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ree en damhert
Conclusies:
Voor het gezamenlijk voorkomen van damen reewild in een leefgebied zijn de volgende
gevolgtrekkingen te maken: reeën hebben om
te overleven licht verteerbare voeding nodig,
die damherten weliswaar ook benutten, maar
die daar niet op aangewezen zijn.
Overigens:
1) Het ree moet voor een optimaal conditieproduct selectief zijn bij de voedselkeuze.
Damwild hoeft dat niet maar neigt wel
tot die selectie. Bij zeer hoge dichtheden
van damwild, bijvoorbeeld in rasters, leidt
dat er toe dat de voor het ree onmisbare
voedselplanten door het damwild worden
geconsumeerd, zodat de reeën in een
slechte conditie geraken. Bij aangepaste
dichtheden zijn problemen echter niet te
verwachten.
2) In leefgebieden met akkers, weiden en
bossen passen damherten en reeën goed
bij elkaar. Komt damwild nieu w in een
gebied dan hebben de reeën echter tijd
nodig om aan de nieuwe situatie te wennen.
3) In concentratiegebieden van het damwild
(dichtheden tussen 7 en 15 stuks per 100
ha) zijn reeën de zwakkere partij.
4) Uit bosbouwkundig oogpunt zijn damherten minder een probleem omdat ze minder
op loof aangewezen zijn, zodat er minder
schade aan de door veel terreinbeheerders
gewenste loofboomvedonging optreedt.
figuur

maakt het ree in het vroege voodaar liefst
gebruik van een zo groot mogelijke variatie
in plantenaanbod. De verdere ontwikkeling
in de behoefte tot opname van verschillende
plantensoorten toont nauwe relatie met de
flora van het leefgebied. Voedselaanbod en
gedrag hebben ook weer met elkaar te
maken, zoals we kunnen zien tijdens de
bronsttijd van het damhert, dat in de late
herfst plaats vindt.

5: Overlaping voedsel keus dam-

en reewild
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GezamenlUke voedselbenutting
Uit de waarnemingen kan de overlapping in
voedselbenutting worden berekend. De hoogste
wiskundige waarde is in dat geval 1
(= volledige overlapping). De berekende waarden tussen 0.1505 en 0.8570 geven een laag
gemeenschappelijk gebruik te zien en dat
zegt iets over de draagkracht voor een gebied
voor de beide soorten (fig. 5). Het toont aan,
dat ree en damhert wel degelijk van een
gezamenlijk biotoop gebruik kunnen maken.

Hoge voedi ngswaarden
Het agrarisch gebruik leidt ertoe dat vele
grassen al in het vroege voodaar hoge voedingswaarden (ei witgehalte is hoog) bereiken,
zodat het damwild zich op die plantengemeenschap concentreert. Damwild is doorgaans selectief. Het geeft de voorkeur aan
de grassen met de hoogste voedingswaarde.
Het ree kan als selectieve grazer eigenlijk niet
goed met g--assen overweg, mede daarom

8

5) Damherten profiteren sterker van intensief
agrarisch gebruik dan reeën.
6) Damherten en reeën passen zich goed aan
bij het cultuurlandschap.
7) Het gezamenlijke bestaan in hetzelfde
gebied komt voort uit de geschiedenis uit
de Ijstijd. 30.000 Jaar geleden kwamen
reeën en damherten in Midden-Europa al
samen voorDe literatuurlijst is bij de redactie
opvraagbaar.

ree en muntjak

Pas op, de Muntjak
komt eraan!

Door Norma Chapman

Inleiding
Wereldwijd bestaan veel voorbeelden van
soorten die zijn geïntroduceerd in landen ver
buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied.
Wat ook de redenen mogen zijn voor deze
introducties, uiteindelijk veroorzaken ze

vrijwel zonder uitzondering problemen.
Men zou verwachten dat men daar zoveel
van heeft geleerd om dit soort ecologische
fouten tegenwoordig te vermijden, het

tegendeel is echter waar.

De muntjak
De Reeves' Muntjak is een kleine hertensoort

dat thuishoort in Zuid-China en Tai wan.
Ze zijn in Engeland voor het eerst in 1901
uitgezet. maar vervolgens vonden nog vele
uitzettingsacties dan wel ontsnappingen uit
gevangenschap plaats. In 1977 werd het

uitzetten van de soort wettelijk verboden
maar op dat moment werd de Muntjak al
in een gebied ter grootte van de helft van
Engeland waargenomen met concentraties
in het midden, zuiden en oosten.
Tot ongeveer 10 jaar geleden werd de muntjak beschouwd als een onschadelijke toevoeging aan de Britse zoogdierenfauna; een
fauna die gekenmerkt wordt door de samenstelling met vele soorten die op verschillende
momenten in een periode van 1000 jaar zijn
ingevoerd. Echter, na toename van de aantallen en dichtheden en vergroting van hun
verspreidingsgebied is duidelijk geworden
dat de muntjak een flinke, negatieve invloed
heeft op de inheemse flora in halfnatuurlijke
bossen. Veel van deze bossen hebben de
bestemming 'natuurreservaat'. De geschatte
populatiedichtheden variëren van 15 tot 100
dieren per km 2 . Een voorkomen van 30
dieren per km 2 kan beschouwd worden als
een betrouwbare dichtheidsindicatie in het
geval van niet optimale biotooptypen.
Muntjaks in Nederland
Ondanks de wijd verspreide bezorgdheid
onder natuurbeschermers, ecologen en boseigenaren in Engeland en ondanks de vele
publicaties over de effecten van de muntjak,

is het een duidelijk gegeven dat de laatste

de wilde zwijnen ook als predator optreden,
maar dan vooral onder de kalfjes.

jaren ook muntjaks zijn uitgezet in
Nederland. Dit is betreurenswaardig, zeker
gezien het gegeven dat Nederland een land
is dat vooroplopende ideeën heeft ontwikkeld op het gebied van het behoud, het herstel en het opnieu w ontwikkelen van ver-

Eerste meldingen uit Nederland
De eerste waarnemingen van de muntjak
schijnen uit 1997 te stammen. Echter, de
aanwezigheid van de muntjak in Nederland
was nog niet tot mij doorgedrongen totdat

schillende leefomgevingen. Geschikte runder-, paarden- en schapenrassen hebben

Dr. J.T. Lumeij van de Universiteit van
Utrecht in 1998 contact hierover met mij
opnam. In de periode van mei tot december

door hun aanwezigheid in geschikte dichtheden de biodiversiteit in veel gebieden
weer doen toenemen.

van dat jaar zijn 30 waarnemingen geregistreerd, waaronder 6 verkeersslachtoffers. De

Men vermoedt dat diegenen die muntjaks

waarnemingen werden gedaan op de Veluwe

hebben losgelaten een nieuwe soort voor
(plezier- ljachtdoeleinden hebben w illen
introduceren. Degenen die zich met plezier-

en verder naar het oosten des lands in de
Achterhoek en de Holterberg. Nadien zijn er
nog diverse waarnemingen gedaan en werd

jacht inlaten zijn veelal sterk gericht op het
verzamelen van trofeeën en hebben daar-

één exemplaar geschoten op Oostvoorne,
hetgeen 160 km van de Veluwe verwijderd
ligt. Aangezien een verspreiding op eigen
kracht vanuit de eerder genoemde waarne-

naast weinig belangstelling voor het schieten van vrouwelijke dieren. Elk muntjakvrouwtje kan in principe iedere zeven maanden een kalf op de wereld zetten en dit tot

mingslocaties zeer onwaarschijnlijk is, lijkt
het dan ook nagenoeg zeker dat op minstens

op een leeftijd van tien jaar of hoger volhouden. In Engeland is de enige natuurlijke
vijand de vos, die op jonge muntjaks pre-

3 verschillende locaties dieren zijn uitgezet.
Hierbij dient nog wel opgemerkt te worden
dat hoewel in Engeland gemerkte muntjaks

deert. Verder zijn honden verantwoordelijk
voor veel slachtoffers en ook het verkeer eist
een hoge tol. Mogelijk zullen in Nederland

teruggemeld zijn tot op een afstand van 21
km, de gemiddelde verspreidingsafstand vaak
nog veel minder is dan 5 km.
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OPROEP

In het vorige nummer helben wij uitgeoc eid aandacht

be~eed

aan de documentaire-

fi rn 'Caj:l' oo lJ s Caproolus: reeënsprrng en in Neder land' die de Vereniging laat maken
en die kcmend v ocrjaar gereed zal zijn, Wij doen nC@llaals een beroep C!l u allen om
om te steunen bij de realisatie van deze documentaire, Dit kunt u C!l de voll:ende
manieren:
• door hlt overmaken van een gift C!l rEkeningnummer 45,77,92,337 o,v,v,
documentaire, Deze gift is aftrEkbaar m der bepaalde v ocrwaarden (zie nr, 3CV31),
• of docr m s in GmtaGt te oc EOgen met pct entiéle financiers, Fr is een Plan van
Aanpak m E( begroting en dekkingsplan, een kct te bes clr ijving van de cçzet en
inhru d van de fihn, de st atut en en de inschrijving bij de Kamer van Ko cV1andel
beschikbaar, Gelieve daartoe GmtaGt C!l t e nemen mE( R.L. van Nederpelt,
fax 0577 -

460927, e-mail: nederpelt@wxs,nl of 's av m ds t elefm isch:

0577 - 462190,

,, - - - - - - - - -

nazoek

Even voorstellen: de VZG
ofwel de Vlaamse
Zweethonden Groep
Op init"OO( .an 00_ g;m:::.tr-roo grc(";k:l~

00 00 nx:dza"'D<ta:l,an

oproopl1l. rrrer 014 544927. 'Ja tlJ it
Neffir~rd jsdat 0032 14544927. Via dit

g?a-

g l _ d 00 gootrLUlIOOrd ~ op
(1Cût'<likj in V ~rffireI1 ordffter.Bn, """,d

nUrrrref """dl u dO::""ff-.re<1 ",ar rn
dd1tsttijlijr.:E \lCdj"9'< rret oord, die
00 rmce+: g3dt _ric "'"". Niet allEe!1 \lan

ffi VZG 23 rrei 1996 ~ t'l . In 00'"" ",am

lit ret st"""" .on 00 g"00i' . an

~

ja9'f' """'" bU 00 VZG Ort"""'"

20

\/Cd

emtuu"aste """""" reil jage<o_ stef<

"P"'J""''''< binren

te!ro!üen tij rn jacht, opPlten

zUl"", rUKswac t'l 00 ~cht, cl e bU
... rrip rqen reet .,; kj lU" -";ttqJ

rmar 00< .... n jachtop-

De ructdtetroct'lir;g.an 00 VZG t. """
~.I_de

\OOoj",?, rret t>::n:l te<
rq te wnren steil"" ... n iEde<een
cl e waar dl n 001< - U te ~t"" nazoeiel1

Dit gaat i~ 0\18< 00 " ooi ",;" - 00

texhiK~

~ rmqem. Onre cur"" laten 00<1 gemá:larn tcemrre \Ia" 399'0 ... .., OOt aantal ""''''''''''

Dedixi ~ ine . oor

pe< }3a r I

n a _ ,,~dop
ee!1 perfecte 'erstaooh::lldir>;J t"""" .oorj39'" "" 00!1 daartoo "Ç"C'" I ~ oord
rn inachtnerri r>;l .an 00 8thixhe .".eUen
.an 00 rn::>:ErE jachtgee&
Dew_Dle,.n re VZG is ''''~U<b3ar
rret die \lan rn NEde<~OOse Zw2eU..:::....13<1

Ba<Jè """"9"'1

h2eft in

Door P

~. elaar

n"'" gel<) rffi<1 11

"'"

Wai <l"nl n",,",,1 narrens rn VZG

J",

"m,1 n"o.""

1996 Daar .a n opr t htit>J)
1997

43
61
M

m
'"

ID'" 00 gexhrut "'E02et1S op afreep
De VZG

Ot>J5'lOOf rn,.,.ft .an Me rJaIcekoo is reet
uitge\lle(l:t. CH is gèlU' aan he(
Euro>"",,, ~ \/OU" ~ tl'llCe>en. Vea 00 VZG teterent dit, tereI<eOO
0_ 'Dfjaar .an rn OOg o:a n 4l r'c hor>;l tot
00 reet eit>;ja 2OXJ, """ totaal . an 5750 ~
ten.. W>'~ 'M kJ tfaa.;1 dlt aan rn ,in
. an tB: tl'l,cekoo rocht dce(. 001< tij oojrr.
0_ """ xtut cl aa tylrl rq rmg gèI<ÉI1
laat nazoe+H1. ~ is teter """ coom... na,ceI< uit te.reroo dln ~D' geword
'M kJ om:::d'J te latoo Ijpoo Niet <?'locht is
"'-CCeS

a~

::D4 (ra rri "Jl

&q n tll'lart dit jaar ~d t)pim rn reaojk1teil irqe<1 in rn WBE-VDfroorenlarde!1 ZukJ
""" ."02d'J 'Mtte rEfb:)I( ...aar~
Deze rEfb:)I( lep reet <l'.'erre arffire rE€én in
""" OO:::mJlaroc~ ", tlJS500 k.peroo 00
kqol' f. k "'erat _
dat rn 00' .or'Jjaar
al 00_ rmloo ""'" 9"'Jtl'lIffi(d. Na 00 teili'9'" is 00 OOI< r.::q <l'.'erre rmloo <?'lloo
~ _rd op 24 tll'lartjo~ rn roo00< do;::d gel<)n::Ii<1 !:>or,aa, o~ in rn
_refferffi MtllJ'ard
0rrre<""U' ..... roo 'Dn tfuine oren 00 bast-

~ 00 'Un da1<ffe 09'11, 00 tol< had gEen
tesl:i<eh. De reftijl ~d 9'OChlt 4l 3jaa r.

ZUn er rroor 02d00 die ....... r"""''9'" c.q
foto's hoIJten o:a n 'Mtte dl n ""'" 'M tge.1eUe
rE€én dan 'oTa9"1 we u ,I! te rreIdeI1aan rn
rEillctie
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voor u gelezen

Voor u gelezen
Wild lI1d Hund 19/2001
CO:! a rqst.'oorstell ir>;) \ia n 02dere jagff wat
rrretjedcen irUien """"",,,~
oprce<""ffi naar je t>:::ogI:it op w=q lijn

""'' '"U

Door lln M. Sm t

I.i !l€g. BiJ ai die fwten ga}e in Nederliifld

I~ COljag>r tuort 1 "" 2. t"9'IU~ h::ûrt

~jna zeker voor

rus g2€<1'erxhil. C\3t gelu<l best3at

larid I>8t oo'te kurnen OOM?

".rremt"lir>;) .an I<:>oJ'I<MI 00 Ç3S<t>l I
Staat,"", '<Ii ld .",d?< ""'\l mn rn 1/1C<.

00 biJl. Het liiJl'I aiVjd 0017
be<JroevemJ xenario, maat ",at lW}e in 00'

u~

een

"""rOO, oo:J~ l~ . oor '"'" tere< ~ \Ia n
rn ~ op '"'" ~ als rn tlP die tBt
gelu<l <>:::dg hooft om \lan rn inslag tera;l te

rret rn
ke te:1:>a i"l 001 je niet
all"", ~ te ""JJE'I17
In Dcit5lar<l zat 00!1 Jag'< in 'Dn o<... rn<te
r.x:qIit .an naar XMttlt>:J 7 rret ... h::>:::q,

BiJ coraatering ViifI autodie/'tal;ou ik oot in
00 g<m gerx0'T ~(}r; alatmmmmer Viifl

stBIi'J 00 . an r.::.ut çem>3<l. ZD n auto

""te hooWit i, OOI) redeliJk veilig moorkome", daat ZW!~ liiJvenzitten. Do67 drooken

~roo

k/He!, 0017 Ming m1 naar b<Mln te klilrtllerl,

~tm

dan kiifl dat a!/oon maar 00Il VOGf 00Il en

"" de ~<ml. COl

zeker iiJ'}e <701lkiln oont kunje "",loon, van

doortml<oo .an rn gel Li ~re<d 00
oot "rretoon M '"'" _~tffi . an de roprror<l ""'" te+:Brir>ge<1.an waarrerrirç;.... a""'" op rreI ."xh illoo1e afstanden
~t.;::.u.,t hU lUn stellingen COl ~,.;ag
'-' n 00 < door rn jager cl een waar"""""
~rd 'oIIOrdal1, rmar mn rrretooja9",
<l::e ffi waar""""" _
l(Jol'" uit .. <aar

&oI)j

in ret Ii:ht 00 hU lag dat twee "",relU<
~ liOOeI1 zijn alJ:o'<llikB1 ~lfi:Een

HU gaf """ waarxt'o.OO tlJ"CW in de lucht
rret 'Dn .222, ........ rop de t _ Ó"Otl<oo
_
op hem aft...... rren. Dejcq< ,k:lm raar
_
00 troct'lte deo_trEde<s

te_-

9'" mns ~ te <}lan. Dat _ I e ri et,
'oe<haa l men' 00 "otoorffifi
Ilemte
De _ rret Em j an,ra in ffi hard de arffi< r<cteer<É lijn

'" <warren

=_ffi.

00 politie beilen ffI meidmg maken "In
ma;eliJ" vwr"'3p9ml1!5àI.M. Een """,ookte

00 "'&Jer vollen iiJ'}e ~j na boven oont. Niet
met 00Il "'apen dreigen of <dlieten O€ wk,
ootiadrm 'Tend€i oo",aroo al, ,lagvoorwerp
en oot "'''Pff' JO ma;eliJk =1C~baat !n oot
'!JU_I laten verdv>iJ""'" Bovendien;ou '"
mijn licharooliJ" of ...xrdeliJk verzet oo1.\en-

""" ,,,gat>:E

nen en 00 vdled)ge veriiflt...xrdelllXll<lid ViifI
00 gelKJigerl Cf' 00 !ndringY' xmiven. !Mat
'" kan me de gemoed,too'ffind ",n die Dl.it58
jager voor5!ellen! lijn er aooere meninlJ'fl?
iaat /men, ,"pi -jm'

"'" hj ~ OOn.an rn ... ""alru in 'Dn
toon xhiet8f\ waarop ooarder rri n of rroor

Wild und Hund 2CV2001
Wdlram o.wan blUlt eeI1 i tlIootef xhrift"'.

ootncct'leroo. De flep """" rxhll\lll:E

HU hEeft nu '"'" oo:Jg. uitgozoctl: (JoIer tBt
gelu<l t!Pem '"'" xhot .an E€(1 'DJ"l waar\Ia n de VO 00_ rn gel lIiaq"" I ~t
HU bexI1rUft ct ie gelu~rrerri"J'l'
1 rn rn::minprul, een d:tfe <mI .cat ~ uit rnorl,...~ir>;) . an rn oot-

Wilpe<1 te grijpen. tnlar dat rmlli<te in
OOfSte I~ rlie. De ftJe< 'o. '"rxhlJ\Ol:E dl!

hU

tij Een rertl "'-lollde aanlIa 1sp:4r>;l .a n
'Dn wa"", ~ l.Ü, zou ",,<00
fa . ...... CoIg ~t , e h ra.:B1. BU
p::>;J"J hem lijn bL.ts afhardg te rmKoo.

c:<>;il tl<s

al", arts 00 pdioo 00 deed zijn
.,,<hlal. H",in ~ hj _ te """,",
""ar dat" ge!lrui"'U< a~je 'M lt oot
~ri"J"rrtJtenaren je ~arcl g

m:::etoo . ir>:B1 . Dat is ochte< wcûr rn roctngo rq .an geen tEa.-.g, mlar Je het( jezelf

tnM"J'J'l"""" .an '"'" <rLi t 00 i room
rn k::oprn::m uitl:aren "" een zellrn efffrt

Er .~

."oorza"'" ." ...... ...--rje E€(1 luc tl:t.l lk:l n
d:x>rpri<t;

_00 jaar (I) """" rin rij 'Un a<te, zij n O'eid
lUn ~ ... jjtraa<te. lI2eI li"""", zal i <
rn ",er ~ ren. rraar '"'" "een tijM
c:."9'IC(lfIU", aa~ha,,"ir>;) .a n 1"te!1
COl bexWooe a_leed 00< r;::;q, • I was mt
niet als geIiO~ .an

te{

xt;:::(. COl Y'9" werd

uim<t);jej U< vrlW-Prc:<:en "" ffi'€q lijn ""'"
tenG. Tocl1 r;::;q redèlU < algeloçel1, . oor rn
jaqe< althms_
O€zeJalJ'f doo1 naar mijn merlng ~jna olie,
fout. Niet de pol!tie ",aarxw...." (iiJ1>e,taat

00 mo",liJiheid dat hiJ oog lJ"3fl mctlel had),
001 ",aatxhl.No'Ir(jw:hlX, oot ai'1x>'oon, oot
niet OI1:IOOen, oot dreigffl, oot x/iocen Cf' de
aarNa!!er, oot licllleif tJffthu!digen met 00

2. een xherre <cqeImal, '"'" geI Li d . an '"'"
d:x>rbre+:.oo .an rn gel umoor",*, .an de

""'.

hU rn

'DJ"l,.;ag h:>roo

op afstaM horoo

'''9''fIS

I),q)ll n
rreI ardere di"J'l'. HU stelt, dat iEml rd mn
'-'n horoo t"""'" mnjr;;p:m l

l<:>oJ'I mal orlSlaat

a reet

t>l '"'"

staan, oot '" rroor dan die 1/1C<. ~
t!jffio'e<XI1il Iq:: t"""'" rn berI:::dgdi! tip
-.oe< de ~ 001 het ~ te ta .. "" "" de
_<aarurq Voigem I),q)lln rrretjedan
rrE€f

dlnal .... _

""" rochtsprocoolrn.a" tijm

'-'a"""', dan Kan

<MlIoo h:>roo, w... ",an rn

~~aq

rr,e",,1 wat ruiter "" m rder hlfd "
C\3 rreni"J'l'lUn wat de waarrerri"J'l'
te{reft .",d2eId. So::m-rlqeI1l"W' , mt rn
mal .an re<: dxlrbrefa1 \Ia n de gelu~
re<d l t h 9"t ht 0C0r de IlOCht _~aat,o:
Het Kan dan 1I:)(:():aren, oot de Eén '"'" nie{

t'oo:::<t 00 de a rder ""'". H et a I ol >let ho roo
n rn ~, die zachter is, "stef):
afhlnrelU< .an '<Iird "" afstard. Graag rou rn
rEdactie rn rrerir>;) \lan een t>ltwrI:JJ~
tnroo (Jol'" de ~iliell:É geI~rrerm
\Ia

O,.,-er<i"J'l'7
e-rmil jan1.srm@w;(snl

J rn kqEIsIag. dat" tel: gellkl.an rn irnlag
\lan rn ~, rnze ma I Kan ...... t rn gelu<l""'".00 temt! .arl2rel1. Een k:qEj,.;ag"
col< te h:>roo irden oon l<:>oJ'I ha: dH rri9:
00 in E€(1 .... t"g. C>f'Ó'.è<g-co;j _dooijnt

Het tererre d:tfe gellkl.an """ ~
_raootecfl:" rree;tal ""'" mt tBt ~
00< gouctfoo " ""'" .-.:at g::ea, '<li l ""
....... rir>;) "'" • ...x h l te turen tus:en een
irnlag op ha: ti ad ol in,"", ~ rn
Geiudan zijn .an .. >aar te ~x_
lráen re rroor mn 1/1(8 e€Ce>r>:E uit .. <aa r
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inventarisatie

keuken vol voedsel. Er is meer nodig om
(rBdeiUk) te leven'
In de reeën vertaalt zich dit redelUke leven
in het zogenaamde conditieprodukt. dat pas
te meten is als het dier dood is. Hoe meet je
dat? Je neemt het ontweide gewicht in kilogram maal honderd en je deelt dit door de
lengte van de romp tussen spiegel en voorkant hals én de diepte van de borst (van rug
tot onderkant) achter de voorlopers, in centimeters. Ingewikkeld? Welnee!
De geit weegt ontweid 14,5 kg, dierlengte
62 cm, borstdiepte 24 cm.
Conditieprodukt (CP) ~ 1450 gedeeld door
62 gedeeld door 24 = 0,97.
Het conditieprodukt varieert. Zo hebben geiten en kalveren in de winter een lager CP
dan bokken in de zomer.
De gemiddelden van gezonde dieren liggen
tussen 0,90 en 1,20, natuurlUk afhankelUk
van de leefomgeving en populatiedichtheid.
Meestal hebben de kalveren ook een lager
CP dan de vol wassen dieren, in de winter
weer geringer dan in de zomer.

Conditie produkt

We hebben dus geconstateerd dat in een
beheergebied de territoria bezet zijn.
We kunnen wat dat betreft langzamerhand
uitgaan van het feit, dat er in Nederland
bijna geen gebieden meer zijn die de reeën
niet 'ontdekt' hebben. Er is dus weinig plaats

voor aanzienlijk meer reeën. Ze zijn zelfs al
overgezwommen naar Terschelling!
Eén van de eerste zaken waar we op moeten
letten is de gezondheid van de populatie
zelf. Alsje reeën hun gang laat gaan wordt
er 'ingedikt', er komen steeds meer tot een
zekere kritische bovengrens bereikt wordt
waardoor het aantal ziektegevallen en sterfgevallen eerder door calamiteiten bepaald
wordt dan door natuurlijke sterfte. Omdat
we in Nederland in een park wonen moeten
wU als jager iets doen om de populatie
gezond te houden. Het is een noodzakelUk
deel van het beheer en we mogen daar door
tUdelUke publieke afkeer en onbegrip niet
voor weglopen.
Om nu te weten wanneer een populatie nog
gezond is, zUn naast de lichamelUke aspecten
van het individuele dier wetenschappelUke
metingen van veel belang.

Het CP zegt weinig bU een voor de biotoop
lage reeëndichtheid het begint iets te zeggen
bU een 'vol' raken van een gebied. De wetenschappelUke benadering van de gewenste
populatiedichtheid met een CP is een veel
beter uitgangspunt voor een bepaald afschot
dan de tellingen, die op zichzelf niets over de
conditie en daarmee over het gezond houden
van de populatie zeggen.

Komen er teveel reeën binnen een leefomgeving, dan kan de conditie van het individuele
ree afnemen. Voedselgebrek, verontrusting,
overdraagbare aandoeningen, stress. Je
brengt ook geen veertien mensen meer
onder in een keukenruimte, ook al staat die
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Om een duidelUke indruk te hebben of het
CP vanwege het welzUn van het ree omhoog
kan kunje gefaseerd de populatie gaan verminderen. Alsje altUd gewend was om in
een bepaald terrein 5 geiten en 5 bokken te
schieten, meet dan het CP bU deze mate van
afschot. Ga het volgende jaar verhogen tot 8
geiten en 8 bokken en meet opnieuw. Gaat
het gemiddelde CP omhoog? Prima, doorgaan. Het jaar daarop 10 geiten, 10 bokken.
Weer een hoger CP? Goed gedaan! Ga door.
Het jaar daarop 15 geiten, 15 bokken. Zien
we nu weinig verandering meer, houd dit
dan een paar jaar vol en kUk wat er gebeurt.
Als het CP gelUk blUft is dit het goede
afschot voor dat areaal.
Het CP bU de winterkalveren geeft de beste
indicatie, omdat de draagkracht bepaald
wordt door de periode van het minste voedselaanbod. Maar ook de volwassen dieren
zUn indicatief. Gebruik daarom andere CPcriteria voor de verschillende leeftUden en
geslachten. Het CP van één dier kan niet
representatief zUn.
Willen we een grotere dichtheid reeën en
het CP laat dat toe, dan geldt het omgekeerde. Verminder dan het systematische
afschot tot het CP begint te dalen, hetgeen
aangeeft dat de draagkracht licht overschreden wordt.
Vergu nni ngverl en i ng
ZUn de plaatselUke reeëndeskundigen tot
een onderbouwde conclusie gekomen, dat er

inventarisatie
iets aan integraal populatiebeheer (dus
inclusief afschot) gedaan moet worden, dan
kan een gemotiveerde aanvraag daartoe
worden ingediend bij de aangewezen overheidsinstantie. Daar de overheid zich tot nu
toe voornamelijk baseerde op aantallen, zal
het beter zijn om deze uitgangspunten te
accepteren. Heeft de aanvrager (WBE,
Stichting, Beheereenheid, andere daartoe
aangewezen rechtspersoon) een verzoek tot
afschot ingediend, dan zou de overheid,
gezien de overige informatie die de kwaliteit
van de aanvraag ondersteunt, tot vergunningverlening moeten overgaan. Maar voor
hoeveel dan?
Dat kan noch de overheid aangeven, noch de
aanvrager. Het komt er dus op neer dat de
vergunningverlenende instantie de verantwoordeijkheid delegeert aan de uitvoerende
rechtspersoon en afschot verleent.
De aanvrager zet dat om in een goed beleid.
Voor gebieden zonder schade waarin het CP
achterblijft is er vooral afschot onder het
kaalwild nodig (kalveren en geiten voor een
effectieve populatiereductie) om het CP (en
daarmee de gezondheid van de populatie)
weer op peil te brengen. Is er sprake van
schade in wat voor opzicht dan ook, dan kan
het nodig zijn om nog meer druk te leggen
op de populatiedichtheid. Komt de populatiedichtheid onder het draagvlak, dan kan
het CP slechts een ondersteunende rol spelen, daar in een onderbezet gebied het CP in
principe altijd maximaal zal zijn. Voor het
welzijn van de reeën lijkt het erop dat een
afschot dat zo hoog ligt dat er geschikte
territoria vrijkomen niet nodig is.
CNer de tijden van afschot valt ook wel iets
op te merken. Het geitenafschot zou verlengd kunnen worden van 1 december tot
1 maart. In deze periode zouden ook de kalveren van de laatste zetperiode meegenomen moeten worden, dus zowel de geit- als
de bokka Iveren.
De bokkenregeling kan uitgebreid worden
tot 1 oktober, gezien het feit dat in de
periode van half augustus tot half september
nauwelijks van een effectieve bokkenjacht
sprake kan zijn.
De verslaggeving van het verloop in een
bepaaldjaar kan niet anders dan aangeven
of het aangevraagde afschot reëel was. Zo
nee, dan zal de beheerder zich (eventueel
met hulp van anderen) aan moeten passen.

Plaats afschot
Deskundigen zijn het erover eens, dat
afschot primair zou moeten plaatsvinden in
de slechte leefgebieden binnen een bepaald
terrein, omdat de niet dominante reeën door
hun soortgenoten daar naartoe verdreven
worden. Dat lukt niet altijd omdat vooral de
bokken soms van hot naar her lopen en zich
niet altijd houden aan hun 'eigen' territoria.
In de goede en matige gebieden kan het
afschot van jonge dieren gewoon doorgaan.
Indien het afschot niet gehaald wordt is het
mijns inziens geen probleem om ook in
betere gebieden algemeen afschot door te
voeren. Het afschot zou in principe moeten
bestaan uit tweederde kalveren,jaarlingen
en smalreeën en eenderde volwassen dieren.
Hiermee imiteer je in zekere mate de
natuurlijke ontwikkeling, omdat bij de aanwezigheid van predatoren over het algemeen
de minder slimme, ervaren en snelle dieren
het eerst het looe!je leggen. Maar ook hierin
kunnen plaatselijk verschillen van inzicht
voorkomen en deze zouden gerespecteerd
moeten worden.
Selecteren op leeftijd doe je door gedrag,
verkleuring, aanzien en voorkomen. Bij de
bokken niet op gewei. Je kunt alleenjaarlingen met enige zekerheid als zodanig op het
gewei aanspreken. Beschouw hooguit de
eerste indruk van het gewei en ga dan voor
jezelf na of de bok jong, middelbaar of oud
is. Voor een goed beheer doet het er niet toe
of je een mooie zesender schiet of een matig
gaffeltje. Genetisch maakt het geen moer
uit. In dat opzicht zijn reeën erg sterk.
Schiet je bijvoorbeeld alle mannelijke concurrenten om een bokje met een lelijk
geweitje in een goede biotoop weg, dan is
die bok een volgend jaar onherkenbaar, zo
mooi! Het afschot van een dominante
(mooie) bok is alleen te verantwoorden
indien dit de algemene rust en gezondheid
van de populatie ten goede komt.
Nog een opmerking over verkeerschade.
De neiging bestaat om in dat geval de reeën
vooral vlak langs de wegen te schieten. In
een volledig bezette biotoop betekent dat
een vermeerdering van het aantal aanrijdingen. Er worden zo nieu we dieren naar de
iets leger gemaakte strook naast de weg
geleid die de verkeersomstandigheden niet
kennen en aanrijdingen blijven dan hoogstwaarschijnlijk, vooral indien in de bermen
een aantrekkelijke begroeiing voorkomt. Dit
is een redenering voortkomend uit logisch
denken. Wetenschappelijk kan misschien een

daartoe gespecialiseerde organisatie gericht
onderzoek doen.
Laat daarentegen de oude dieren in een
strook van minstens 300 meter langs de
wegen leven en oefen zo mogelijk een vrij
hoge regulatiedruk uit in het gebied tussen
de 300 en 800 meter van de weg. Dejaarlingen en smalreeën trekken daarheen, de oude
dieren die het verschijnsel 'autoverkeer' kennen blijven in de hun bekende territoria en
veroorzaken daarom minder snel verkeersongelukken.
Conclusie
Het reeënbeheer moet voornamelijk ten doel
hebben de kwaliteit en gezondheid van de
populatie te garanderen. Tellingen moeten
geen beheerbepalende factor meer zijn.
Eerder moet aandacht geschonken worden
aan vegetatieonderzoek en inventarisatie
van mogelijke schade. De overheid delegeert
een bepaalde beheertaak aan de wildbeheereenheden. Laat de overheid dat dan ook met
overtuiging doen en laat de wi Idbeherende
instantie de verantwoordelijkheid om de vergunning op dejuiste manier toe te passen.
Het vermelden van toegestane aantallen is
gerelateerd aan het 'wise use' principe en
dat kan niet meer voor reeën worden toegepast en de overheid spreekt zich met aantalsvermelding zelf tegen.
Afschot dient met overleg te gebeuren
waarbij voor populatiereductie vooral de
geiten (met daarvan eerst de kalveren)
geschoten moeten worden. Nu het ree in
aantallen voorkomt die nog nooit zo hoog in
Nederland geweest zijn vergt de begeleiding
van deze soort veel eigen initiatief en
inzicht. Die verantwoordelijkheden kunnen
door de verschillende genoemde rechtspersonen gedragen worden tot het tegendeel
blijkt. Nadere bijsturing of hulp zijn dan
eventueel voor een gezonde en krachtige
reeënpopulatie te overwegen.
Opmerkingen?
janl.smit@wxs.nl
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Verlengde dracht bij reeen
Door Jan M. Smit

In het Britse tijdschrift 'Deer' , oktober 2001, schreef Dr. Francis Roucher een verhelderende beschouwing over de
verlengde dracht bij reeën. Hieronder volgt een uitgebreide samenvatting van zijn uitleg.
Inleiding
De hertachtigen komen voort uit een oerstam, in het Latijn de Cervidae genoemd.
Deze soort kwam voor in centraal Azië en
was 40 miUoenjaar geleden niet groter dan
het haas, en ook nog zonder ge weitJe.
Er heerste een tropisch klimaat hetgeen
voldoende voedsel garandeerde.
Maarja, het bleef niet altijd rozengeur en
maneschijn en de ijstijden deden zes miDoen
jaar geleden hun intrede. Sinds die tijd
wisselden een achttal ijstijden zich af met
warmere periodes en in de ijstijden moesten
de herten met de warmte mee naar het zuiden migreren om zich verzekerd te weten
van voedselaanbod. Toch lieten de winters
in de koudetjjdperken hun invloed gelden.
De herten werden groter, zetten een gewei
op, volgden een andere voedselstrategie
waarbU ze in de overvloedige warme jaargetUden vetreserves aanlegden. Ook werd
genetisch bepaald, dat hun bronst in de
herfst viel zodat een kalf in het warmere
voodaar met meer voedselaanbod gezet kon
worden. Deze 'vetverzamelaars' , oftewel de
ondersoort Cervinae, vormden een aparte
familie waartoe het edelhert het wapitihert
het sikahert en verschi lIende Aziatische
soorten behoren. Zowel het Europese ree, als
het Amerikaanse witstaart- en muilezelhert
stammen alle af van een andere onderfamilie van de Cervidae, de Odocoileinae. Deze
hebben hetzelfde DNA aantal chromosomen
en gedragspatroon. Bovendien zetten ze
t wee tot drie kalveren per jaar. Alleen het
ree de foetusgroei met vier tot vUf maanden.
Een nadere bestudering van de soortontwikkeling in samenhang met de UstUden en de
structuur van de aarde kunnen de oorzaak
verklaren.

bepaalde ondersoorten vormde. Hieruit
ontw ikkelde zich de Amerikaanse tak die
dezelfde strategie volgde als de Cervinae,
de oervorm van het edelhert. De ondersoort
groeide door tot ongeveer dezelfde afmetingen en gewichten als het edelhert. Het
werden eveneens vetverzamelaars waardoor
ze de winter gemakkelUk konden overleven
en de bronst in het nC!iaar veranderde niet.
Sleutel van het grote raadsel
Uit de groep 'bIUvers' ontstond het ons nu
bekende ree, Capreolus capreolus, dat
500.000 jaar geleden centraal Europa koloniseerde. Het ree legde echter geen vetreserves aan maar hield er tUdens de kou een
specifiek lager stofwisselingsniveau op na
waardoor extra vetreserves niet nodig waren.
Bovendien concentreerde het in de zomer,

te gedragen? Reeën zUn klimaatblUvers, zUn
klein gebleven en ze hebben zich niet ontwikkeld tot vetverzamelaars. Dit alles in
tegenstelling tot hun geëmigreerde familieleden van dezelfde tak die wel zUn gegroeid
en sterk van gewicht wisselen door de
opbouw en benutting van vetlagen.
Roucher zoekt de oorzaak van het verschil
in ontwikkeling tussen de trekkers en de

de voor hen nog onontdekte Amerika's voor
de boeg hadden konden ze steeds, ondanks

kalveren, het zogen en begeleiden van de
kalveren, de tUd van de bronst. Net als bU
veel andere kleinere dieren vergde de draag-

de UstUden, met het warme klimaat 'meetrekken'. Ze werden als het ware geleid door

mutaties zelden levensvatbaar zUn, maar nu
werd deze verandering ondersteund door de
klimatologische omstandigheden. Kalveren
die in januari gezet werden gingen meestal
dood en konden ook niet meer zorgen voor
nageslacht. Zo overleefde een genetische
verandering, door de seizoenw isselingen
daartoe geholpen. Deze mutatie was eigenlUk zoals dat heet 'recessief, niet steeds bU
ieder nageslacht als overheersend aanwezig
en dat verklaart het feit dat nu nog in
december (buitenland) of januari af en toe
geiten worden geschoten met nagenoeg
voldragen foeten. Het is niet anders!
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Geografie
Hoe komt het nu dat ons ree zo eigenwUs
was om zich afwUkend te ontw ikkelen en

met het maximale voedselaanbod, alle han-

een mutatie in het ontwikkelingspatroon op,
waarbU de dracht vUf maanden werd stilgelegd. GewoonlUk is het zo, dat zulk soort

de toen nog droge Beringstraat naar NoordAmerika en kon vanuit Alaska doordringen
tot in Zuid-Amerika waarbU het ook weer

versch~nsel.

delingen die veel energie kostten zoals het
einde van de draagtUd, het zetten van de

bronst injuli/augustus werden de kalveren
dus in januari gezet.
Genetisch trad een half miUoenjaar geleden

Drie miUoenjaar geleden ontstonden er
t wee reeënsoorten, de 'trekkers' en de
'bIUvers'. Die trekkersoort migreerde over

en zeehonden vertonen hetzelfde

blUvers met betrekking tot de draagtUd in
de geografische opbou w van onze aarde.
In de ongeveer 15000 km, die de herten in

tUd bU het ree aanvankelUk vUf maanden.
Dit was zo vastgelegd vanuit de oerstam in
de tropische periode van Europa. Met een

Verschillen in soorten

De reeën zUn overigens niet de enige kleine
zoogdieren die een verlengde dracht hebben.
Ook de das, de marter, sommige vleermuizen

de bergketens van de Rocky Mountains en
van het Andesgebergte, die beide noord-zuid
verlopen. Bovendien hadden ze niet te
maken met onoverkomelUke woestUnen of
watervlaktes. Wel met landengtes, maar dat
was geen probleem. Het zetten van de kalveren in welke tUd dan ook vormde geen n~pend
voedselaanbod. In Eurazië ligt het probleem
anders. TUdens de UstUden wilden de oersoorten wel met de warmte mee naar het
zuiden, maar helaas, dat ging niet van een
leien dakje! ZuidelUk van Europa werden ze
tegengehouden door de Middellandse Zee en
de Zwarte Zee, verder oostelUk kwamen ze
de Kaspische Zee tegen en bergketens die
zich van west naar oost uitstrekten, de
Himalaya's, de Chinese bergen en bovendien
nog woestUnen als de Gobi en dergelUke.
De mutatie kwam goed uit!
Zodoende hielp de genetische verandering de
reeën letterlUk door de winter en mede dankzU dat verschUnsel kon het ree overleven.
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