
ZWIJNEN

Wild zwijn  Sus scrofa

ID: Lengte 120-180 cm. Een stevig 
varken met een erg dikke nek en een 
ruwe, donker grijsbruine vacht 
en opvallende slagtanden bij 
volwassen mannetjes. Poten donkerder 
en lijken dunner. Snuit lang, oren 
groot, puntig, rechtopstaand en erg 
harig, ogen klein. Staart kort, harig, 

niet gekruld. Biggen lichter roodbruin 
met donkere en lichte strepen 
over lichaam die na 3 maanden ver-
dwijnen. Sporen zijn ronde klauwtjes 
achter hoeven. Rolt door modder, laat 
meerdere sporen achter en modderige 
strepen bij bomen waar hij tegenaan 
wrijft. 
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VERGELIJKBARE SOORTEN: Geen.

VERSPREIDING: Algemeen op slechts 
enkele plekken in Nederland; de 
Veluwe en de provincie Limburg.

ACTIVITEITSCYCLUS: Vooral ’s nachts. 
Hele jaar actief. Biggen meestal in 
midden lente geboren.

HABITAT: Houdt van dichtbegroeide 
bossen met modderpoelen; gaat naar 
open leefgebieden voor voedsel.

GEDRAG: Doorzoekt vegetatie en graaft 
wortels uit. Vrouwtjes leven in kleine 
groepen met hun biggen; mannetjes 
zijn solitair, behalve in midden tot 
eind herfst als ze vrouwtjes zoeken 
en vechten tijdens jaarlijkse bronst. 
Schuw, maar kunnen soms agressief 
zijn, dus houd altijd afstand.
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HERTEN

Damhert  Dama dama

ID: Lente 130-170 cm. Een vrij groot 
hert; zit qua grootte tussen ree en edel-
hert in. Mannetje heeft breed schoffel-
gewei, met een wit en plat middenstuk. 
Vachtkleur meestal warm middelbruin, 
wit aan onderkant, met witte vlekjes 
in de zomer, maar veel kleurvariatie – 
effen donkerbruine en bijna geheel 
witte varianten komen voor.  

Heeft lange staart en (met standaard-
kleuren) opvallend streeppatroon 
op staart en romp. Mannetje in 
bronsttijd maakt laag gromgeluid. 
Sporen 5 x 8 cm. VERGELIJKBARE SOORTEN: 

Vorm van gewei mannetje uniek.  Vooral 
te herkennen aan wit en zwart omrande 
spiegel (achterwerk) en opvallend lange 
staart. 

114

Mannetje

Donkerbruin mannetje

HERTEN

VERSPREIDING: Zeldzaam in heel Neder-
land, concentraties op de Veluwe en de 
duinen aan de westkust.

ACTIVITEITSCYCLUS: Dag en nacht actief, 
maar blijft meer beschut in daglicht en 
hele jaar door. Bronsttijd in oktober, 
gewei valt eind winter af; kalfjes juni/
juli geboren. 

HABITAT: Gemengde bossen en open 
landelijke gebieden, waaronder akkers.

GEDRAG: Leeft in groepen van hetzelfde 
geslacht met 10-50 dieren (vrijgezel-
lengroepen meestal kleiner), behalve 
tijdens bronsttijd als volwassen man-
netjes een territorium beschermen en 
een groep hinden aantrekken. Tijdens 
bronsttijd vechten concurrerende 
mannetjes met hun gewei.
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Mannetje (links) en vrouwtjeDonkerbruin mannetje


