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Aansprek metals doe1 het inschatten van
de leepqid of mjdsklasse (kalfjaadingjong-vokasm-oud) van een reebok is
weliswaar minder last@dun bij reewwten,
maar daannee is het nog steeds geen emvoudige z& Vaak wordt bij het aanspreken
te veel de nadruk gelegd op het gewei als
indicator voor de leejtijd. Net als voor
geiten geldt echter oak voor bokken dat de
lickmsbouw het belangrifkstekenmerk is
om de leefiytd te schatten. Aan de hand van
beeldmateriaal dot eenperiode van acht
jaar beslaat, schetst Bas Wonnde leeftijdsontwikkeling van de Rietschotbok.

Tebt en foto's BasWorm
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e betreffendereebokisvernoemdnaar zijn
territoriumdat de toponiem 'het Rietschot'
draagt en gelegen is in het circa 450 ha grote
natuurgebied'Het Buunerzand'tussen
Enxhede en Haaksbergen. Het Rietxhot is
eenvaarmaligagrarisch gebied dat in 2004 door Natuurmonurnenten is omgevormdtot natuurgraslandenmetaan
de oostzijde eenmakgebufferdven, omringddoor nat
schraalgraslanden natte heide. De W i j d e bestaat uit
vochtig bloemrijkgraslandmet aan de randen elzenkroekbos
en solitaireeiken.
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Het Buursertandissinds de millenniumwisselingmCjnfavorlete
gebiedMor hetobserverenvan W n . Naastde Ric$s&otbok
ben ik hier tegen nogandere btjzondereexemplaren
aangelopen, zoals de sterke 'KnoefboK en de 'Gekke Bok', die
een bijzonderegewei-ontwikkelingvertoonde. Over eke bok is
we1een verhaalte schrijven, maar de 'RietschotboK heb iktot
nutoe het langstkunnenobserverenen Fotograkren. In2009
wend jkgeataendeerd op deze 'opvailend groteen actieve W
ap h& Rietschot,waar iktot dan toe ~ m n e g de
e hoge
mrmtiAnrknmUjks kwam. Datveranderdeechterna de
de l i j j te hebbenwaargenomen. De
jd sterke bokwistzichin dadoor
hijnbaar primate handhaven.

urmeemwp laa ark
ier dan in het hqpmm ebgergelegen '
verderop. Debok keeftdus een duidelijk

Hieronder een beschrijvingvan de leeftijdsontwikkelingvan
de Rietschotbokop basisvan gedng en lichaamsbouw

=m:rcoe-foneebk
in 2009 was de Rietxhotbokquabouw, houdingen gedrag
duidelijk nogeen jonge bok Al zal menigeen hem al als
'kapitale' bok hebbenaangesproken!Zijn nekisal rnoolbreed
en de borst komt al naarvoren. Zijn lichaam is rechthoekiger
dan dat van een doonnee jaarlingbok. Dit soort jonge bokken
isvaakheel trouw en stipt bij het uittreden en hetgebruikvan
wlwls.Ookde Rietschotbok: vrijwelaltijd kwam hij over
d d f c l e wisselvanuitde dekking het openveld op. Opvallend
kenmerk:het xheurtje in zijn rechteroor, dat overigens niet op
de gekozen W s uit 2009 te zien is.
Uitde twee opmmen blijkt datje uit &n enkelbeeld geen
conclusie m r d n k t @ dvan een dier kunttrekken: in staande
houdingIijkt het diervael~waarder
en ouder averte komen
danwanneer hij een geit drijft
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#no: deo~#rl(asgvanjongnaarInde portretfatois het xheurSje halveme h&r&temorwel
&$&&den.
Hij heeft naast em vrij hoogen @m&$lspareld
m e e n opvallendgrijze koplowel de p a r @ ~ & d e@ j j
metzijn onbeaouwbarekenmerkenom eatWdlS'oud' te
duMmwe kader aanspreekkenmerken), Enakw diate bokin
wnden, dan kan hij dus nu n i e t e ~ ' o u $
n de avergangvanjong naar(qa g
een forse neken een stevig IichaaM, bovendien
k meer alertgedragdan in het
en lichaam kenmerkenLavergang
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zit nogin de volwassen~pzichte
van 2rmvrlt wel op dat=imdnder
donkergekleurddjn dm in rmra,mr &€he&
wrder niets met leeftijdtemaken. De gewehassa
lijkt ook ietsmindertezijn.Maar hi] isnogsteeds de
onbetwistbare heerser in hettenitorium. Het
neusbeenbegint alwat te knijpenen de eerste
welving bij de oogkassenwordt zichtbaar. Een
prachtigevolwassenbok.

zolqrvan~)~naeroUdeIl...
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Di is het eetste jaar dat we tekenenvan terugetten

zien: zijn rechtemngkent duidelijk kortere enden.
De rozen beginnenook al aardigin de kop tezakken:
onbetwistbaar kenmerkvanhoge leeftijd. Het wordt
lastigeromde bokte obsewem, laatstaan te
fotograferen. Als hij in de gaten heeft dat je er bent,
laat hij zich hooguit alleen nogmaarvangrote
aktand en dm ook maar kort zien, hoe langje ook
blijftzitten. Een keer kon ik hem erop betrappen dat
hij een omtrekkendebewegingvan een halvecirkel
had gemaakt om rnijvanaf zijn nieuwepositienog
een keerte 'peilen', om vemlgensvoor de restvan
de avond teverdwijnen. Het@ragvan een gewiekst
dier. Het xheurtje in het rechteroor is nog steeds
p e d zichtbaar.
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Als ikde RietKhotbqkop4augustusweeraie, malt me op dat hi/
er eigenUjk beter uitzietdan vorigjaar. Het wgend in de
rechterstangis nogsteeds kort, maar het lijkterop dat de bok
dit jaa~bdarkftopgezetdanin 2014. Deschoft begintuitte
stekenen hij draw djn kop duidelijklager danvoorgaande
jaren. Wquoor arijve~velendh i s dat hij niet
meermtmmmrzijnW e v h e l aan komtstappen. Soms is
hij er gewotan a1On de hogewigewie), soms komt hi] uit
onwmchte hek. Hijwordt steedsrnoeilijkr in te schatten
en daarma npgWger te fotogmferen.

2016:echtord
In2016 vow een enassing. Niet de recMestang(zoals in
maar de linkerstangvertoontstevigeverschijnselenvan
terugzetten. Uiirgroten laat den dater geen spmkeis van een
afgebrokenstang. 0puallend in hetgedrag is dat de bdtniet
meer begintte scheldenals hij je heeft waargenomen, roals hij
devoorgaande jaren we1deed. Hij lijkt toleranter gworden.
2014)
:

stiJfjes,bijna kwpelsoms Enal[jin
n u ~ d l i & V j k ~E~
m.bcikimzijn nadagpn,
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de herfsteditie (2016) van 'Reewild',
inevan Vsreniging Het
ookaandacht besteed aan de
kVoor diithemanummer
r heeft BasWorm extra

ijeengebrachtom de
lingvan dlt dier te
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Meer beeldrnateriaalvan reebokken uit
het Buursenand en een uitgebreidere
uiteenzettingvan aanspreekkenrnerken
vindt u in het door IPC Groene Ruirnte
prachtig uitgegeven boek Het Ree;
observeren en herkennen (2014) van
Bas Worm.

Een aantalaanspreekkenmerken bi/
reebokken en hun waarde voor de
leeftijdsschatting

Korte rozenstokken betekentvolwassentot oud. De gewelbasis
komt hierdoor dicht op de schedelte staan
Rozen in het hoofdhaarof hellenderozen indiceren een hoge leeftijd
Bij oude bokken gaat het gewei terugzetten
Welving bij de oogkassen geeftaan dat het om een oud dier gaat
Knik tussen rug en hals ge& aan dat het om een oud beest gaat

Een overbouwdvoorlijf geeft aan dat het reevolyassen of oud is
Een d i k e en zware nek komt alleen voor bij oude bokken
Het afwerptijdstiphangt samen met de leeftijd van de bok:
jonge bokken werpen laat en oude bokkenvroeg
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riejaar was, dan is hij op de laawe
kt l o jaar oud. Als hij deze winter is
hij zelfs de mpeaabele leeftijdvan ii jaar
em gauw weer opzoekenvoordat het te laat
Izijn, dan hoop ikdatwezijnkop
et geweldigzijn om een slijpplaatje
es&eknnen laten makenen uitsluitselte krijgen
rlsetijh IeeRijdvan dR dier.

Het tijdstipvan vegen hangt samen met de leeftijd: oude bokken
vegen vroeg (maart-april) en jonge bokkenvegen laat (april-mei)
De massa bovenin het gewei indiceert een jonge boken de massa
onderin een oude bok
Een ree dat laat uittreedt, isvolwassen of oud
Het momentvan verharen zegt iets over oud of jong
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Grove parelingvan het gewei getuigtvaneen oude bok
Een ree met dakrozen is oud
Een ree met een grijs gezichtsmasker is oud
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