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H>p en verspreiding 
lture leven reeen in een grote ver
nheid van biotopen, mits ervoldoen
dng iso Tot in het hooggebergte en in 
'ekte moerassen komen ze voor. Oe 
ijkste beperkende faktor is een diep, 
ig sneeuwdek. 
:derland komt het ree tegenwoordig 
provincies voor en het areaal breidt 
~ steeds uit. Voor de tweede wereId
was het verspreidingsgebied globaal 
: tot de zandgronden en de provincie 
.. Door een meer r.eevriendelijke op
(het binden van de jacht aan vergun-
verbod op het gebruik van hagel) 

de di'eren eerst in aantal toe en hero
Vf: ~lens heel Nederland. Daarbij 

uv.. oiotopen gekoloniseerd die 
zijn (Noord-Groningen, Noord

ld). Hoe de dieren de duinen hebben 
is niet bekend, maar inmiddels ko
in de hele duinstreek voor. 
!st- en Midden-Europa heeft het ree 
zonder goed aangepast aan het ku 1-
:lschap. Zelfs in verstedelijkte ge
:n in beplantingen langs autosnelwe
en reeen zich te handhaven. 

sei en schade 
:dsel bestaat hoofdzakelijk uit voor 
vers licht verteerbaar materiaal, zo
iden, knoppen en bladeren. Bast 
liet gegeten en jaarscheuten van 
ruiken zijn hoogstens geschikt als 
Itsoen. Ook kultuurgewassen en 
l bemest weiland worden vaak gege
een veroorzaken in het algemeen 
lOig 1e. Plaatselijk (fruitteeltge-
jon ~osaanplant) kan schade op-

19 
et late voorjaar tot achterin de herfst 
'een tamelijk eenzelvig binnen hun 
um. Een bok dult in zijn gebied an
<ken hooguit als passant. Bij de gei
en dochters soms meer dan een jaar 
noeder. [n de winter leven reeen 
l1S in groepen (sprongen), die meer 
xemplaren kunnen teilen. Door het 
opheffen van de t~rritoriale struk

men verspreid voorkomende voed-
len door meer dieren worden benut 
meer alle reeen Ln hun territorium 
Eind maart. begin april wanneer de 
hun geweien gaan vegen . vallen de 
n ulteen" , 
!>este kalv~ren worden in mei of juni 
. P':r geit cen of twee, maar ook 
!n komen voor. Oe kalveren wor
un gcboone weggestopt op plaatscn 
Joor hun camouflage nauwelijks te 
:ijn , De reegeit zoekt het kalf alleen 
c zogen en te likken Na circa twee 
'01 . het kalf lijn.mOl:dc r Wie t:cn 
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reekalf vindt, dient het niet aan te raken en 
zich zo onopvallend mogelijk terug te trek
ken. "Verloren" reekalveren bestaan niet; 
de reegeit is met zekerheid vlak in de buurt. 

Populatiedynamiek 
Bij een geslachtsverhouding van 1 : 1 be
draagt de jaarlijkse aanwas circa 50% of 
meer. Desondanks worden uit gebieden 
waar behalve reeen ook hun natuurlijke 
vijanden (Iynx. wolf) voorkomen, steeds la
ge dichtheden van een tot enkele die ren per 
100 ha gemeid. Kennelijk worden in natuur
lijke omstandigheden reeen gereguleerd op 
een dichtheid, die aanzienlijk onder de po
tentiele maximale draagkracht van het bio
toop ligt. Bij deze lage dichtheden zijn de 
dieren groot en is de parasietenbelasting mi
nimaal. 

Bij afwezigheid van grote predatoren en 
niet-ingrijpen door de mens loopt de dicht
heid aan reeen in het kultuurland op tot zo'n 
20 exemplaren per 100 ha. Onder dergelijke 
omstandigheden is de parasietenbelasting 
hoog en zijn er teveel die ren om ieder een 
eigen territorium te kunnen bezetten. Dat 
heeft een overmaat aan interakties tot ge
volg, waaraan de die ren zich niet kunnen 
onttrekken. Er treedt een soort stress-effekt 
op, waardoor zelfs onder ideale omstandig
heden, kwa voedsel en dekking, de dieren in 
hun ontwikkeling achterblijven (veel eerste 
jaars bokken met kleine geweien, knopbok
ken). Bij drastische verlaging van de dicht
heid (maai- en verkeersslachtoffers, af
schot) vermindert het percentage knopbok
ken en neemt ook de parasietenbe1asting 
(wormen, keelhorzel) sterk af. 

Beheer 
Ook zortder natuurlijke vijanden komt een 
reeenpopulatie in evenwicht met de draag
kracht van het biotoop. Het ree komt daar
bij als het ware in een .,nieuwe evolutionaire 
omgeving" (reeen in hoge dichtheden) te 
recht. Of de soort daartegen bestand is, lS 
nog onbekend. In elk geval zal het leven in 
hoge dichtheden op andere eigenschappen 
selekteren dan het leven in lage dichtheden. 

Bij het beheer van reeen staan twee opties 
open: wel oe niet ingrijpen. De praktijk is 
echter genuanceerder. In moerasgebieden 
komen natuurlijke vijanden van nature niet 
voor en is verdrinking bij ijsgang een be
langrijke sterftefaktor. Bij hoge dichtheden 
zijn reeen zeer wel in ,taat ~oorten alslijste r
bes en wintcrclk vülh:lhg UL( een bus weg tc 
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eten. Bij de doelstelling gevarieerd bos met 
natuurlijke verjonging kan het dus noodza
kelijk zijn de dichtheid van reeen terug te 
brengen. Soortgelijke zaken speien ook in 
fruitteeltgebieden en op plaatsen waar een 
dicht net van verharde wegen samenvalt met 
een gunstig reeenbiotoop. 

Reeen zijn moeilijk te vangen. zodat een 
gereguleerde vorm van afschot in veel geval-

1en noodzakelijk liikt. Op papier komt de 
huidige regeling (teilen, vergunning) daar 
dichtbij. Ook selektic; op verschilIende leef
tijdskategorieen is goed mogelijk en 
ziekschieten komt opmerkelij k weinig voor. 
In de praktijk echter blijkt, dat veel jagers 
een ware "beenderhonger" ten toon sprei
den en juist veel bokken in de middenklasse 
van drie, vier en vijf jaar schieten; de ad
viezen ten spijt. Bovendien blijkt uit de af
schotcijfers, dat veel jagers te weinig geiten 
en kalveren schieten. Daardoor blijft de re
produktie hoog en moet ook de jachtdruk 
hoog blijven. Blijkbaar wil men graag zo
veel mogelijk blijven jagen (soms wordt de 
jacht zelfs per ree verpacht). De beheers
baarheid van reeenpopulaties is daarmee 
niet gediend. 

Bedreigingen 
Omdat reeen een minimum aan dekking en 
rust nodig hebben om te kunnen herkau
wen, zijn ze bijzonder gebaat bij het hand
haven van kleine landschapselementen in 
het kultuurlandschap. Vanwege die behoef
te aan rust moet weerstand worden geboden 
aan de tendens om alle struktureel groen ID_ 

ländelijk gebied rekreatief te ontsluiten. 
Reeen hebben niet veel ruimte nodig, maar 
een stukje privacy is onontbeerlijk. 

Jaarlijks worden duizenden reeen door 
het verkeer gedood. Het is in het belang van 
automobilist en ree om de oversteekpunten 
van reeen (die nauwkeurig bekend zijn) dui
delijker te markeren. Een bord .. 10 km lang 
reeen" doet niemand snelheid verminderen. 
Soms zal niet geaarzeld moeten worden ver
keersdrempels aan te brengen. Wildspiegels 
kunnen helpen, maar moeten dan wel regel
matig worden schoongemaakt. _ 
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