier leeftijdsgenoten op te trekken. Nog oudere rammen leiden soms een solitair bestaan.
In een rustig voortlopend roedel vertonen rammen soms een gedrag, dat het bestaan van een rangorde doet
vermoeden. Een bepaald dier keert zich plotseling om, buigt de kop en 'ramt' op de horenbasis van degene
die achter hem loopt. Na de botsing gaan beide achteruit en rennen weer op elkaar in. Na enige herhalingen
kunnen ze in dezelfde volgorde doorlopen, maar ook kan de aanvaller nu achter de andere gaan lopen en
dat zou kunnen betekenen, dat hij zijn positie heeft verbeterd. Rammen lopen nl. niet graag voorop. Bij
de vlucht laten ze de ooien met de lammeren de voorhoede en de achterhoede vormen. Zelf verkiezen ze
het veilige midden en binnen deze opstelling laten de hoger geplaatste rammen de lagere in rangorde voorgaan.
Over het gedrag in de bronsttijd wordt elders gesproken.

De betrekkingen met andere diersoorten
Moeflons vertonen een grote verdraagzaamheid ten opzichte van andere hoefdieren die met hen hetzelfde
gebied bewonen. In Nederland kunnen dit edelherten, reeën en wilde zwijnen zijn. Omdat reeën en zwijnen
een andere terreinvoorkeur hebben dan moeflons zijn ontmoetingen betrekkelijk zeldzaam. Indien echter
de gewoonlijk solitair levende reebok of de reegeit met haar kalfjes wordt genaderd door een vreedzaam
laveiende kudde moeflons, breken zij het grazen of welke andere activiteit af en ruimen het veld. Hoewel
de moeflon dus niet agressief tegen reewild optreedt, betekent zijn aanwezigheid toch een beperking van
de vrijheid van deze laatste. De rust die nodig is om in conditie te blijven wordt bij een dichte moeflonbezetting dus verstoord en dit komt de kwaliteit van het reewild niet ten goede. Het isvermoedelijk meer
de psychische druk die hier nadelig werkt dan de voedselcompetitie.
Herten en moeflons laveien dikwijls vredig naast elkaar. Op de voerplaatsen in de winter wijken de moeflons uit voor de veel grotere herten, maar niet verder dan nodig is om deze door te laten. Kleinere wildsoorten, zoals hazen en konijnen vallen ze niet lastig.
Voorjakkerende honden hebben moeflons een groot respekt. TÜRCKE (10) verhaalt hoe in zulke gevallen
de lammeren dicht opeen dringen, omringd door de moederschapen, terwijl de in het roedel aanwezige
rammen een phalanx aan de buitenzijde vormen, gereed om de aanvaller in de meest letterlijke zin het
hoofd te bieden. Ook in ons land is dit waargenomen. Betreft het één hond, dan kan het nog wel goed aflopen, maar voor in combinatie jagende honden slaan de moeflons na kortere of langere tijd op de vlucht.
Hoogdrachtige ooien kunnen het tempo niet voldoende opvoeren of volhouden en deze worden dan het
eerst neergehaald. Voor enkele jaren werden op „De Vale Ouwe" ook sterke rammen doodgebeten. Ook
in begin 1972 was dit het geval.
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Alsvijanden van het zeer kleine lam worden in de literatuur de wilde kat, de steenarend, de vos en het wilde zwijn genoemd. Ook bij ons zal het wel eens voorkomen dat een wild zwijn een weerloos lam doodt,
maar gelet op de zeer korte tijd dat het lam kwetsbaar is, zal de predatie varkens en vossen te verwaarlozen
zijn.

De leeftijd
Op de horenoppervlakte van de rammen tekenen zich de groeiverschillen in zomer en winter af in ruimere of dichter bijeenstaande
ribbels. Aan de hand hiervan kan de leeftijd bij benadering worder
bepaald. Het is gebleken, dat op „De Hoge Veluwe" vele rammen
op een leeftijd van negen of tienjaar stierven, zonder dat hiervoor
andere oorzaken dan de slijtage van het gebit waren aan te wijzen.
Wel werden kaakontstekingen gevonden, die een gevolg waren van
het vergevorderde abrasieproces. Deze kunnen het kauwen zodanig hebben bemoeilijkt, dat de dood spoediger intrad. VermoedeDe horengroei
lijk is de slijtage hier bijzonder sterk door het zand dat met het
voedsel wordt opgenomen en bij het herkauwen telkens opnieuw
tussen de kiezen komt. In Duitsland zijn in de vrije wildbaan, zij het ook zelden, hogere leeftijden gevonden, nl. tot twaalf jaar. Het is niet onmogelijk dat onder gunstige levensomstandigheden, die een geringere
slijtage van het gebit veroorzaken, nog wat hogere leeftijden worden bereikt.
Het gebit ontwikkelt zich langzaam en is eerst met 43 maanden volgroeid. De hoektand wordt het laatst
gewisseld, nl. in oktober van het vierde levensjaar.

De zintuigen
Hoewel het gehoor en de reukzin, evenals bij andere Nederlandse hoefdieren, goed ontwikkeld zijn, neemt
bij moeflons het gezicht toch wel de eerste plaats onder de zintuigen in. Door middel van proeven heb ik
kunnen vaststellen, dat ze een in gedekte kleding gestoken menselijke figuur, die zich tegen een achtergrond van bos beweegt, op een afstand van 350 m waarnemen. Gehoor- en geurprikkels hebben naar mijn
gevoel een iets geringere reikwijdte, maar ik kan dat niet met exacte gegevens staven. Dejagers rekenen de
moeflons tot de 'ogendieren', waarmee wordt bedoeld dat zij zich meer op gezichtsprikkels verlaten dan
op indrukken van andere aard.

De 'taal'
Sociaal levende dieren beschikken over een arsenaal van signalen, die een functie hebben in de onderlinge
communicatie. De moeflons maken op deze regel geen uitzondering. Signalen kunnen visueel, akoestisch
en olfactorisch van aard zijn, maar deze constatering houdt nog niet in, dat wij als mensen de verschillende
uitingen gemakkelijk kunnen leren verstaan. Dat geldt zeker voor de moeflon. Tot nu toe heeft zich geen
etholoog bezig gehouden met de bestudering van hun gedrag, maar thans hebben twee studenten een begin
gemaakt om deze leemte in onze kennis op te vullen. Mijn mededelingen, gegrond op eigen ervaring, kunnen slechts summier zijn.
Het stemgeluid van het jonge lam houdt het midden tussen het mekkeren van een geitje en het blaten van
een schapelam: een trillend 'bèèèèh'. Het laat dit horen wanneer het de moeder in de kudde is kwijtgeraakt
en het geeft dus uiting aan een gevoel van verlaten zijn. De ooi reageert hierop met een grover klinkend
blaten. Bij een onverwachte confrontatie met een mens geeft de moeflon een schrikgeluid dat sommige
auteurs karakteriseren als fluiten, maar volgens TÜRCKE klinkt het als neussnuiten. Zo ervaar ik het ook.
Het wordt veroorzaakt door een krachtige ademstoot door de neus en wordt meestal ondersteund door
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stampen met een voorpoot. Het heeft een waarschuwend effect op de andere leden van het roedel. Vaak
zonder kennisneming van de oorzaak slaat de kudde op de vlucht om zich op enige afstand om te keren en
'nieuwsgierig' de plaats van de verstoring in het oog te nemen. Gewoonlijk wordt dan de vlucht hernomen
in de eenmaal ingeslagen richting.
Tijdens de bronst brengen de rammen wel eens een grommende toon voort.
Onder de visuele signalen valt misschien het meest het fixeren van een bepaald voorwerp op. Een grazend
dier heft de kop en meent iets verdachts waar te nemen. Het spitst de oren en staart onbeweeglijk naar een
punt ver weg. Andere moeflons beginnen ook te kijken en het gevolg kan zijn, dat zij of doorgaan met grazen öf aanleiding vinden om een veiliger plaats op te zoeken. De verstarde houding en de expressie van de
kop hebben dus een signaalfunctie.
Omgekeerd geven een ontspannen houding, een rustige gang en het voortdurend bewegen van de oorschelpen van de leidende ooi de leden van het roedel het gevoel dat alles veilig is. In overeenstemming met het
scherpe gezichtsvermogen is de afwezigheid van een uitgesproken dagritme. Kan men met voorbijgaan van
uitzonderingen, in het algemeen stellen, dat dagdieren meer op hun gezichten nachtdieren vooral op hun
reuk- en gehoorzin vertrouwen, bij moeflons valt geen duidelijk onderscheid in activiteit bij daglicht en bij
duisternis op te merken. Bij storm, onweer en slagregen verblijven ze graag in de dekking, overigens zijn ze
zowel overdag als 's nachts afwisselend actief en in rust. Zij kunnen 's zomers in de blakende zon laveien,
herkauwen en met elkaar spelen. Een geliefkoosd spel ishet elkaar van een hoog punt afduwen. Het komt
op gang, doordat een lam een ander een opstopper geeft en op een omgevallen boom of een zandheuveltje
springt Met lage kop wacht het de kameraad af die hem eraf dringt. Ook dartelen de lammeren vaak met
kromme sprongen en slaande achterlopers om en door het roedel heen.
Onder de olfactorische signalen zou ik willen rangschikken de specifieke geurstoffen, die in de bronsttijd
worden geproduceerd en die de geslachtsdrift stimuteren.

De voortplanting
Op een leeftijd van anderhalfjaar wordt de moeflon geslachtsrijp. De bronst begint half oktober en strekt
zich soms uit tot in december. De tot nu toe buiten het kuddeverband levende oude rammen sluiten zich
bij het vrouwelijk wild en dejonge rammen aan en zonderen zich na enige tijd met een paar ooien in lichte
dekking af, dus tussen vliegdennen of in een ijle houtopstand. In geval er een rivaal komt opdagen, wordt
dit territorium verdedigd. Op de reeds eerder beschreven wijze nemen de rammen afstand van elkaar en
rennen met gebogen nek op elkaar in. De klap klinkt als een bijlslag en is op grote afstand te horen. De
krachtmeting duurt gewoonlijk maar kort. Op een goed moment, als beide rammen weer zijn teruggetre-
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Twee vechtende rammen, op enige afstand van elkaar, gebogen koppen
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den, wendt de zwakkere zich om en laat het roedel aan de overwinnaar. Deze oogt de verslagene lakoniek
na in plaats van hem te achtervolgen zoals herten of reeën doen. Een enkele keer werd op „De Hoge Veluwe"
gezien dat de horens in elkaar waren gehaakt. De toevallig langs komende jachtopzichter zag hoe de één de
ander heen en weer slingerde en voelde zich gedrongen ze te scheiden om erger te voorkomen. Zulke gevallen moeten wel tot de hoge uitzonderingen behoren.
De draagtijd is+ 20 weken. Tussen eind maart en begin mei kunnen de lammeren dus worden verwacht.
Eenlingen zijn regel, maar tweelingen komen voor. Binnen weinige uren zijn ze in staat de moeder te volgen, zij het op wankele pootjes en nog dezelfde dag lopen ze mee. De periode van afzondering duurt maar
kort (enkele uren tot een dag) althans in een gebied als „De Hoge Veluwe", waar een betrekkelijk dichte
bezetting bestaat. Het roedelverband wordt er dus nauwelijks voor onderbroken.

Het voedsel
Moeflons stellen geen hoge eisen aan hun biotoop: ze stellen zich tevreden met wat er op de schrale gronden groeit. Struikheide is een voorname voedselplant die het gehele jaar door wordt opgenomen, in de winter meer dan in de zomer. Daarnaast wordt veel gelaveid op de grassen die in de heide en op de stuifvlakten
groeien, zoals bochtige smele en schapegras. Zelfs in verdorde toestand wordt het afgegraasd, eventueel nadat ze het zaad eraf hebben gerist. Verder vreten ze van alle kruidachtige planten die in hun milieu worden
aangetroffen. Ook knoppen, bladeren en stengels van bosbessen, paddestoelen, eikels,varens en mossen behoren tot hun menu. Indien bereikbaar worden bladeren en twijgen van loofhout afgerukt en speciaal in de
wintermaanden ook dennenaalden en -knoppen. Zo nodig richten de moeflons zich op hun achterlopers op
om erbij te komen.
's Winters op de voerplaatsen verdringen zij elkaar bij de hooiruif om klaver- en weidehooi te bemachtigen.
Ook aardappelen, bieten en fruit zijn welkom. Om het krachtvoer te bereiken zien we lammeren vaak in de
troggen springen die voor het roodwild zijn opgesteld. Zodra het weer milder wordt komen ze later naar de
voederplaatsen en nemen ze kleinere hoeveelheden op.
Wij kunnen dus stellen, dat de moeflons zich op de schrale zandgronden, mits er wildweiden aanwezig zijn,
goed in leven weten te houden en alleen bij winters weer behoefte hebben aan een aanvulling van hun natuurlijk voedsel.

Toekomst
Terwijl ik dit schrijf komen in Nederland nog geen moeflons in de vrije wildbaan voor. Het is echter niet
ondenkbaar, dat in de toekomst uitzettingen zullen worden beproefd. Redelijke argumenten tegen het bevolken van onze bossen die hoofdzakelijk uit exoten bestaan, met allochthone diersoorten zijn nauwelijks
aan te voeren. Voorwaarden moeten natuurlijk zijn, dat zij weinig schade aan de opstanden toebrengen,
autochthone soorten niet verdringen en zich niet explosief vermeerderen. Eén der oudste auteurs over deze diersoort, TESDORF (9) spreekt in hooggestemde bewoordingen over de voordelen die de moeflon biedt
als toevoeging aan de inheemse fauna. Zijn stellingen dat de moeflon geen schade aan de bosbouw teweeg
brengt, volkomen bestand is tegen het West-europese klimaat, zeer plaatstrouw isen zich sterk vermeerdert,
hebben stellig bijgedragen tot de acclimatisatie in Duitsland en andere landen. TÜRCKE tempert aan de
ene kant deze loftuitingen enigermate, maar voegt er alspositieve punten aan toe dat geen andere Europese
wildsoort zo'n uitgesproken dagdier is en dus op ieder uur van de dag het menselijk oog kan strelen. Bovendien zegt hij dat de soortzuivere moeflon een niche vult.
De recreant - en dat wordt in ons land een steeds belangrijkere figuur - zou er dus zijn vreugde aan kunnen beleven, evenals aan de aanblik van fazanten, wilde konijnen en damherten die hier evenmin zonder
menselijke hulp zijn gekomen.
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Samenvatting
Moeflons zijn wilde schapen. De rammen zijn gekenmerkt door het bezit van grote gekromde horens en
een lichte zadelvlek. Indien de ooien horens dragen zijn deze klein en als regel niet gekromd.
Zij komen in Nederland nergens in het wild voor, wel op enkele plaatsen in afgerasterde gebieden, zoals
„De Hoge Veluwe" en het Kroondomein „Het Loo". Vanuit de laatste resten van zijn verspreidingsgebied
op de Middellandse zee-eilanden is de soort in de 18de eeuw ingevoerd op het vasteland van Europa. Op
Corsica en Sardinië loopt de moeflon gevaar voor uitsterving; op het vasteland wordt de stand geschat op
18.000 stuks. De invoer in ons land dateert van 1921.
Moeflons leven in vrede met allerlei andere dieren en stellen zich tevreden met een sober dieet van grassen,
kruiden, boombladeren, dennenaalden en heide. Enig bijvoer in de vorm van hooi en krachtvoer wordt in
de winter gaarne aangenomen.
De dieren leven in grote gemengde groepen, m.u.v. de oude rammen die zich daarvan afzonderen en in
kleine roedels of solitair leven. In de gemengde groepen heeft een ervaren ooi de leiding. De bronst valt
tussen oktober en december. De lammeren, doorgaans eenlingen, worden na een draagtijd van + 20 weken
geboren. Koud weer in maart schijnt hen weinig te deren.

Summary
Mufflons, Ovis ammon musimon L., are wild sheep. Bucks are distinguisable from ewes by their big, curved
horns and a whitish patch on each side of the back, a 'saddle'. If ewes have horns they are only small and
usually straight.
Before the Neolithicum these wild sheep or closely related species must have had a distribution from the
middle of France to the Asiatic border, but in historic times they only were left on the islands in the
Mediterranian and in Turkey. The remnant populations in these localities are small and in danger of extinction. They nowhere exceed 250 specimen. Thanks to importation to the European continent in the
19th century the subspecies of Corsica and Sardinia is save. In Germany the population is estimated on
about 6.000 and the same numbers occur in Csecholavakia.
The first attempt of importation in the Netherlands (1909) became a failure, but the second one (1921)
was succesful. They now are to be found in four - large - parks in about 250 specimen in all. They feed
on grasses, herbs, heath, leaves, pine-needles, etc. In winter they appreciate an additional food of hay and
press-food ('pellets').
Mufflons are essentially gregarious and their social system is of the matriarchal type: an experienced ewe
is the leader. Older bucks live either in small groups on their own or solitarily. Both groups live in harmony
with other herbivores.
Rutting time is between October and December and lambs are born 20 weeks later. Twins are rare. They
easily withstand the unfavourable weather of the first days of March. Maternal care ends when they are
nearly one year old.
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Maskers als leeftijdskenmerk, resp. van 2, 4 en 6jaar oude dieren
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DAMHERT

Cervus (dama) dama

Roedel van hinden, smaldieren en kalveren

Systematische indeling
Groep
Orde
Onderorde
Familie
Geslacht
Soort

Hoefdieren (Ungulata)
Evenhoevigen (Artiodactyla)
Herkauwers (Ruminantia)
Herten (Cervidae)
Cervus
Cervus dama dama of Dama dama dama

Praehistorische en historische verspreiding
HALTENORTH (4) houdt het voor zeker, dat het damhert reeds sedert het Midden-Pleistoceen (200.000
j . geleden) als soort bestond en in onze streken leefde. Door de Ijstijden is het uit West-Europa teruggedrongen tot in Turkije en Klein-Azië. De Romeinen hebben de soort tussen 150 en 450 n.C. in Engeland
ingevoerd en vandaar uit hebben verplantingen naar Denemarken en Sleeswijk-Holstein reeds in de elfde
en de twaalde eeuw plaats gevonden.
In en na de Middeleeuwen zijn het de Duitse vorsten geweest, die het op hun landgoederen hebben ingevoerd, meestal in afgeheinde gebieden. Onze Stadhouders Willem II en Willem III bejaagden het op de
Veluwe. De herten, die staan afgebeeld in de wildbaan „Het Hof te Dieren" (Brouwer, 2) zijn damherten.
Tegenwoordig zijn in de meeste landen van Europa damherten te vinden, veelal in parken, maar na de
Tweede Wereldoorlog in toenemende mate in de vrije wildbaan. Het totale aantal mag in Europa op minstens 120.000 stuks worden gesteld, waarvan de helft op de Britse eilanden. In Nieuw-Zeeland zouden er
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nog eens 35.000 leven (UECKERMANN, 6) en inverschillende staten vanNoord- en Zuid-Amerika, ZuidAfrika en Japan onbekende aantallen. Hetiszeker niet te gewaagd om de wereldpopulatie in de grootteorde van 200.000 stuks te denken.

Nederland
Het damhert, overbekend uit de hertenkampen in stadsparken en particuliere bezittingen, komt ook,zij
het niet algemeen, in devrije wildbaan voor, o.a. bij Elspeet. Daarnaast kunnen wij het aantreffen in gesloten wildbanen, zoals het Deelerwoud en HetLoo.
De wetenschappelijke naam vormt een discussiepunt tussen systematici, zoals ook uit het opschrift kan
blijken. Sommigen rekenen het damhert tot het geslacht Cervus, anderen kennen het een eigen geslachtsnaam toe (Dama). Eén der overwegingen, diebij de laatsten eenrol spelen, iswaarschijnlijk, dat bastaarden
tussen (edel)hert en damhert niet voorkomen.
Zijn enige naaste verwant ishet Mesopotamische damhert (Cervus dama mesopotamka), dat in wilde staat
nog leeft inhet grensgebied tussen Perzië en Irak. Dithert heeft eenminder uitgesproken schoffelgewei.
Waarschijnlijk alsgevolg van de associatie tussen damwild en stadsparken geniet het bij velen bepaald minder waardering dan het edelhert. Men ervaart het niet alsecht wild. Het staat volgens sommigen in uiterlijke verschijning en beweging bij laatstgenoemde soort ten achter, omdat het de fiere gestalte en de uitgebalanceerde tred mist.

Beschrijving
Het gewei
Kenmerkend voor het damwild isde plaatjvormige verbreding vanhet gewei boven de
middentak. Reeds in het tweede gewei treedt
dit aan de dagen in devolgendejaren breiden de vlakken zich steeds meer uit tot
„schoffels", die tot twee handbreedten
kunnen uitdijen. Soms vertonen de schoffels zijdelingse insnoeringen, die evenwel
minder worden gewaardeerd. Als ideaal
gelden min of meer rechthoekige schoffels die in ronde einden uitlopen. Reeds
in fossiele vondsten wordt deze vorm aangetroffen.
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Oud hert
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De ontwikkeling vanhet gewei loopt ongeveer parallel met dievanhet edelhert.
Het éénjarige damhert draagt spitsen, die
zich reeds in februari/maart, dusop een
leeftijd van acht maanden beginnen te
ontwikkelen en na vijf of zesmaanden worden geveegd. Het dier isdan ongeveer 14
maanden oud.Ditgewei wordt inmei,
soms alin april, afgeworpen. Onmiddellijk
daarna begint de opzet van de „tweede
kop". Eind augustus, begin september is
dit gewei voltooid en wordt het geveegd.
Bij het ouder worden verschuift het afwer-

pen geleidelijk van mei naar begin april, de piek van de veegperiode van de eerste week van september naar
de laatste weken van augustus. Op grond van vele gegevens neemt men tegenwoordig aan, dat een damhert
met achtjaar op het hoogtepunt van zijn ontwikkeling staat. Daarna kan de koptooi nog enigejaren op
deze hoogte blijven of ook langzaam terugzetten. Zeer oude herten zetten soms weer een spitsergewei op.
Wat de maten en de gewichten van de geweien betreft, kan worden opgemerkt, dat de gemiddelde stangenlengte van de 67 beste Duitse damherten op de Jachttentoonstelling in München (1963) bijna 69 cm bedroeg,
het gemiddelde gewicht ruim 3 kg. De grootste geweien zijn tot nu toe in Hongarije bereikt: gemiddelde
lengte ruim 72 cm, gemiddeld gewicht bijna 4 kg. Het betrof hier 4 stuks op de Internationale Jachttentoonstelling in Düsseldorf 1954. Later zijn er nog zwaardere geschoten.
Lichaamsmaten en -gewichten
VAN DE BRINK vermeldt de volgende cijfers: lichaamslengte 130-160 cm; staartlengte 16-19 cm; schouderhoogte 85-110 cm; gewicht dö 60-85 kg, 99 30-50 kg.
De opgaven van UECKERMANN (6) zijn wat meer gedifferentieerd. De schouderhoogte bij herten van 5
jaar en ouder ismaximaal 100 cm, het gewicht varieert van 53-103 kg.
Van grote invloed ishetjaargetijde, waarin het gewicht wordt bepaald. Vóór de bronst is dit het hoogst.
Tijdens de bronst kan een hert 20 kg aan gewicht verhezen.

De kleur
Het damhert presenteert zich in vele kleurvariaties, van gitzwart tot zuiver wit. Dit verschijnsel wordt meer
waargenomen bij dieren die reeds vele eeuwen in parken worden gehouden. In Nederland treden meest drie
kleurfasen op: een normale, een donkere en een lichte.
Het meest komt de lichtbruine haarkleur voor, met een donkere aalstreep tot op de staartpunt en een
zwarte aftekening langs de buitenzijde van de spiegel. De vacht is bezaaid met witte, guldensgrote vlekken,
die zich tegen de aalstreep en op de achterhand tot strepen verdichten. Het ondereinde van de lopers en
de buik zijn wit. 's Winters is de kleur donkerder en de vlekken zijn minder duidelijk of ontbreken geheel.
Omdat deze kleur het meest voorkomt, noemen we ze de normale.
De donkere fase, die klaarblijkelijk niet dominant vererft, kan worden beschreven als donkerbruin met een
zwarte aalstreep en een vage lichte stippeling, die evenwel ook kan ontbreken. Het zomerhaar iswat helderder bruin. Deze kleur schijnt bij jagers favoriet te zijn. Op Het Loo en in de Elspeter struiken treft men
hem veel aan.
Bij de lichte fase is de hoofdkleur heel licht bruin met een witte vlektekening en een donkere aalstreep.
Het roedel in de Waterleidingduinen op Walcheren behoort tot deze variatie.

De betrekkingen binnen de soort
Het samenleven van danrwild isaan minder strenge regels gebonden dan bij het roodwild het geval is. Er is
ook minder verdraagzaamheid ten opzichte van dieren, die niet tot de familie behoren. De kern van de roedels wordt gevormd door een hinde met een kalf en een smaldier; soms staat een spitser op de plaats van
deze laatste. Hieruit volgt, dat ook bij het damwild sprake isvan een verlengde opvoedingstijd. De relatie
hinde - kalf wordt verbroken tegen de tijd, dat een volgend kalf wordt verwacht en na enige weken van afzondering hersteld. Spitsers worden doorgaans al in hun tweede levensjaar zelfstandig. Een aantal familiegroepen kan zich aaneensluiten tot grotere formaties, die minder stabiel zijn en waarin ook jonge herten
kunnen zijn opgenomen. De leiding berust bij een oude hinde, maar het familieverband domineert zo sterk
over het roedelverband, dat er weinig eendracht in het optreden is te bemerken. De roedels wisselen dan
ook voortdurend in grootte.

Oude herten, die in parken niet zelden met een roedel kaalwild enjonge herten optrekken, eisen bij de voedering de beste plaatsen voor zich op door andere af te stoten.
Voor het overige staan de oude en middeloude herten in meestal kleine roedels bijeen. Ook daar laten de
sterke zich gelden, wat wijst op het bestaan van een rangorde. Waar twee ongeveer gelijkwaardige stukken
onvoldoende ruimte hebben om elkaar te ontwijken, kan het tot verbitterde gevechten komen.
Verweesde kalveren hebben het vaak moeilijk, omdat ze niet door andere hinden worden geadopteerd. Alleen wanneer er één bij een hinde in een kleine ruimte wordt gebracht, kan er een band ontstaan, die in
duurzaamheid die tussen moeder en kind nabijkomt.

De relaties met andere diersoorten
Edelherten en damherten kunnen heel goed samen in één raster worden gehouden. Zij komen ook samen
op één voerplaats. Alleen ishet zo, dat de dammen wijken, zodra de veel grotere edelherten aankomen. Zij
drentelen wat om het roodwild heen en wachten hun beurt af. Deze ervaring stemt niet geheel overeen met
die van UECKERMANN, die zegt, dat sterke damherten zich op de voederplaatsen tegenover het roodwild
weten te handhaven.
Bij een ontmoeting met het kleinere reewild nemen zij geen vijandige houding aan. Maar het ree, dat meestal alleen of in familieverband leeft - een geit met één of twee kalfjes - raakt spoedig geïmponeerd indien
een roedel damwild nadert en het ruimt bijgevolg het veld.
In het Deelerwoud leeft damwild samen met schapen, die hun voedselconcurrenten zijn.
Damherten kunnen in dierentuinen zonder veel moeilijkheden samen met andere hoefdieren in betrekkelijk
kleine ruimten worden gehouden.
Over de verhouding tot wilde zwijnen is mij uit eigen ervaring weinig bekend. In de Elspeter struiken legt
het damwild wel een zeker respect voor de onvervaarde varkens aan de dag.
Op het gebied van de voedselkeus is er een grote overeenstemming tussen damwild, roodwild, reewild, moeflons en schapen. Alle eten zij grassen, kruidachtige en houtachtige planten, boomvruchten, paddestoelen
e.d. Indien al deze wildsoorten samen in één raster worden gehouden is het zaak de dichtheden op elkaar
en op het terrein af te stemmen.

De toelaatbare dichtheden
Het is bekend, dat een groot aantal damherten op een beperkte oppervlakte kan leven zonder dat er direkt
besmettelijke ziekten uitbreken. Tien stuks per ha is zelfs nog een toelaatbare bezetting, mits natuurlijk
het benodigde voedsel ter beschikking wordt gesteld. De geslachtsverhouding kan dan echter niet 1 : 1 zijn,
omdat dit tot voortdurende gevechten zou leiden. In zulke gevallen kunnen slechts één oud hert en enkele
jongere blijven, de rest moet worden weggenomen. Er moet dan een sex ratio van 1 : 3 of 1 : 4 worden
aangehouden.
Wanneer het om grote wildbanen gaat, is de toelaatbare dichtheid afhankelijk van de bodemgesteldheid en
de natuurlijke voedselvoorraad. Volgens UECKERMANN kunnen in terreinen met ongeveer gelijke aandelen aan bos en open veld wel 40 stuks per 100 ha bos worden gehouden. Komen er echter ook edelherten,
reeën of moeflons (of schapen) voor, dan moeten de aantallen veel lager worden gesteld. Als normen gelden, dat de schade niet excessief is, de lichaamsgewichten niet beneden normaal dalen en er geen ziekten
uitbreken. De ervaring zal dus dejuiste weg moeten wijzen.
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De biotoop-eisen
Eén van de aantrekkelijke eigenschappen van het damwild is, dat het zich met weinig tevreden stelt. Het
voelt zich thuis, zowel in gebieden die overwegend uit bos bestaan als in gebieden met weinig dekking, in
vlak zowel alsin heuvelachtig terrein. Blijkbaar weet het zijn biotoop efficiënt te gebruiken, getuige het
feit, dat het er welvarend uitziet ook als het voedsel niet overvloedig is. Als de conditie van het roodwild
in hetzelfde gebied te wensen overlaat, is de huid van het damwild nog glad en glanzend. Dit impliceert,
dat of de voedselkeus in detail verschilt van die van het roodwild öf dat de voedselvertering beter is.
Drinkwater moet aanwezig zijn, maar het wordt nooit gebruikt om te baden, te „zoelen", zoals edelherten
en wilde zwijnen zo veelvuldig doen. Dit betekent intussen niet, dat damherten watervrees zouden hebben.
Zij waden rustig door een breed water, b.v. wanneer aan de overkant voedsel te krijgen is.

De voortplantingsbiologie
Het vrouwelijk damwild wordt geslachtsrijp in de herfst van zijn tweede levensjaar. De bronsttijd valt in

Jong hert
oktober/november. De herten hebben in de voorafgaande maanden veelvet gevormd. De nek is voorzien
van een „speklaag", zodat deze tijdelijk aanzienlijk dikker is dan normaal. Dit geeft het dier in combinatie
met het gewei een imponerend voorkomen. Bij het edelhert wordt dit bewerkt door de vorming van bronstmanen.
De bronst verloopt veel minder spectaculair dan bij het edelhert. De herten roepen vooral 's morgens en
's avonds, zelden in de nacht en het geluid is weinig gemoduleerd. Diep uit de keel komt een gorgelend
grommen dat maar geringe esthetische kwaliteiten heeft. Sommige auteurs vergelijken het met de geluiden
die een luchtzieke reiziger voortbrengt
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In de herfst zoeken de sexen elkaar op en het bronstige hert krabt met de voorpoten een vlakke kuil, die
hij met zijn urine nat maakt. Daarin legt hij zich dikwijls neer en roept. Hij verdedigt zijn roedel met veel
minder hardnekkigheid dan het edelhert en bij het drijven van een bepaalde hinde kan hij zijn rivalen compleet uit het oog verliezen. Begin november keert de rust in het revier terug.
Na een draagtijd van ongeveer 33 weken, d.i. lYi maand, wordt als regel één kalf ter wereld gebracht; tweelingen zijn zeldzaam (volgens UECKERMANN (6) gemiddeld 5%) en drielinggeboorten behoren tot de hoge uitzonderingen. Het kalf isbinnen 24 uur in staat de moeder te volgen.
Gezonde hinden zetten vanaf hun tweede jaar tot op hoge leeftijd ieder voorjaar een kalf. In Duitsland zou
de seizoenspreiding van de geboortedata alsvolgt zijn: 12%in mei, 72%injuni, 16%injuli.
Van een natuurlijke aantalsregulatie kan bij parkdieren en wild in gesloten wildbanen geen sprake zijn. Hier
ishet de beheerder die de stand moet regelen. Indien wij bedenken, dat damherten wel 15-20jaar oud kunnen worden en dat het vruchtbaar blijft tot aan het einde van zijn leven, dan is het gemakkelijk in te zien,
dat de groep jaarlijks een forse uitbreiding ondergaat. Het is langzamerhand algemeen gebruikelijk geworden de aanwas uit te drukken in een fractie van het vrouwelijk wild, dat bij het begin van het jachtjaar aanwezig is.Of men dit stelt op 1april of 1mei, doet niet zo veel terzake. Het is de tijd, waarin dejacht gesloten is en de nieuwe generatie nog niet geboren is. Een deel van het vrouwelijk wild, ni. dejaarringen of
smaldieren, neemt niet aan de reproduktie deel. Alle overige kunnen worden geacht één kalf voort te
brengen. Onder de omstandigheden, waarin de damherten bij ons leven - afwezigheid van roofvijanden,
gunstige levensvoorwaarden — is de mortaliteit onder de kalveren zeer laag.Het normale aanwaspercentage ligt dan ook rond 70%van het kaalwild. Ten
einde overbevolking te vermijden zal dus een overeenkomstig deelvan de bevolking moeten worden
verwijderd, hetzij door afschieten, hetzij door opvangen en verkopen. Om de natuurlijke sterfte zo
goed mogelijk te imiteren moeten onder de vrouwelijke kalveren de achterblijvertjes worden verwijderd tot op 60%. Ook uit de smaldieren moeten de
zwakkere worden weggenomen. De rest van de vermindering moet worden gezocht onder de oude hinden . Bij het mannelijk segment van de groep kunnen de accenten iets anders worden gelegd. De kalveren worden wat langer gespaard om de geweivorming af te wachten. De selectie moet vooral onder
de twee- en driejarige worden toegepast. Bij dit beleid kan men de groep van de middeloude herten
j.
zich rustig laten ontwikkelen. Van de oude kan weer
een aantal worden afgeschoten. Om seniele aftakeling te voorkomen laat men in verschillende landen
Zogende hinde
de damherten liever niet ouder worden dan 10 jaar.
Het afschot wordt geconcentreerd in de herfst om
de rust in het veld zo min mogelijk te verstoren.

De hygiëne in het jachtveld
Hoewel de damherten hoge dichtheden verdragen zonder dat zich direct parasitaire ziekten openbaren, is
het ook uit hygiënisch oogpunt verstandig de dieren niet te oud te laten worden. Het onderzoek in veterinaire instituten heeft uitgewezen, dat oude dieren grotere aantallen maag- en darmparasieten hebben dan
jongere. Bij gevolg isde kans op besmetting door de oude ook groter. Therapeutisch optreden is weliswaar
mogelijk, maar hierdoor wordt wel een zeer kunstmatige situatie in het leven geroepen. Beter ishet om
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maag- en darmstoornissen te voorkomen door een behoorlijke afwisseling in het voedsel aan te brengen.
Herkauwers streven van nature naar een zekere kwantitatieve verhouding van taai en week voer in hun
maag-darmkanaal. In hertenkampen ontbreekt hun de mogelijkheid tot compensatie nogal eens. Het toedienen van hooi en snoeihout is een goed middel om het evenwicht te bewaren of te herstellen.

Éénjarig hert

Samenvatting
In voorhistorische tijden moet het damhert (Dama dama) in onze streken hebben geleefd, maar door de
Ijstijden ishet verdreven. Omstreeks het begin van onzejaartelling kwam het nog voor in Turkije en KleinAzië. Vandaar ishet via Engeland in West-Europa ingevoerd. Thans leven er 120.000 in Europa en 80.000
in andere werelddelen in het wild. In Nederland ishet in de vrije wildbaan zeldzaam. Daarentegen treft
men het veelvuldig aan in stadsparken en in particuliere hertenkampen. Dit hangt samen enerzijds met het
feit dat het gemakkelijk tam wordt en anderzijds dat het met een kleine ruimte genoegen neemt.
Drie kleurfasen komen het meest voor: donkerbruin, helder bruin met witte vlekken en heel licht bruin tot
wit. Het gewei is plaatvormig verbreed.
Damwild leeft in kleine roedels waarvan de leden onderling verwant zijn. Tijdelijk kunnen zij zich tot grotere groepen aaneensluiten. De leiding berust bij een oude hinde. Ten opzichte van andere diersoorten leven zij over het algemeen vredelievend. Het damhert stelt geen hoge eisen aan zijn biotoop en kan zich zowel in bebost als in overwegend open terrein handhaven. De bronst vindt plaats in oktober/november. Na
een draagtijd van 7Vimaand wordt gewoonlijk één kalfje geboren, dat de moeder reeds na één dag begint
te volgen.

Summary
In prehistorie times fallow deer (Dama dama) must have lived in our region, but through the Glacials it
was pushed back. In the beginning of our era it occurred only in Turkey and Asia Minor. From there it
was introduced in the British Isles by the Romans and ten centuries later to the continent. Nowadays at
least 120.000 are present in Europe and another 80.000 in the other parts of the world. In the Nether39

lands it has always been rare in unfenced areas. It is numerous however in urban parks and on private
properties. The latter is connected with the fact that it grows tame very easily and that it is content with
little room.
Three colour fases are most frequent: dark brown, bright brown with white spots and yellowish brown
to white.
Fallow deer live in small family groups, which mayjoin temporarily with other ones, forming larger herds.
An old hind is the leader. In general they live peacefully with other ungulates. Fallow deer does not need
a rich habitat. It feels at home in wooded areas as well as in mostly open country.
Rutting takes place in October/November. After a pregnancy of iVi months usually one calf isborn, which
is able to follow the hind already after one day.
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WILD ZWIJN

SusscrofaL.

Rotte in de sneeuw; dieren van verschillende leeftijd

Plaats in de systematiek
Groep
Orde
Onderorde
Familie
Geslacht
Soort

Hoefdieren (Ungulata)
Evenhoevigen (Artiodactyla)
Niet-herkauwers (Nonruminantia)
Varkens (Suidae)
Sus
Sus scrofa scrofa L.

De niet-herkauwers bezitten een volledig gebit en wortelloze hoektanden, die steeds doorgroeien. Die van
het wilde zwijn zijn sterk ontwikkeld en zijn bij dejagers zeer gewild als trofee. Zij worden houwers of geweren genoemd, wat dan speciaal betrekking heeft op de hoektanden in de onderkaak; die van de bovenkaak heten haken. Deze zijn naar boven omgebogen en naar achteren gericht. In ons land zijn houwers gemeten van 28 en 30 cm. Het grootste deel (nl. 2/3) zit in de kaak.
Jagerstermen voor het wilde zwijn zijn: wild varken, borstelwild en zwartwild. De mannetjes worden evers
genoemd, de wijfjes zeugen, dejongen beneden eenjaar biggen en de dieren van één en twee jaar oud overlopers. Daarnaast worden ook de Duitse termen veel gebrukkt: keiler voor ever, bache voor zeug en frischlingvoor big.
Voor evers gelden de volgende maten: lengte 1m - 1.20 m, schouderhoogte 0.85 - 0.95 m, staart ca 25 cm.
Het gewicht ligt tussen 100 en 125 kg. Zeugen zijn kleiner en lichter in gewicht met vrij veel variatie, terwijl onder overlopers nog grotere verschillen optreden. In Polen en Duitsland komen aanzienlijk grotere
en zwaardere exemplaren voor.
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Verspreiding
Het wilde zwijn bewoont geheel Midden- en Zuid-Europa en Noord-Afrika, maar ontbreekt op de Britse
eilanden en in Scandinavië. Sedert onheuglijke tijden behoort het tot onze fauna, zoalsvondsten in diluviale afzettingen en in terpen bewijzen. In de 17de eeuw was het reeds verdwenen in het westen van ons land;
tot in het begin van de 19de eeuw washet nog talrijk in Oost- en Zuid-Nederland, maar tussen 1800 en
1940 ishet zeldzaam tot zeer zeldzaam geweest. Zijn verspreiding bleef beperkt tot weinige exemplaren
op de Veluwe (Imbos, Onzalige bossen) met nu en dan zwervers van uit Duitsland in andere provincies. In
1907 werd het ingevoerd in de Koninklijke Houtvesterijen „Het Loo", omstreeks 1920 bij Hoenderloo in
de inmiddels weer opgeheven „Varkensbaan" van de familie Kröller en in 1942 door de Duitsers in het
Nationale Park „De Hoge Veluwe". In dejaren 1940-1945 ishet wegens gebrek aan voer (mais) van „Het
Loo" uitgezwermd over de Veluwe, welke aantallen na 1945 werden versterkt door immigranten uit Duitsland, waar de soort de voorafgaande tienjaren talrijk was geworden alsgevolg van een te lichte bejaging.
Thans is het zwartwild in de vrije wildbaan weer zeldzaam, behalve op de Veluwe. Als kernen kunnen worden genoemd het Staatswildreservaat, Onzalige bossen, en diverse landgoederen in de gemeenten Epe en
Ermelo.

De uiterlijke verschijning
Pasgeboren biggen hebben een
bruingrijze vacht met geelachtige
lengtestrepen. Ditjeugdkleed
wordt na 4 tot 6 maanden verwisseld voor het volwassen
kleed. Het lange, stugge winterhaar isbij de volwassen dieren
zwartbruin van kleur met grijsgele spits. In de „kam" over
schoft en rug ishet nog langer
(15 tot 20 cm) en aan de spits
gespleten. Het wollige onderhaar isminder stug.

Zeug met gestreepte biggen

In mei wordt de hele vacht geruid, het eerst bij de evers, de
geltzeugen en de overlopers,
later bij de voerende zeugen.
Het zomerhaar is aanvankelijk
kort en grijs van tint. Tegen
oktober zijn de borstelharen
weer op lengte en de ondervacht dicht.

De intraspecifieke relaties

Sterke keiler
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Met uitzondering van de oude evers leven de wilde zwijnen in troepen, die gewoonlijk rotten worden genoemd.
Twee of drie zeugen met hun biggen vormen een rotte,
waarbij zich ook overlopers kunnen aansluiten. Met de
verwantschap wordt het minder nauw genomen dan bij
edelherten en damherten. Adoptie schijnt regelmatig
voor te komen. Dejongen blijven normaliter ongeveer
eenjaar bij de moeders en worden vooral in de eerste
tijd moedig beschermd tegen eventuele vijanden. Onder
de zintuigen nemen de reuk en het gehoor een vooraan-

staandeplaatsin.In dewroetschijf bezitten devarkenseengevoelig tastorgaan,dat hen in staat stelt eetbare
en oneetbare dingen indebodem vanelkaar teonderscheiden. Degezichtscherpte isbeperkt, hetgeen erop
wijst, dathetvanoorsprongdierenzijn meteennachtelijke levenswijze.Wanneerzijregelmatigmidden op
dedagworden gevoerd,kunnen zij dezegewoonte gemakkelijk opgeven.Opdevoerplaatsen kan het luidruchtig toegaan.Het schrillegeschreeuw, dat wijvanhuisvarkenskennen, isnietvan deluchtwanneerwildezwijnen elkaar deuitgestrooide maisbetwisten. Dezeugenmaken ruim baanvoorhunbiggen door links
enrechtsbeten uit tedelen. Zijdoen ditvooral inde spronggewrichten vande aanwezige overlopers,die
danmeteenrauwekrijsopzij springen.Tijdenshetvoedselzoekenworden tevreden knorgeluidenvoortgebracht.Hetzelfde geluid,maar dichter aaneengerijd houdt eendreigement in.Bijdreigen worden ookde
langeborstelharen oprugen schouders opgezet,waardoor het diergroter lijkt danhet in werkelijkheid is.
Opdevlucht en ookbij andere inwendige spanningen wordt de staart omhooggestoken.Bij schrik laatde
zeugeenluid „roer' horen en alsreactie daarop zoeken debiggen onverwijld eengoedheenkomen. Alsde
biggenhongerigworden duwen en stoten zijmethun snuitjes dezeugzo lang tegen deuier tot dezezich
op dezij legt omhen te laten zuigen.

De interspecifieke relaties
Jongezwijntjes dievandemoeder zijn afgeraakt ofdezedoor dedoodhebben verloren,kunnen dooreen
vosworden afgemaakt. Degrotere biggen,de overlopersendevolwassen wildevarkenshebben in Nederlandgeenroofvijanden. Dedikkehuid bedekt met een dichte stuggevachtvormt trouwens een natuurlijke
beschermingenmaakt dat dedieren eigenlijk weinighebben tevrezen.Hun optreden tegenover anderedieren isdan ook onvervaard. Zijlaten zich niet spoedigimponeren door andere,hoogbeniger bewonersvan
hunbiotoop.Speciaalvoor devarkensjacht gefokte terrierskunnenhenin samenwerkingwelinhetnauw
drijven en op devlucht tot staanbrengen. Stellen heet dat in dejagerstaai.Menigegepassioneerde hond
heeft bijzulkegelegenheden dodelijke verwondingen door dehouwersopgelopen.Tegen een alleen opererendewolf weet eenwildzwijn zichwoedend teverdedigen, maar alsermeer komen,wordt het vanachteren aangevallen terwijl eréénhemvanvorenblijft bedreigen.

De biotoop-eisen
Uitgestrektebossenmet een dikke strooisellaagvormenhet uitgelezen biotoop voor dewildevarkens.Bij
nacht wagenzijzich ook opde omringende openvelden,bouwlanden enweiden,waarin zij knolgewassen
en insekten opwroeten.Watermagniet ontbreken. Zijgebruiken het zowel om tedrinken alsvoor hetnemenvanmodderbaden (zoelen).Nahet zoelen schuren zijzich liefst aanin debuurt staande naaldbomen,
waardoor hunhuidplaatselijk wordt bedekt met eenlaagje leem enhars.Mogelijk isdeze huidverzorging
vannut omzich tebevrijden vande ophet lichaam levende bruine varkensluis(Haematopinussuis).Hoewel
zijzeergoed tegen lagetemperaturen bestand zijn, vormt devorst toch een beperkende factor voor hun
verspreiding.Eenbodem,dielangdurig isbevroren,belemmert hen inhun voedselvoorziening.
Zijbrengen dedagdoor in dichte dekking,b.v.onder delage takken van naaldbomen, waar zijzicheen
warm nestmakenvanbijeen geschoven strooisel.

De toelaatbare dichtheden
Inhet eigenlijke cultuurland kunnen wilde zwijnen nietworden geduld vanwege de schade aan tevelde
staandegewassen.Ook inhet boskunnen bezaaiingen, kwekerijen enjonge aanplantingen worden vernield.
Ineen later stadium wordt hunwroetactiviteit door debosbouwers welgewaardeerd, omdat zij de ruwehumusmet deminerale grondvermengen enkiembedden makenvoor natuurlijke opslag.Insekten inhet larven-enpoppenstadium worden opgevreten ofblootgewoeld, zodat zijverdrogen of bevriezen.Vandaar dat
in sommigehoutvesterijen dejongebossen,die tegen wildschade zijn ingerasterd na5jaar toegankelijk
wordengemaakt door kleinepoortjes, diewelwilde zwijnen, maargeen herten of reeën doorlaten.
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Hoewel het zwartwild in de bossen dus een min
of meer nuttige functie vervult, mag h e t aantal
toch niet te hoog worden. Een dichtheid van 3
stuks per 100 ha blijkt in de praktijk wel toelaatbaar te zijn. Wel moeten zij dan door regelmatig
bijvoeren enigermate aan het bos worden gebonden, omdat zij anders toch zwerftochten tot op
de naburige landbouwgronden zouden ondernemen. Met het oog op dit laatste ishet wilde zwijn
nog steeds ingedeeld bij het schadelijk wild, wat
inhoudt, dat er in principe het gehelejaar op mag
worden gejaagd. Zelfs is nachtjacht toegestaan.
Maar om het toch enige bescherming te geven is
er enigejaren geleden een gesloten tijd van twee
maanden ingesteld voor voerende zeugen. In de
Wroetend zwijn
maanden juni en juli mocht een zeug met biggen
niet worden geschoten. Deze periode is verleden
jaar verlengd tot vier maanden en uitgebreid tot al het vrouwelijk zwartwild. Deze maatregelen mogen worden
gezien als stappen in de richting van een wetswijziging, waarbij het wilde zwijn wordt afgevoerd van de lijst
van schadelijke wildsoorten en overgebracht naar het grofwild.

De voortplantingsbiologie en de reproduktie
De bronsttijd valt in december en januari. In die tijd zoeken de overigens solitair levende evers de zeugen
op en bekampen elkaar in schouder aan schouder-gevechten. Bij oude keilders vertonen de oren, de kop,
de hals en de schouders dikwijls tal van littekens. De sexuele binding aan de zeug duurt maar enkele dagen.
Daarna gaat de ever weer zijns weegs. Na een draagtijd van ca 4 maanden, dus in april of mei worden de
jongen geboren in tevoren gereed gemaakte nesten, die doorgaans onder de lage takken van een stevige
vliegden, in kreupelhout of in hoog gras liggen. Zij zijn bekleed met varens, mos, gras, twijgen en takken.
Behalve in de genoemde periode worden er biggen geboren in andere maanden van hetjaar, zelfs wel in de
winter. Een verklaring voor dit weinig vaste ritme is nog niet gevonden. In goede mastjaren, waarin er veel
eikels en beukenootjes zijn, komen twee worpen voor.
De eerste weken blijven de kleintjes in of bij het nest, daarna volgen zij de zeug. Het aantal jongen varieert
van 1 tot 8 met een gemiddelde van 6. Biggen uit andere worpen worden gemakkelijk door voerende zeugen
geadopteerd. Doordat de geboorte in herfst en winter kan plaats vinden, wordt er nogal eens een voerende
zeug geschoten. Mits de toom niet te groot is en zij zich aansluiten bij een eveneens niet te grote toom de zeug heeft 10 tepels, waarvan de voorste twee weinig ontwikkeld zijn - behoeven ze niet alle om te komen. Maar zelfs indien een verweesde toom er niet in slaagt een pleegmoeder te vinden, kan hij de moeilijkheden te boven komen wanneer dejachtopziener het tijdig ontdekt. Door hen op een vast plekje dagelijks van passend voer te voorzien, weet hij ze niet zelden in leven te houden, wanneer althans het weer niet
al te ongunstig is.

Samenvatting
Het wilde zwijn is in de periode van 1800 - 1940 in Nederland zeer zeldzaam geweest. Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft de soort zich enigermate kunnen herstellen als gevolg van de lagejachtdruk in Duitsland. Daarna moest weer worden ingegrepen in verband met de grote schade aan de landbouw. De verspreiding is thans weer beperkt tot de Veluwe.
Wilde zwijnen zijn zeer vruchtbaar. Zij werpen gemiddeld zesjongen die in april of mei, maar ook in andere
maanden, kunnen worden geboren. Injaren met veel eikels en/of beukenoten komen ook twee worpen
voor. Gezien de draagtijd van vier maanden moet de bronst in december/januari plaats vinden. Gelet op
het bovenstaande is het duidelijk dat het ritme in de reproduktie minder vast is dan bij de meeste andere
diersoorten.
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Het sociale leven is sterk ontwikkeld en domineert over het familieverband. Twee of drie zeugen vormen
met hun jongen een troep, waarbij ook andere nog niet volwassen dieren zich aansluiten. Adoptie is een
normaal verschijnsel.
Wilde zwijnen laten zich door het publiek gemakkelijk voederen en worden spoedig „tam". De oude evers
leiden een solitair bestaan en zijn veel wantrouwiger tegenover de mens.

Summary
Wild boars (Sus scrofa L.) were very rare in the Netherlands between 1800 and 1940. During the Second
World War the species could restore its density because shooting pressure was very low in our country
and in Germany. Soon after the war the numbers had to be reduced in view of great damage to agricultural
crops. The distribution now is again limited to the Veluwe.
Wild boar has a high reproduction rate; the mean litter is six. Usually the young pigs are born in May or
April, but also in other months. In years with many acorns and/or beechnuts two litters may be produced.
Rutting takes place in December, but aspointed out, the reproduction rythm islessfixed than in most
other mammals, which phenomenon isnot explained so far.
Social life is strongly developed and dominates over the familyship. Two or three females with their young
form agroup together with sub-adult animals. Adoption is normal in case of death of a lactating female.
The old males live either in small groups or as solitars.
Wild boars adept themselves very easily to feeding by men, with the exception of old males, which are more
conspicuous.
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HET BEHEER VAN DE GROTE ZOOGDIEREN
Voor de grote zoogdieren die in Nederland geen natuurlijke vijanden hebben, geldt dat de mens de aantalsregulatie ter hand moet nemen. Hij moet zorgen voor een dichtheid die is aangepast aan het draagvermogen
van het terrein, omdat anders het gevaar dreigt van roofbouw op eigen biotoop. In de beginfase zou dit leiden tot ondraaglijke schade aan de bossen en uiteindelijk tot een zodanige verarming dat de dieren er niet
meer zouden kunnen leven. Dit heeft dus in eerste instantie te maken met de economisch toelaatbare dichtheid, daarna ook met de biologisch toelaatbare.
Door het aanleggen van wildweiden (gras), wildakkers (landbouwgewassen), bosakkers (bomen en struiken
die bladeren, knoppen, twijgen en bast alsvoedsel leveren) en voederplaatsen (ruw en krachtvoer in de winter) kan men het draagvermogen van het gebied opvoeren, maar er zijn grenzen aan.
Een tweede reden voor het handhaven van een bepaald aantal is de gezondheidstoestand van de dieren zelf:
de biologisch toelaatbare dichtheid.
Dieren die in kuddeverband leven (edelherten, moeflons, damwild en wilde zwijnen) zijn veel toleranter
voor dichtheidsniveau's dan dieren met een territoriaal systeem (reeën). Deze laatste verdelen het beschikbare terrein onder elkaar en claimen bezitsrechten voor hun erf. Indringers worden geweerd en dit betekent
strijd. Hoe meer reeën er zijn, hoe kleiner de territoria en hoe meer grensincidenten er moeten worden beslecht. Dit veroorzaakt 'stress' die hun lichamelijke toestand schaadt. De dieren die er niet in slagen zich
te vestigen, wijken uit naar gebieden waar nog ruimte is, maar in ons land is die niet onbeperkt. In gesloten wildbanen is de mogelijkheid tot emigratie niet eens aanwezig en is de grens dus veel eerder bereikt.
Om de reewildstand gezond te houden is alleen al om deze reden een goed jachtbeheer noodzakelijk.
De sociaal levende soorten worden bij hoge dichtheden door andere gevaren bedreigd. De kans op infectieziekten wordt sterk vergroot. Op de voederplaatsen wordt de grond vast getrapt, watert daardoor slecht
af, terwijl er veel faeces worden gedeponeerd. Het is dan nodig de grond geregeld te ontsmetten of de voederplaatsen periodiek te verleggen, wat, gezien de blijvende opstallen (voorraadkelders e.d.) moeilijk uitvoerbaar is, maar het intensieve contact tussen de dieren blijft voortduren, hoe men het ook aanpakt. Ter
bestrijding van infectieziekten kunnen specifieke medicamenten aan het voer worden toegevoegd, maar
het is duidelijk dat men hiertoe alleen overgaat, indien men om welke reden dan ook grote aantallen dieren op een beperkte oppervlakte wenst te houden.
In de vrije wildbaan ishet beter de stand binnen de perken te houden door een geregeld afschot. Dit dient
te gebeuren op een weidelijke manier door toegewijde en deskundige mensen.
Men behoeft dus geenjager te zijn om in te zien dat dejacht als beheersmaatregel niet kan worden gemist
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LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE VAKTERMEN
Edelhert (roodwild)
hertekalf
hertkalf
wildkalf
smaldier
overjarig smaldier
hinde
leiddier
hert
spitser
smalspitser
rozenspitser
gaffeier
zesender

stang
oogtak
middentak
ijstak
kroon
druiptakken
roos
rozenstok
parels
roedel
bronst
plaatshert
bronstroedel
kaalwild
beslaan
zetten
lopers
spiegel
schalen
bastgewei
vegen
grande!
vluchtig worden
zitten
zoel
lavei

kalf van het edelhert
mannelijk kalf
vrouwelijk kalf
éénjarig vrouwelijk dier
ouder dan een jaar, maar nog niet produktief vrouwelijk dier
volwassen vrouwelijk edelhert
hinde die een roedel leidt (ook: leidende hinde)
mannelijk edelhert
hert met onvertakt gewei
éénjarig hert
tweejarig hert met onvertakt gewei
hert met twee enden aan iedere geweistang (ook: gaffelhert)
hert met zes enden aan het gewei, dus drie aan elke stang. Men spreekt dus ook
van achtender, tienender, enz.
N.B. Een hert dat aan de ene kant zes en aan de andere kant vijf enden heeft is
een ongelijke of oneven twaalfender
het gewei bestaat uit twee stangen. De takken daaraan dragen allemaal namen
de eerste tak van onderen af
de tak ongeveer aan het midden van de stang
tussen oogtak en middentak, niet altijd aanwezig, zeker niet bij jonge herten
het bovenste deel van het gewei, althans indien er tenminste drie bij elkaar
staan. Twee enden aan de top is geen kroon, maar een gaffel
omlaag gerichte (oog-)takken
dikke rand om het ondereinde van de stang (ook: rozenkrans)
uitwas van de schedel waarop het gewei stoelt
oneffenheden op de oppervlakte van het gewei
kudde
paartijd (half september tot begin oktober)
hert in het bezit van een bronstroedel
hert met een roedel kaalwild in de bronst
vrouwelijk roodwild
dekken
een kalf werpen
poten (voorloper, achterloper)
lichte vlek om de staartwortel
hoeven
gewei in de groei (bast, ook mos genoemd is huid)
het ontdoen van het gewei van de afstervende huid
hoektand in de bovenkaak
op de vlucht gaan
liggen
modderige plaats waar het hert zich in wentelt
natuurlijk voedsel, laveien is grazen

Damhert
Voor zover toepasselijk gelden voor het damwild dezelfde benamingen aisvoor het edelhert,
schoffel
:
plaatvormige verbreding van het gewei bij oudere herten
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Moeflon
lam
ooi
ram
masker

:
:
:
:

minder dan een jaar oud
vrouwelijk dier
mannelijk dier
lichtgekleurde delen van de kop

Ree
kits
smalree
geit
bok
horen

kalf
éénjarig vrouwelijk dier
volwassen vrouwelijk dier, ook 'rikke' (Duits: Ricke)
mannelijk dier
geweistang

Wild zwijn (zwartwild of borstelwild)
big
overloper
zeug
ever
breken
houwers
haken
borstels

jong van minder dan een jaar oud; ook friesling (Duits: Frischling)
éénjaar oud zwijn
vrouwelijk dier; ook 'bache' (Duits)
mannelijk dier; ook 'keiler' (Duits)
wroeten
slagtanden in de onderkaak
slagtanden in de bovenkaak, zijn omhoog gericht en liggen tegen de binnenzijde
van de houwers
lange stugge haren; op de schouders vormen ze een kam

De kopij van deze Wetenschappelijke Mededeling Nr.98 is door mij op 24juli 1973 ontvangen.
De redakteur
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