De eerste vraag die elke beheerder zichzelf moet stellen:
'M oet er wel worden ingegrepen in het geitenbestand en zo
ja , waar?' We weten het allemaal: het ree is een beschermd
dier en mag niet zonder reden geschoten worden, Ontheffingen worden alleen verleend op grond van verkeersveiligheid,
schade aan land-, tuin - en bosbouw, het welzijn van het
ree en een overschrijding van de draagkracht van het leef-
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gebied, Maar ook dan moet de noodzaak tot afschot
goed onderbouwd zijn,

Heimelijk
Wanneer die ontheffing binnen is blijft de vraag: 'Wanneer moet daar gebruik van worden gemaakt?' Over het
algemeen wordt en werd voo r de reegeit een afschotperiode
van 1 januari t/m 15 of 31 maart aangehouden, in een aantal
provincies vanaf 1 december, Momenteel wordt de afschotperiode soms helemaal niet meer aangegeven en kan het
hele jaar door afschot worden verricht. Maar wi llen we dat?
Ik vind het niet verstandig! Door het hele jaar actief in het
ve ld te zijn met afschot zullen reeën immers onzichtbaar
worden, Ze houden niet van verstoring, Ze houden niet van
jagers die het hele jaar door in het veld actief aanwezig zijn
en er te pas en te onpas schoten vallen, Ze worden daardoor
heimelijk. We moeten er wel het hele jaar zijn, maar dan om
te observeren en te inventariseren, We moeten weten waar
ze staan, waar de sterke en de zwakke geiten vertoeven,
hoeveel kalveren er zijn, hoe de conditie zich ontwikkelt,
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hoe de leeftijdsverdeling is en hoe de geslachtsverhouding
en ook waar zich problemen voordoen . We zullen ons als
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reewildbeheerders moeten richten op een zo kort mogelijke

de wisseling van zomer- naar winterkleed uitkomst bieden,

periode om het afschot te realiseren. Daarna moet er weer

want over het algemeen wisselen jonge dieren eerder dan

rust zijn in het veld. Maar, welke periode is het beste?

oudere dieren . Maar er zijn altijd uitzonderingen zoals conditie, voedselaanbod, wel of geen kalveren, onrust etc. Deze

Rust

factoren zijn mede bepalend voor het tijdstip van wisselen.

De VH R is een voorstander voor de periode van 1 september

Eind oktober zou eigenlijk al zo'n 2/3 tot 3/4 van het afschot

t/m 31 december voor de geiten [en kalveren) en voor de

gerealiseerd moeten zijn.

smalreeën nog een extra periode van 1 april t/m 31 mei. Oók
wanneer het hele jaar door mag worden geschoten I Geiten

Smalree

zijn voora l act ief in de maanden maart en april en september

Ook in de maanden april en mei is het verschil goed te

en oktober en dee ls nog in november. In de echte winterperi-

zien tussen een smalree en een drachtige geit. Verwar een

ode, vanaf ha lf november tot half februari, moeten de reeën

volwassen geit, die net gekalfd heeft, niet met een smalree ,

rust hebben en springen ze zuinig om met hun energie. Die

Let op de uier! Daarnaast hebben smalreeën een rechte rug,

rust is bij geiten ook nodig voor de ontwikkeling van het em-

nog een relatief dunne en lange hals, relatief lange lopers,

bryo . Afschot heeft dan een negatief effect. Daar komt bij dat

gladde flanken en een rechte rug zonder knik bij de overgang

de reeën zich in die periode nauwelijks laten zien . Ook heeft

hals/rug. Meestal lopen de smalreeën dan alleen of in het

de beheerder minder daglicht beschikbaar.

gezelschap van een volwassen bok. Na juni wordt het verschil tussen een smalree en volwassen ree steeds moeilijker

Op eigen pootjes

te zien. Daarom geldt ook hier: realiseer het afschot van

Als je afschot zo snel mogelijk na 1 september realiseert

smalreeën zo snel mogelijk in april. Als je eerder het veld

is de periode met verontrusting zo kort mogelijk. Nadeel is

in gaat ontneemt verstoring de geiten de kans om aan

dat men goed moet weten of een individuele geit wel of geen

te sterken na de winter,

kalveren heeft, want de kalfjes gaan steeds meer op eigen
pootjes staan . En een kalf zonder geit heeft slechts een zeer

Kwaliteit

geringe kans om de winter door te komen. Als men het veld

Afschot van geiten is van groot belang om het bestand op

goed kent en men weet waar de reeën zitten is dat risico

peil te houden. Niet alleen qua aantallen, maar ook qua

te elimineren. Moet er een geit uit met een kalf, dan schiet

kwaliteit. Een te groot bestand heeft nadelige gevolgen

je eerst het kalf en dan de geit . Voordeel is dat men geen

voor de reeën, voedselconcurrentie, sociale onrust,

ge iten met een al goed ontwikkeld embryo hoeft te schieten .

conditie en geslachtsverhouding,

Daarnaast is het verschil tussen een smalree en een volwassen geit nog goed te zien . Maar verwar goede en sterke

Boektip: Samenleven met reeën, Leeftijdbeoordeling

smalreeën niet met een zwakkere volwassen geit. Hier kan

reeën, Donald Buitendorp en Rob Borst
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Beauty & Wellness Avontuurlijke activiteiten Culinair Tuindecoraties
Potterie Kunst Interieurstoffen Driving Adventure Streekproducten
Mode & accessoires Interieurtrends Gastvrijheid Delicatessen Wine & spirits
Paardensport Lederwaren Woonaccessoires Buitensport en meer!

Tegen inlevering van deze bon

Entree 6,00 p.p.
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