
Grofwild
Het is verbazingwekkend dat 
in West-Europa, en in het 
bijzonder in het dichtbe 
volkte en geïndustrialiseerde 
België en Nederland, nog 
talrijke dieren in het wild 
leven, die algemeen tot het 
“grofwild” (vermoedelijk een 
vervorming van het Duitse 
“Grosswild”) gerekend wor 
den.
We kunnen de benaming 
“grofwild” of “grootwild” 
zelfs letterlijk interpreteren 
want een volwassen edelhert 
of everzwijn weegt heel wat 
meer dan een mens. Een 
volwassen edelhert of een 
everzwijn is een indrukwek 
kend wezen dat aan het on 
gerepte oerwoud doet den 
ken. Ook het elegante ree 
wild, amper dertig kilogram 
zwaar, wordt onder het 
“grofwild” gerangschikt, 
terwijl het toch alles behalve 
grof te noemen is.

Voor het grote publiek en zelfs 
voor veel jagers blijft de kennisma 
king met ons grofwild beperkt tot 
een vluchtige waarneming vanuit 
de auto of tijdens een vroege och 
tendwandeling. Dan zien ze soms 
enkele reetjes die langs de bosrand 
staan te grazen of te laveien. 
Reeën en andere familiegenoten 
worden meestal onder de gemeen 
schappelijke noemer van “hertjes” 
geklasseerd. Dat hoeft ons eigen 

lijk niet te verwonderen want T. V. 
en (jeugd)natuurboeken leren 
alles over de Afrikaanse fauna 
maar bitter weinig over ons eigen, 
minstens zo boeiend “grofwild”. 
Laten we even kort de systematiek 
bekijken, m.a.w. de wetenschap 
pelijke indeling die elk dier en 
plantensoort ondubbelzinnig klas 
seert en van een (Latijnse + Ne 
derlandse) naam voorziet.

Alle inlands grofwild behoort tot 
de klasse der zoogdieren en is bin 
nen die klasse gerangschikt onder 
de orde der evenhoevigen (een 
even aantal tenen aan elke voet, 
in tegenstelling tot de onevenhoe- 
vigen, b.v. het paard).

De hertachtigen behoren tot de 
onderorde van de herkauwers (het 
everzwijn is géén herkauwer!) 
Hierin onderscheiden we:
a. familie van de cervidae = ge- 
weidragers o.m. edelhert, dam 
hert en het ree capreolus capreolus 
L.
b. familie van de bovidae =
hoorndragers o.m. koe, geit, maar 
ook moeflon en gems.
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Bij de prent rechts:

a. Lengte
b. Breedte
c. Lengte hoefbal
d. Spreiding

1. Hoefbal
2. Teen punten
3. Zool
4. Hoefrand

Onder:

Reebok met volgroeid bastge- 
wei.

Waar zit het verschil?
Een gewei groeit elk jaar opnieuw 
aan en is tijdens die groeiperiode 
bedekt met een zogenaamde bast- 
huid die achteraf verwijderd (ge 
veegd) wordt, waarna een dode 
massa, het echte gewei, overblijft. 
Dat valt na enkele maanden weer 
af (wordt afgeworpen) en zo kan 
de cyclus herbeginnen.
Een hoorn valt nooit af, maar 
groeit voortdurend door (zodat we 
zelfs de jaarringen kunnen tellen) 
rondom een beenachtige spil die 
levend blijft en dus ook pijngevoe- 
lig·
Op het gewei komen we later nog 
uitgebreid terug.

A. Voorloper B. Achterloper

a. Geurklier spronggewicht
b. Voetbeentje
c. Tussenteenklier
d. Hoefjes of klauwen
e. Bijtenen

hert—
everzwijn—  (\ /J
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