Grondels bij reewild
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Grandels komen zowel bij bo', 'en <is . i~ geiten \"oor, maar het
meest zijn ze bij bokken waargenomen.
Het zijn kleine stiftvormige tandj es \"an - tot 20 mm lang m et
een doorsnede van ± 2 mmo
D= de hoektand reeds in het melkgebit gevormd wordt kan
:.;::. ~oorkomen, dat men 2 hoektanden in het tandvak aan_:::..-- _ciat de melktand nog niet is uitgevallen en de blijvende
.::~ :-eeds gevormd is.
~E ~oorouders van het ree m oeten wel slagtandvormi----'.__'-",_.:~ gehad hebben, zoals nu nog voorkomt bij het
- - - ; 3 e waterree.
=', u van het gewei verloren deze hoektanden
-= ....::. - -~ waardoor ze langzaam zijn teruggezet
= =--=-~ - 2:: nu die geen functie m eer hebben. Deze
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compensatietheorie van slagtand naar gewei als wapen wordt
niet door eenieder voor het ware gehouden, m aar er is toch veel
voor t e zeggen.
Interessant is het te weten, dat edelherten die hun gewei hebben afgeworpen, dreigen met hun hoektanden als het op ruzie
m aken aankomt.
Ze zijn zich deze vroegere wapens dus nog wel bewust .
Mocht u een reebok schieten die na onderzoek grandels blijkt
te hebben, dan is het zeker de m oeite waard om de schedel zo
ruim mogelijk af t e zagen, zodat deze hoektanden behouden
blijven.
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