Edelherten
Burlende giganten
Het edelhert is het grootste hert dat in Nederland voorkomt.
Dit dier is vooral bekend door zijn krachtige geluid tijdens paringstijd, het burlen.

Uiterlijk
Het edelhert is het grootste zoogdier dat in Nederland voorkomt. Dit beest kan wel
twee meter lang worden en weegt meer dan tweehonderd kilo. Het dier is roodbruin
in de zomer en grijsbruin in de winter.
Het gewei
Het gewei dat de mannetjes krijgen, wordt
tot wel 90 centimeter en weegt soms wel
tien kilo! Edelherten verliezen hun gewei in
maart of april. In juni is het alweer terug
gegroeid. Ze hebben het gewei namelijk
hard nodig in de bronsttijd. Dan gebeurt
het namelijk wel eens dat de mannetjes
vechten om de baas te zijn. Dan is een groot gewei natuurlijk heel handig.

Vlak voordat het gewei van een edelhert volgroeid is, 'vegen' ze het zachte
beschermlaagje er vanaf. Dit doen ze door hun gewei tegen bomen aan te schuren.
In de eerste jaren van een mannelijk edelhert geldt: hoe ouder het hert, hoe meer
vertakkingen een gewei heeft. Dat noemen we enden. Op de Veluwe zijn edelherten
met 22 enden gezien!
Na een jaar of 12 worden de geweien minder imposant. Het kan zelfs gebeuren dat
een oud edelhert niet meer dan stompjes op zijn kop heeft. Dit noemen we
terugzetten.
Burlen
Edelherten maken in de bronsttijd een bijzonder geluid. Ze maken een laag,
langgerekt geluid. Dit noemen we burlen. Mannetjes maken dit imposante geluid om
op te vallen bij de vrouwtjes en om indringers weg te jagen.
Indringers die in de bronsttijd te dichtbij komen, worden aangevallen. Een gevecht
tussen twee mannetjes kan wel uren duren! De winnaar van dit gevecht is sterk en
verwerft daarmee een roedel hindes. Die krijgen jongen van het sterkste mannetje,
waardoor ook de jongen sterk zijn.

