
Het edelhert
Klasse: zoogdieren 
Orde: evenhoevigen; onderorde: her 
kauwers
Familie: cervidae
Soort: cervus elaphus
Edelhert, cerf rouge, Rothirsch, red
deer

Het edelhert is het grootste land- 
zoogdier in West-Europa dat in 
het wild leeft. Sinds zijn ontstaan 
als diersoort onder zijn huidige 
vorm, enkele tienduizenden jaren 
geleden, tijdens de laatste tussen- 
ijstijd, heeft het op de homo sa 
piens een diepe indruk nagelaten, 
een gevoel van bewondering voor 
dit elegante en schuwe wezen, 
soms van angst voor zijn woest 
bronstgedrag en zijn kracht, maar 
ook van hebzucht voor het fijne en 
voedzame wildbraad en het in 
drukwekkende gewei. In tegen 
stelling tot het reewild, dat veel 
ouder is -  de eerste fossiele vond 
sten dateren van zo’n miljoen jaren 
geleden - , maar dat wegens zijn 
kleine gestalte en verborgen le 
venswijze weinig tot de verbeel 
ding sprak, werd het edelhert in 
teksten en gedichten bezongen en 
op allerlei manieren afgebeeld. 
Door primitieve wandtekeningen 
die in talrijke grotten in Zuidwest- 
Europa zijn aangetroffen, trachtte 
de Pleistoceen-mens zijn begeerde 
jachtbuit te eren, maar van al dat 
“voorhistorisch” wild -  mammoet, 
bewolde neushoorn, holenbeer...
-  heeft alleen het edelhert zich tot 
in onze tijd kunnen handhaven.

In de middeleeuwen gold het edel 
hert als koninklijk bezit; het was 
strikt voorbehouden voor de adel 
lijke parforcejachten (met meute 
en paarden) en beschermd door 
wrede wetten, die stroperij zelfs 
met de strop bestraften.

Het is dan ook niet te verwonderen 
dat in de revolutionaire negen 
tiende eeuw het edelhert en alle 
ander vogelvrij verklaard wild met 
man en macht belaagd werd. 
Vanaf het begin van deze eeuw 
werd het edelhert tot enkele uitge 
strekte private grondbezittingen 
teruggedrongen, en kon het zich 
geleidelijk herstellen en opnieuw 
in aantal toenemen.

Voorkomen
Roodwild, dat is de term die jagers 
gebruiken om deze in de zomer 
inderdaad roodbruingekleurde 
soort aan te duiden -  komt ver 
spreid in heel Europa voor. Vanaf 
de Britse eilanden (ook in Ierland) 
tot de noordelijke helft van Azië, 
van West-Noorwegen tot het Mid- 
dellandse-Zeegebied, met zelfs

enkele kernen in Noord-Afrika. 
Als biotoop verkiest roodwild uit 
gestrekte, rustige bossen, overwe 
gend met loofhout maar ook 
naaldhout, liefst afgewisseld met 
open vlakland (landbouwgebie 
den!). In bergstreken komen edel 
herten voor tot aan de boomgrens, 
tenminste tot ze door de sneeuw 
naar lager gelegen gebieden wor 
den gedreven.
In Schotland leven ze in de boom 
loze, met heide en struiken be 
groeide Highlands, ver van elke 
dekking.
Rond 1845 was het met het edel 
hert in ons land zeer pover gesteld. 
Op twee kleine kernen na, nl. in 
het hartje van de Ardennen en in 
het Hertogenwald nabij Eupen, 
kon de soort als uitgeroeid be 
schouwd worden. Vanaf de 
tweede helft van vorige eeuw nam 
de stand weer toe, als gevolg van 
een betere bescherming, het uit 
zetten van uit Centraal-Europa in 
gevoerde exemplaren en de ver 
dwijning van de wolf, de voor 
naamste natuurlijke vijand.
In 1924 schatte men het aantal 
stuks roodwild in België op 2.290; 
in 1940 op 4.925. Na de Tweede 
Wereldoorlog telde men nog maar 
2.520 en volgens recente gegevens 
van Waters en Bossen bedroeg de 
stand op 1 maart 1981 ongeveer 
5.200 stuks: 2.000 herten en 3.200 
hinden. Ze leven voornamelijk in 
de Ardennen, over een opper 
vlakte van meer dan 200.000 hec 
tare. Zwervers worden soms bui 
ten die zone aangetroffen, tot in 
Limburg.
In Nederland leven een kleine dui 
zend edelherten (van uitstekende 
kwaliteit) in het wild op de Ve-

luwe. Ze zijn verdeeld over vijf 
leefgebieden die, o.m. via wildvia 
ducten, gedeeltelijk met elkaar in 
verbinding staan.

Beschrijving
Een volwassen mannelijk hert be 
reikt een schofthoogte van 130 
centimeter, met een lichaams 
lengte van zowat 200 centimeter. 
Roodwild heeft een duidelijk 
zichtbare staart, tot vijftien centi 
meter lang. Het lichaamsgewicht 
van een hert bedraagt 120 à 180 
kilogram, dat is het levend gewicht 
op voet, dat ongeveer dertig pro 
cent hoger is dan het door jagers 
meestal geciteerde ontweide ge 
wicht (= zonder ingewanden, lon 
gen, hart...). Naargelang van het 
seizoen en de streek kunnen die 
waarden sterk variëren. Sommige 
exemplaren uit Centraal-Europa 
zijn echte reuzen die tot driehon 
derd kilogram wegen, terwijl de 
Schotse herten, die slechts op 
schrale heideheuvels kunnen la- 
veien (= voedsel opnemen) met 
moeite honderdtwintig kilogram 
bereiken.
Gedurende de bronsttijd, als ze 
praktisch geen voedsel tot zich 
nemen maar wel voortdurend ac 
tief zijn, verliezen herten heel wat 
van hun gewicht. Juist vóór de 
bronsttijd, dus in augustus en 
begin september, hebben ze echter 
een goede vetreserve opgebouwd. 
Die periode noemt men in Duits 
land de Feistzeit.

Een hinde (= vrouwelijk stuk) 
weegt ongeveer zeventig kilo 
gram. Een smaldier (= hinde in 
haar tweede levensjaar, voordat ze
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haar eerste kalf gezet heeft) nog 
tien à vijftien kilogram lichter. Het 
zomerkleed van het roodwild is in 
derdaad opvallend roodbruin van 
kleur, met een duidelijk blekere, 
roestkleurige spiegel. Het dichtere 
winterhaar is meer donker- tot 
grijsbruin.
Het verharen gebeurt in de maan 
den april en mei en dan opnieuw 
in de maanden september en okto 
ber. Algemeen geldt ook hier 
weer, net zoals bij het reewild, dat 
jonge exemplaren vroeger verha 
ren dan oudere, en gezonde dieren 
vóór zieke of verzwakte.
Vanaf de bronsttijd vertoont het 
hert lange, donkere haren onder 
aan de hals, de zogenaamde 
bronstkraag of bronstmanen.

Levenswijze
Roodwild leeft in groepsverband, 
in zogenaamde roedels, voor het 
grootste deel van het jaar echter 
gescheiden volgens het geslacht.

Hinden, kalveren en jonge herten 
(in hun tweede levensjaar) vereni 
gen zich tot een kaalwildroedel, 
die wordt aangevoerd door een er 
varen leidhinde. Volwassen herten 
houden zich samen in kleinere 
groepjes op. Zeer oude herten 
worden dikwijls eenzaten, hoog 
stens vergezeld van een jonger bij- 
hert, dat min of meer als “verken 
ner” fungeert.

Als echte cultuurvlieders blijven 
ze erg schuw en zeer gevoelig voor 
verstoring, o.m. door recreanten.

Wie roodwild in zijn jachtveld wil 
houden moet voor absolute rust 
zorgen.
Overdag blijven ze gewoonlijk in 
dichte dekkingen verscholen, 
meestal in een “bed” liggend, met 
af en toe korte perioden van voed- 
selopneming in de onmiddellijke 
omgeving. Pas tegen de avond 
gaan ze uittreden op velden of 
kaalslagen om ’s morgens vroeg 
weer in de dekking te wisselen.

Een volwassen stuk heeft dagelijks 
tien à twaalf kilogram groenvoe- 
der nodig: grassen, kruiden, veld 
vruchten, fruit, eikels, kastanjes... 
Bij onvoldoende of slecht uitgeba 
lanceerd voedsel (tekort aan ruw- 
vezelige stoffen in het rantsoen), 
of als gevolg van frequente versto 
ring of van een onnatuurlijke so 
ciale structuur van de populatie (te 
veel kaal wild, te grote roedels), zal 
roodwild schors van bomen begin 
nen te eten, het zogenaamde schil 
len. Dat kan ontaarden in een -

vanuit bosbouwstandpunt -  ontoe 
laatbare plaag. Ook gewenning 
speelt hier een zekere rol; het ge 
drag kan worden overgenomen 
door andere individuen van de 
zelfde populatie, zodat ze allemaal 
min of meer aan een soort van 
“corticomanie” gaan lijden.

Tijdens de zomer en de bronsttijd 
neemt roodwild graag een (mod 
derbad: het zoelt.
Roodwild ziet behoorlijk, hoort 
goed en ruikt uitstekend. Vooral 
ongewone geluiden alarmeren

hen: het klikken van een camera 
of het ontzekeren van een buks. 
Ze wennen echter vlug aan regel 
matig voorbij denderende treinen 
of zelfs aan zeer luidruchtige 
schietoefeningen, bijvoorbeeld op 
militaire oefenterreinen.
Meestal zijn ze zwijgzaam, soms 
hoort men ze schrikken (een rauw, 
blaffend alarm) bij nog niet onder 
kend gevaar, hinde en kalf maken 
soms een blatend geluid om met 
elkaar te communiceren en zeer 
zelden klaagt roodwild, bij pani 
sche angst of erge pijn. Over het 
indrukwekkend bronstgeluid, het 
burlen van het hert, zullen we het 
zo dadelijk hebben.

Voortplanting
Vanaf begin september ontstaat er 
onder het roodwild een geleidelijk 
toenemende onrust en activiteit. 
De herten die tot dan samen op 
trokken, verlaten hun “mannen 
club” en zoeken de bronstplaatsen 
op. Zo’n bronstplaats is meestal 
een open plek, kaalslag of weide, 
of een open, hoogstammig bos in 
de buurt van de dekkingen waar 
het kaal wild verblijft. Het zijn 
vaak van jaar tot jaar dezelfde 
plaatsen.
Het hoogtepunt van de bronst valt 
meestal in de laatste week van sep 
tember. Naargelang van de wild 
stand en de geslachtsverhouding 
kan een sterk hert, het zogenaamd 
plaatshert, een bronstroedel van 
verscheidene hinden en smaldie- 
ren bijeen drijven. Zeer oude, hei 
melijke herten stellen zich soms te 
vreden met slechts één hinde. Een 
bronstroedel wordt hardnekkig 
verdedigd tegen rivaliserende bij- 
herten.

Door uitdagend burlen, een in 
drukwekkend diep geloei, pro 
beert het plaatshert de andere te 
ontmoedigen. Lukt dat niet, dan 
kan het tot min of meer heftige 
bronstgevechten komen waarbij 
de overwinnaar het bronstroedel 
behoudt of overneemt.
De ervaren roodwildjager pro 
beert soms het hele gamma van 
bronstgeluiden na te bootsen door 
op een houten, glazen of kunst- 
stofcylinder te blazen, om zo het 
plaatshert te doen antwoorden en 
eventueel dichterbij te lokken. 
Hoewel het roodwild nu ook vaker 
overdag op de been is valt de

284



meeste bronstactiviteit in de 
nachtelijke of vroege morgenuren. 
Vooral bij koud en helder weer is 
de bronst zeer hevig.
Een bronsthert zoelt frequent in 
een zelf met de voorlopers uitge 
graven bronstkuil, slaat met zijn 
gewei in de grond of de begroeiing, 
urineert dikwijls (waardoor op de 
onderbuik de slecht riekende, 
donkere bronstvlek ontstaat) en 
neemt die paar weken vrijwel geen 
voedsel op, zodat het na de bronst 
sterk vermagerd is; men spreekt 
dan van een afgebronst hert.

Na een dracht van acht maanden 
wordt in mei/juni het kalfje gezet, 
slechts één per hinde (hoewel 
tweelingen kunnen voorkomen). 
Het vertoont het typische, bambi- 
achtige vlekkenpatroon op de rug 
(camouflage!) en zal zich de eerste 
twee weken bij gevaar onbeweeg 
lijk drukken. Zo’n kalfje wordt 
door de moederhinde afgelegd -  is 
dus NIET verlaten of moederloos
-  en zal pas daarna sterk genoeg 
zijn om voortdurend met het an 
dere kaalwild mee te trekken. 
Tegen het einde van de zomer zijn 
de kalvervlekken verdwenen.
De voor roodwild kenmerkende 
familieband is: hinde/kalf/smal- 
dier of jaarlinghert. In die volg 
orde verplaatsen ze zich ook en 
meestal treden ze zo de dekking 
uit.

Vooral nà de bronsttijd verenigt 
het kaalwild zich tot grotere roe 
dels.

Geweivorming
Bij een mannelijk kalf ontstaan 
rond de tiende levensmaand de ro- 
zestokken, de benige uitgroeisels 
van het voorhoofdsbeen, die let 
terlijk de basis zullen vormen voor 
het lagere gewei. Als het kalf on 
geveer veertien maanden (juni) is, 
dus in het tweede levensjaar, be 
gint het eerste gewei te groeien, 
zoals bij alle hertachtigen be 
schermd en gevoed door een flu 
weelachtige basthuid (zie ook het 
hoofdstuk over het reewild).

Rechthoekig profiel:
De geweimassa zit bovenaan = toekomst- 
hert.
Driehoekig profiel: 
ongunstig = afschothert

ONGEVEER 18 M M N D E N

ONGEVEER 12 JAAR

rechthoekig_____________ driehoekig

MIDDENTAK

IJSTAK

OOGAK 

(linker stang)(rechterstang)/

JENDEN

WOLFSTAK
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Jagers spreken nu van een hert van 
de eerste kop. Op die manier dui 
den ze eerder dan door het aantal 
jaren de leeftijd van een hert aan: 
een hert van de vijfde kop is dus 
in zijn zesde levensjaar enz.
Dit eerste bastgewei wordt ge 
woonlijk pas in september ge 
veegd, d.w.z. door schuren en 
wrijven tegen boompjes van de 
bast ontdaan. Het blankgeveegd 
gewei zal snel een donkere kleur 
krijgen onder invloed van oxidatie 
van (organische) plantenbestand- 
delen.
Het eerste gewei bestaat meestal 
uit twee onvertakte spiesen, zon 
der rozen, van slechts enkele centi 
meters tot bijna een halve meter 
lengte. Toekomstige kapitaalher- 
ten vertonen zeer zelden al een 
vertakking of zelfs al een aandui 
ding van kronen vorming.
Goede jaarlingspiesers moeten 
spiesen dragen die minstens even 
hoog zijn als hun oren, met stompe 
uiteinden.
Als de spiesen kort (minder dan 
twintig centimeter), erg ongelijk 
van lengte en/of scherp zijn, be 
treft het een te elimineren exem 
plaar, zeker als de jaarling in kwes 
tie daarbij nog zwak van lichaams 
bouw is. Men spreekt van een af- 
schothert.
De eerste kop wordt in de daarop 
volgende lente (mei) afgeworpen
-  de twee stangen samen of 
meestal kort na elkaar -  waarna 
dadelijk het nieuwe gewei begint 
te groeien.
Het tweede gewei wordt geken 
merkt door de aanwezigheid van 
rozen en wordt meestal al in augus 
tus geveegd. Het kan nog steeds 
bestaan uit twee lange spiesen 
(met rozen!) maar meestal is het 
vertakt tot een gaffel, zes- of ach- 
tendergewei. Toekomstherten van

de tweede kop kunnen zelf al aan 
één of beide stangen een kroon 
dragen.
De verschillende takken of enden 
aan een geweistang worden, van 
onder naar boven, als volgt aange 
duid: oogtak -  ijstak -  middeltak
-  kroon = 3 enden o f gaffel = 2 
enden (wolfstak: maakt deel uit van 
de kroon).
Het aantal enden geeft niet de 
minste aanduiding over de leeftijd 
van een hert.
Gewoonlijk krijgt een hert bij het 
ouder worden tot een bepaalde 
leeftijd meer enden en worden de 
stangen en de enden ook langer en 
sterker. Dit is echter zeker geen 
absolute regel.
Het endental van een gewei wordt 
uitgedrukt door het aantal enden 
van de endenrijkste stang te ver 
dubbelen; het is dus steeds een 
paar getal: tien-, twaalf-,... twinti 
gender... Hebben beide stangen 
hetzelfde aantal enden, dan 
spreekt men van een even of ge 
lijke x-ender, zoniet van een one 
ven.
Over het algemeen draagt een 
edelhert zijn sterkste (= langste en 
zwaarste) gewei pas rond het

twaalfde levensjaar; daarna daalt 
de kwaliteit terug: het hert zet 
terug.
Zo een kapitaal gewei kan tot zes 
kilogram zwaar en één meter hoog 
worden. Midden- en Oosteuro- 
pese herten dragen nog sterkere 
geweien. Het huidig (Hongaars) 
wereldrecord is een gewei van 
veertien kilogram, schedel inbe 
grepen; het telt zestien enden en 
is 126 centimeter hoog!
Als algemene regel geldt dat oudere 
herten eerder af werpen (februari) 
dan jonge (april), en dat ze dan 
automatisch ook eerder (juli) hun 
volgroeide gewei vegen. 
Opmerkelijk is dat die relatief 
zware beenstructuur -  in extreme 
gevallen tot meer dan tien kilo 
gram -  in nauwelijks 130 dagen 
groeit en verhardt; het is vermoe 
delijk het snelst groeiend been- 
weefsel in de natuur.
Het groeiend bastgewei is vrij teer 
en pijngevoelig en zal daarom niet 
gebruikt worden om onderlinge 
meningsverschillen uit te vechten. 
Twee bastherten zullen elkaar eer 
der te lijf gaan op de manier van 
het kaal wild, nl. door, op de ach- 
terlopers staand, met de voorlo 
pers te slaan.

Goede ontwikkeling

λ J ?  gaffel----------- 2
« W J w j v )  kroon------3

J  ( λ middenend---- 1 middenend— 1

ijsend------------ 1
J oogend--------------1 j / r  ’ ταΛ  oogend--------------1

f  2x5=10 V 2x5=10

IJSTAKTIENENDER KRONENTIENENDER
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Tandformule
Zoals alle herkauwers heeft het 
roodwild in de bovenkaak géén 
snijtanden (I). In de onderkaak 
staan er acht (de twee buitenste 
zijn in feite tot snijtanden omge- 
vormde haaktanden), in elke 
kaakhelft vier.
In onder- en bovenkaak staan er 
aan beide zijden zes kiezen (drie 
premolaren P en drie molaren M); 
in totaal dus 4 x 6 = 24 kiezen. 
Dat alles geldt ook voor het ree 
wild.
Typisch voor roodwild is de aan 
wezigheid van twee haaktanden 
(C) in de bovenkaak. Haaktanden 
zijn de scheur- of slagtanden, zeer 
duidelijk te zien bij de vleeseters,
b.v. de hond. Deze twee kleine 
tanden komen voor bij hert én 
hinde en betekenen voor de suc 
cesrijke roodwildjager een be 
geerde trofee; in het Duits noemt 
men ze “Grandeln”, wij spreken 
van “grendels” of beter van 
“haken”. Hoe ouder het stuk, hoe 
meer ze afgesleten en gepolijst 
zijn.
Ongeveer één procent van de 
reeën heeft ook één of twee kleine 
haaktandjes in de bovenkaak, 
maar dat is uitzonderlijk.
Hoe ouder het hert wordt, des te 
vlakker slijten de kiezen af.

Een tandformule is een eenvou 
dige schematische voorstelling 
waarmee het gebit van elke dier 
soort duidelijk kan aangegeven 
worden. Men maakt daarbij ge 
bruik van de hierboven tussen 
haakjes vermelde afkortingen.

Roodwild:
Bovenkaak

3M 3P 1C 1C 3P 3M

3M 3P 41 41 3P 3M
Onderkaak

Reewild:
Bovenkaak

3M 3P 3P 3M

3M 3P 41 41 3P 3M
Onderkaak

Een volwassen stuk roodwild telt 
in het totaal dus 34 tanden, en ree 
wild 32.
Een kalf (van vijf tot twaalf maan 
den) heeft slechts vier kiezen, een 
jaarlinghert of smaldier (13-24 
maanden.) vijf. Pas na twee jaar is
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het gebit voltallig, nl. zes kiezen 
in elk van de vier kaakhelften.
De derde (melk)kies is drielobbig 
tot 24 maanden, daarna wordt hij 
vervangen door de blijvende kies 
die tweelobbig is. Bij reewild 
wordt deze drielobbige melkkies al 
gewisseld op éénjarige leeftijd. 
Van dan af kan de leeftijd van een 
geschoten stuk roodwild of reewild 
geschat worden door de studie van 
de slijtagegraad van de kiezen. 
Een nauwkeurige methode berust 
op de zogenaamde slijpplaatj es 
techniek, waarbij de eerste kies 
verticaal doorgezaagd en daarna 
gepolijst wordt, waarna onder 
zwakke microscopische vergroting 
een soort van jaarringen geteld 
kan worden.
N.B. Ter vergelijking de tandfor 
mule van een volwassen mens:

3M 2P 1C 21 21 1C 2P 3M

3M 2P 1C 21 21 1C 2P 3M

Sporen
Gezien de schuwe levenswijze kan 
men zich soms enkel baseren op 
de aanwezigheid van allerlei te 
kens die het roodwild achterlaat, 
om een idee te krijgen over hun 
aanwezigheid.
De uitwerpselen zijn eikelvormig, 
in de zomer meer breiig. De keu 
tels van het hert zijn aan één uit 
einde puntig, aan de andere kant 
licht uitgehold.
De kennis van de afdrukken van 
de hoeven of schalen vergt jaren 
lange studie en ervaring. Bij sterke 
herten kan één spoor negen centi 
meter lang en acht centimeter 
breed zijn, met een iets afgeronde

voorrand, terwijl bij het kaal wild 
de sporen aanzienlijk kleiner zijn 
en vooraan scherper.
Op weke bodem en bij hogere 
snelheid (draf of galop) worden 
ook de twee bijklauwen af gedrukt.

3 lobbig

3y y \  ree—+12 m 

hert—+24 m

2 lobbig



Beheer
Het beheer van roodwild moet in 
de eerste plaats gericht zijn op het 
bekomen of behouden van een 
biologisch gezonde populatie (nor 
maal lichaamsgewicht, goede ge 
weien, sterke kalveren...) in een 
voor land- en bosbouw aanvaard 
bare densiteit. Deze dichtheid 
schommelt, naargelang van de 
kwaliteit van de biotoop, rond de 
twintig à veertig stuks per duizend 
hectare. Daaruit blijkt al dadelijk 
dat het weinig zin heeft om aan 
roodwildbeheer te willen doen in 
kleine jachtvelden van slechts en 
kele honderden hectaren.
Ook in ons land zou de oprichting 
naar buitenlands model (in de om 
geving van de Hoge Venen b.v. al 
toegepast) van zogenaamde be- 
heersringen ideaal zijn, d.w.z. op 
min of meer vrijwillige basis sa 
menwerkende jachtvelden over 
een totale oppervlakte van ver 
scheidene duizenden hectaren. De 
wettelijke basis, tenminste voor de 
door staat en gemeenten ver 
pachte gronden, kan in de voor 
schriften van de lastenboeken lig 
gen. Dat de beloning voor een ver 
antwoord beheer de oogst van een 
goede trofee kan zijn, is zeker niet 
bijkomstig.

Een grote fout die in veel rood- 
wildgebieden gemaakt wordt, is de 
verwaarlozing van het afschot van 
het kaalwild als gevolg van een ge- 
demodeerde, onbiologische (maar 
wel begrijpelijke) houding, “wie 
herten wil moet z’n hinden spa 
ren...” Dat kon tot voor enige tijd 
in België nog wel gelden, toen er 
nog geen wettelijke controle be 
stond over de omvang van het af 
schot. Iemand met een mini-jacht- 
veld van een tiental hectare goed 
gelegen bos kon er jaarlijks ver 
scheidene stuks “oogsten”. Met de 
huidige minimumregeling van vijf 
tig en de verplichte afschotmelding 
voor roodwild, zijn misbruiken 
veel moeilijker geworden. Ook 
zullen ze verder bestreden wor 
den, sinds het afschotplan overal 
wettelijk van kracht is geworden. 
De na te streven geslachtsverhou- 
ding moet 1:1 bedragen, d.w.z. 
evenveel vrouwelijke als manne 
lijke stuks. Dat wekt misschien wel 
enige verwondering, gezien de po 
lygamie van het edelhert, maar uit 
tientallen jaren ervaring in Cen 
traal-Europa en Duitsland blijkt

dat alleen op die manier de toe 
name van de roodwildstand onder 
controle kan worden gehouden, de 
wildschade beperkt blijft en de so 
ciale en fysieke conditie van de 
dieren gewaarborgd wordt.
Per geslacht moet het afschot ver 
der zo gebeuren dat een natuur 
lijke leeftijdsklassenopbouw in de 
hand gewerkt wordt. Als vuistre 
gel stelt men dat een biologische 
roodwildpopulatie volgende 
(voorjaars)samenstelling moet 
hebben:

25 procent kalveren, voor de helft 
mannelijke en vrouwelijke 
40 procent hindes (314) en smaldie- 
ren (1/4)
40 procent mannelijke stuks: de 
helft ervan jonger dan twee jaar, 
slechts 2/10 ouder dan negen jaar.

Onder normale omstandigheden 
moet dan, om de wildstand op het 
zelfde peil te houden, jaarlijks de 
natuurlijke aanwas van de popula 
tie weggenomen = afgeschoten 
worden. De te benutten aanwas 
wordt als volgt geschat:

90 procent van het aantal hindes, 
aanwezig op het einde van het vo 
rige jachtseizoen (één kalf per 
hinde)
75 procent van het totaal aantal 
kaalwild (smaldieren zetten pas 
hun eerste kalf als ze twee jaar oud 
zijn geworden)
25 à 30 procent van de totale stand, 
kaalwild en herten samen.

Als aanbevolen theoretisch af- 
schotcijfer krijgen we dan:

30 procent afschot te realiseren 
onder de kalveren (1/2 van elk ge 
slacht)
35 procent kaalwild (213 hindes, 7/ 
3 smaldieren)
35 procent herten, als volgt onder 
verdeeld: 50 procent 1 à 2-jarige 
30 procent middeloude = 3 à 9-ja 
rige
20 procent herten ouder dan 9 jaar.

Op basis van al die waarden kan 
dan een voor de praktijk bestemd 
beheers- of afschotplan opgesteld 
worden. Een moeilijke factor bij 
de berekeningen is de juiste kennis 
van de roodwildstand in een be 
paald gebied. Schattingen of “tel 
lingen” van het aantal stuks rood 
wild die permanent voorkomen in 
een min of meer goed omschreven 
boscomplex zijn niet al te moeilijk

uit te voeren, in elk geval zijn ze 
betrouwbaarder dan bij het ree 
wild. Roodwild leeft immers in 
roedels, zeker in het koude en 
voedselarme seizoen. De waarne 
mingen van een zo groot mogelijk 
aantal medewerkers (boswach 
ters, jachtopzieners en jagers) ver 
spreid over een gebied op vooraf 
afgesproken teldagen, ’s morgens 
en ’s avonds, worden op een gede 
tailleerde kaart overgebracht, en 
kunnen een goed beeld over de 
omvang en samenstelling van een 
bepaalde roodwildpopulatie 
geven.
Voor herten bedraagt de na te stre 
ven leeftijd twaalf jaar, d.i. als ze 
theoretisch hun sterkste gewei dra 
gen. Als men dus goede geweidra- 
gers wil oogsten, komt het erop 
aan slechts matig in te grijpen in 
de middeloude klasse en de goede 
toekomstherten voldoende oud te 
laten worden.
De hamvraag voor de weidelijke 
jager luidt dan: hoe kunnen we de 
leeftijd van een in het jachtveld 
waargenomen hert bepalen, op 
welke criteria kunnen we ons base 
ren?

Aanspreken is de kunst
Het aanspreken van een stuk rood 
wild, d.i. het beoordelen ervan 
naar geslacht, leeftijd, conditie en 
kwaliteit -  elementen die beslis 
send kunnen zijn voor het al dan 
niet afschieten -  gebeurt op basis 
van de lichaamsbouw en -houding, 
het gedrag, eventueel de vorm, 
toestand en sterkte van het gewei, 
en ten slotte het verharen.
Het aanspreken van roodwildkal- 
veren naar het geslacht is zeer 
moeilijk. Men krijgt enkel zeker 
heid als men er een heeft kunnen 
observeren terwijl het urineerde: 
een hertekalf plast onder zich naar 
voor toe, een vrouwelijk kalf zakt 
daarbij iets door de achterlopers 
met een meer naar achter gerichte 
urinestraal.
Omdat de kalveren tijdens de open 
jachttijd (15 oktober tot 31 decem 
ber) meestal in een kaalwildroedel 
staan, kan je ze onderling vergelij 
ken: de duidelijk zwakkere en lich 
tere exemplaren moeten het eerst 
geëlimineerd worden.
Een smaldier kan je binnen een 
roedel ook meestal aan de slan 
kere lichaamsbouw, de soms iets 
kleinere gestalte, het vollere, jeug-
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dig gezicht herkennen. Bovendien 
voert het geen kalf, lijkt het zich 
wat onvoorzichtiger te gedragen, 
treedt het pas nà haar hinde en 
kalf uit en verhaart het eerst. Op 
gelet, op het einde van het jacht 
seizoen kan een zeer sterk kalf op 
het eerste gezicht soms verkeerd 
als een zwak smaldier aangespro 
ken (en afgeschoten) worden. 
Een oudere hinde heeft een langer 
hoofd, een soort ezelsgezicht; de 
hals is dunner en langer, het li 
chaam voller met een zwaardere 
buik. Kalveren zuigen nog tot in 
januari bij de moederhinde en heb 
ben haar leiding en ervaring nog 
broodnodig. Moederloze kalveren 
worden best ook zo vlug mogelijk 
afgeschoten.
Een hinde is volgroeid op vijfjarige 
leeftijd. Ze kunnen tot op hoge 
leeftijd een kalf zetten en voeren, 
steriliteit ten gevolge van ouder 
dom komt zeer zelden voor.
Het is altijd verkeerd de leidhinde 
af te schieten omdat het roedel dan 
zonder ervaren leiding komt te 
staan.
Jonge (twee- à vierjarige) herten 
hebben een jeugdige, slanke li 
chaamsbouw. De rug is recht, de 
hals dun met weinig manen; het 
lange, scherpe hoofd wordt hoog 
gedragen. Ze gedragen zich niet 
erg achterdochtig en zijn soms 
nogal nieuwsgierig.

Het middeloude hert (tot acht 
jaar) is zwaarder gebouwd met 
duidelijker bronstkraag en dikkere 
hals. Het is voorzichtiger en schu 
wer.

Het rijpe, volgroeide (+ negen 
jaar) hert heeft een massief, ge 
drongen lichaam, met zware hals 
en manen, en een hangbuik. De 
schoft is hoog zodat de rug naar 
achter afhelt. Het brede, korte 
hoofd wordt laag, bijna horizon 
taal gedragen en is grauwer van 
kleur dan de romp. Het is heime 
lijk en zeer voorzichtig, z’n bewe 
gingen schijnen trager en uitgeme 
ten.

Kijken naar het gewei
In tegenstelling tot bij de reebok, 
waarvan de geweivorm en -sterkte 
voor zo’n tachtig procent door uit 
wendige factoren (voedsel, kli 
maat, wildstand...) bepaald wor 
den en dus van seizoen tot seizoen 
sterk kunnen variëren, is het gewei

van het edelhert in veel belangrij- 
ker mate erfelijk vastgelegd, zodat 
het een betrouwbaarder idee geeft 
over de kwaliteit en conditie van 
de drager. Bovendien valt de ge- 
weigroei bij het hert in het voedsel 
rijke voorjaar (terwijl de reebok 
daar de schrale maanden februari 
en maart voor krijgt) zodat er 
doorgaans voldoende bouwstoffen
-  calcium, fosfor, eiwitten, vitami 
nen -  beschikbaar zijn. Als een 
gewei dus onvoldoende ontwik 
keld is, moet je de oorzaak daar 
van eerder in de minderwaardige 
constitutie van het hert zoeken.

Het grondig bestuderen van een 
hertegewei, gekoppeld aan een zo 
deskundig mogelijke schatting van 
de leeftijd, geeft de ervaren rood- 
wildjager de sleutel in handen om 
een verantwoord “beheer met het 
geweer” of “Hege mit der Büchse” 
door te voeren.

Sterk vereenvoudigd kunnen we 
ter illustratie al stellen dat bij de 
volgende geweivormen een af 
schot gewenst is:

eerste kop:
* korte (- 20 centimeter), scherpe 

spiesen;
tweede kop:
* spiesen
* gaffel
* oneven zesender
* zesser met slechts korte middel 

enden
vanaf de 
derde kop:
* zessers en (oneven) achters
* kronenloze herten (tienenders) 

met bovenaan korte enden.
Absoluut te sparen toekomsther- 
ten zijn: 
eerste kop:
* sterke, stompe spiesen ( +20  

centimeter)
tweede kop:
* zessers en achters met gelijke 

stangen en sterke, stompe 
enden

vanaf de 
derde kop:
* alle gelijkmatige kronenherten.

Een degelijke kennis van alle mo 
gelijke geweivormen en -sterktes 
vergt intensieve studie en jaren 
lange ervaring. Een aantal goede 
boeken kunnen daarbij zeer nuttig 
zijn.

Jacht
In het licht van wat we al over de 
moeilijke kunst van het aanspre 
ken schreven, is het duidelijk dat 
voor een weidelijk roodwildbe- 
heer de drijfjachtmethode niet in 
aanmerking kan komen. Nochtans 
werden tot voor kort in ons land 
de meeste herten nog steeds op die 
manier geschoten (1 oktober tot 
30 november). De enige hoofdbe 
kommernis daarbij blijft of het 
hert in kwestie al dan niet aan de 
enige wettelijke voorwaarde, nl. 
dat het minstens een twaalfender 
moet zijn, beantwoordt. Op die 
manier sneuvelen meestal jonge 
toekomstherten, en dat is zeer 
jammer. Wordt er dan “per vergis 
sing” een oudere achtender of 
slechte jaarlingspieser geschoten 
riskeert de dader wel een fikse 
boete plus veroordeling.
Voor het kaalwildafschot (15 okto 
ber tot 31 december) zou een ze 
kere vorm van drijfjacht nog te 
dulden zijn, alhoewel ook daarbij 
fouten moeilijk te vermijden zijn: 
afschieten van de leidhinde of van 
voerende hindes, enz. De speciale 
opening op afschotherten (15 tot 
30 september) is sinds enkele jaren 
een positieve maatregel. Alleen 
met bers en aanzit mogen dan de 
volgende dieren geschoten wor 
den: spiesers onder de twintig cen 
timeter, vier- en zesenders, one 
ven achtenders en tienenders die 
niet aan beide zijden een kroon 
dragen. Daarbij komen dan wel 
nog de veertien- en meerenders, 
die echter pas als oogsthert be 
schouwd mogen worden, als ze 
minstens negen jaar oud zijn.

Nogmaals willen wij hier aandrin 
gen op de noodzaak om het rood- 
wildbeheer in ons land geografisch 
gezien op veel ruimere schaal op 
te vatten. Enkel door intensieve 
samenwerking tussen private 
jachtpachters en de bevoegde 
overheid, in casu het Bestuur van 
Waters en Bossen, zullen we er in 
slagen ons prachtig Ardens rood 
wild kwalitatief vooruit te helpen. 
De realisaties van analoge projec 
ten (Hochwildring “Hohes Venn”, 
24.000 hectaren en Grand Bloc de 
Chasse de Wellin), hebben bewe 
zen dat zoiets ook in België moge 
lijk kan zijn.
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