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Omdat ze onbeschermd tegen regen en wind
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in dekking liggen kan onderkoeling er dan voor
zorgen dat ze het niet overleven . Ook dat hoort
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Een koud en nat voorjaar is vooral voo r pas
geboren reekalveren een moeilijke periode .

bij de natuur. En helaas worden er ook veel
kalveren gedood bij het maaien van weilanden
in het voorjaar.

a

Nederland is een land van rasters en hekken.
Regelmatig komt het voor dat een ree vast komt
te zitten in een raster of hek en daardoor komt te
overlijden. Maar rasters verhinderen ook dat er
uitwisseling kan plaatsvinden tussen reeën, wat

Het leven van een ree wordt vaak heel

nadelige gevolgen kan hebben voor de soort zelf,

idyllisch voorgesteld. Leven in vrijheid,
op prachtige plekjes in de mooie natuur,
in gebieden met veel variatie in voedsel
en met voldoende dekking en rust en
zonder echte vijanden. Idealer kan het
toch niet? Desondanks staat het ree bloot
aan heel wat gevaren en risico's.

11 Het grootste gevaar is momenteel het verkeer.

omdat daardoor inteelt kan optreden .

11

De recreatiedruk in bos- en natuurgebieden
kan ook schadelijke gevolgen hebben. Reeën
hebben rust nodig om hun voedsel te kunnen
herkauwen en wanneer die rust ontbreekt door
te veel verstoring door mens en dier, denk aan
struinende honden, raken reeën in de stress en
wordt een gebied ongeschikt voor reeën.

11 Tijdens gevechten tussen reebokken om
een territorium kan het ook mis gaan . Een

Jaarlijks komen er naar schatting ca. 10 .000

tegenstander kan gevorkeld en gedood worden

reeën om in het verkeer. En hoeveel reeën een

of de geweien haken zo vast in elkaar dat ze niet

aanrijding overleven, met een verwonding,

meer los kunnen komen. Met een ellendige dood

is onbekend. Veel aanrijdingen met reeën

als gevolg.

betekent ook dat er [tel veel reeën zijn!

11 Natuurlijke vijanden, zoals wolf en lynx, heeft

IJ

11 Bij bosgebieden hoort ook productie. Kleinschalig bosbeheer kan positief uitwerken, maar

het ree in ons land niet, maar Reintje de vos en

grootschalige kapvlakten betekenen dat het

ook het wild zwijn kunnen wel eens een reekalf

leefgebied drastisch verandert. Zowel dekking

verschalken. Toch is de vos niet altijd schuldig

als voedselaanbod zijn opeens verdwenen en het

aan het doden van een kalf , maar profiteert de

ree moet zijn heil ergens anders gaan zoeken

vos vaak van de natuurlijke hoge sterfte onder

met veel sociale onrust als gevolg, omdat ze in

de kalveren.

territoria van andere reeën terecht komen .
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