
Damwild
Klasse: zoogdieren
Orde: evenhoevigen; onder-
orde: herkauwers
Familie: cervidae
Soort: dama dama
Damhert, daim, Damhirsch,
fallow deer







Hoewel het damhert in prehistori 
sche tijden in heel Noordwest-Eu- 
ropa voorkwam, zoals fossiele 
vondsten uit Denemarken, Noord- 
Duitsland en Engeland aantonen, 
werd de soort pas in de vroege 
Middeleeuwen door de mens hier 
opnieuw ingevoerd. Tijdens de 
laatste IJstijd werden deze grote 
landzoogdieren immers naar ge 
matigder streken als het Middel- 
landse-Zeegebied en Klein-Azië 
verdreven. In tegenstelling tot het 
edelhert, kon het damhert echter 
niet op eigen houtje naar de noor 
delijker gelegen gebieden terugke 
ren.
Nu komt damwild talrijk voor in 
de vrije wildbaan in Denemarken, 
Groot-Brittannië, Duitsland en 
Centraal-Europa, en in mindere 
mate in Frankrijk en in ons land. 
Hoewel de soort zich hier erg goed 
aangepast heeft en met name een 
in het wild uiterst moeilijk te beja 
gen wildsoort is, blijven sommigen 
damherten beschouwen als “exoti 
sche import” die best totaal geëli 
mineerd wordt (zoals op de al dan 
niet afgerasterde natuurgebieden 
op de Veluwe in Nederland). De 
oorzaak hiervan is natuurlijk dat 
de meeste dammen hier echte 
parkherten zijn, die in soms minus 
cule rastertjes gehouden worden 
en brood uit de handen van de be 
zoekers komen bedelen. Die gede 
genereerde exemplaren hebben 
echter, behalve naam en kleur, 
weinig gemeen met hun sterke, 
schuwe en wilde soortgenoten.

Een volwassen damhert weegt on 
geveer tachtig kilogram, een dam- 
hinde ongeveer zestig kilogram. 
De oorspronkelijke wildkleur is 
geelbruin met witte vlekken op de 
rug, in de winter is de kleur iets 
donkerder en zijn de vlekken min 
der duidelijk. Toch bestaan er, 
ook in het wild, verscheidene 
kleurvariëteiten: van totaal wit 
(met al dan niet rode ogen = albi 
no), via isabelkleurig tot volledig 
zwart. In sommige streken schij 
nen vooral die donkere exempla 
ren goed te aarden; dat is vermoe 
delijk aan een zekere selectie te 
wijten, waarbij de blekere dam 
herten het meest opvallen en het 
eerst geëlimineerd worden (door 
jacht, stroperij, of predatie). 
Behalve het vlekkenpatroon op de 
rug valt de vrij lange staart op, en 
bij de bokken het duidelijke, 
pluimvormige penseel ter hoogte

van de penis en vooral het schoffel- 
vormige gewei. Verder is er ook 
de typische manier van voortbewe 
gen -  behalve stap-draf en galop -  
waarbij dammen met de vier lo 
pers tegelijk omhoog kikkeren, 
alsof ze op veertjes vooruit schie 
ten.

De geweivorming vertoont veel 
gelijkenis met die van het rood 
wild. Damherten dragen in hun 
tweede levensjaar een onvertakt 
spiesergewei, ongeveer vijf à vijf 
tien centimeter hoog. De tweede 
kop is min of meer vertakt, dik 
wijls (even of oneven) achtender 
met soms al een begin van schoffel- 
vorming, iets wat zeker het geval 
is vanaf de derde kop.
Het typische gewei, het sterkst bij 
damherten van acht à tien jaar, 
heeft aan beide stangen een oog-

en middentak, en daarboven een 
brede, zijdelings afgeplatte schof 
fel met verschillende doornvor 
mige enden. Een trofee die qua 
mooiheid en sterkte (ongeveer ze 
ventig centimeter lengte en 3,5 ki 
logram geweigewicht) weinig moet 
onderdoen voor een edelhertge- 
wei.
Het afwerpen, het opnieuw 
groeien van het bastgewei en het 
vegen verlopen zoals bij het rood 
wild, zij het dan een maandje later. 
Oudere damherten zullen dus in 
augustus hun gewei vegen terwijl 
jonge spiesbokken einde septem 
ber nog in bast kunnen zijn.

Boven: rijp damhert

Rechts: damhert met volgroeid bastgewei 
(zomer)

Blz. 298 en 299: bronstroedel
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Ook de bronsttijd valt zo’n maand 
later dan bij het roodwild. Vanaf 
half oktober gaan de oudere dam 
herten een bronstplaats in het bos 
innemen, waar ze zich ook over 
dag vrij actief gaan gedragen en 
hun typische, weinig melodieuze 
en niet zo indrukwekkende bronst- 
roep laten horen. Na een dracht- 
tijd van acht maanden zal de dam- 
hinde één kalfje (zelden twee) zet 
ten.

Verder lijken hun hele sociale ge 
drag, voedselgewoonten en reac 
ties erg op die van het roodwild, 
maar damwild schijnt beter te kun 
nen zien en is overdag actiever.

Als jachtwild zijn ze in ons land 
(jammer genoeg) van weinig bete 
kenis, omdat er zo weinig in het 
wild voorkomen. Enkel in de 
streek van Ciergnon, bij Ciney, is 
er een goede stand, waar elk jaar 
enkele tientallen exemplaren afge 
schoten worden. Dat gebeurt 
meestal tijdens drijfjachten, terwijl 
dit mooie wild in feite toch beter

Foto boven: damhert in de bronsttijd (omstreeks 
half oktober)


