THEMA: ZOOGDIEREN
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De reeën in het Drongengoed:
goed bestudeerd
Sinds enkele jaren bestuderen Rudi Baetslé, Hugo De Bruyker en
Paul Simoens de reeënpopulatie in het Drongengoed. Ze documenteren hun waarnemingen met talrijke foto- en filmopnamen en laten je op deze bladzijden mee genieten van hun bevindingen.
In het Meetjesland heb je steeds vaker de
kans om reeën te zien of om hun blaffende
alarmroep te horen, want zoals overal in
Vlaanderen is ook hier het reeënbestand
sinds enkele jaren sterk toegenomen.
Vooral tijdens vroege ochtendwandelingen,
maar ook bij valavond of zelfs overdag
kan je dit elegante wild waarnemen langs
bosranden of in het open veld.

Over hartvormige spiegels
Meestal zie je slechts één of een paar
reeën, want in tegenstelling tot dam- en
edelherten zijn reeën territoriaal en vormen
zij geen grote roedels. Alleen in de winter
leven enkele aanverwante reegeiten en hun
kalveren, soms met één of meer bokken,
in kleine groepjes bijeen, de zogenaamde
wintersprongen.

1. Blaffende reegeit in voorjaarsrui (foto: Paul Simoens)
2. Bokken met bastgeweien (foto: Rudi Baetslé)
3. Wintersprong (foto: Paul Simoens)
4. Volwassen reegeit in voorjaarsrui die pas geworpen heeft (foto: Rudi Baetslé)
5. Knopbokje (foto: Hugo De Bruyker)
6. Gaffelbokje (foto: Paul Simoens)
7. Zwarte reegeit (foto: Rudi Baetslé)
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Hun warme wintervacht is dan grijs
gekleurd, met op het achterwerk een
opvallende, helderwitte haarvlek, de
spiegel, die bij alarm of stress wijd
opengespreid kan worden. Bij de bokken is
de spiegel boonvormig, maar bij de geiten
loopt die uit in een bosje lange witte haren
en lijkt daardoor hartvormig. Bokken
hebben dan weer onderaan de buik een
penseel, gevormd door de lange haren op
de voorhuid.

Het ene gewei
is het andere niet
Het meest opvallende kenmerk van de
reebokken is echter hun gewei, dat bestaat
uit twee benige voorhoofdsstangen die
elk najaar (vanaf oktober) afgeworpen
worden en tijdens de winter opnieuw
worden gevormd. Daarbij zijn de groeiende
geweien omgeven door een dichtbehaarde,
fluweelachtige basthuid.
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Jonge bokken hebben vaak een kort
knopgeweitje, een iets langer onvertakt
spiesgewei of een aan de uiteinden
opgesplitst gaffelgewei. Gezonde
volwassen bokken worden zesenders
genoemd, omdat hun maximaal ontwikkeld
gewei bestaat uit twee beparelde
geweistangen die eindigen op een spitse
stangpunt en elk een voortak en een
achtertak dragen.

De lente, nieuw leven
Vanaf maart vallen de wintersprongen
uiteen. Terwijl de drachtige geiten nog
even met hun kalveren samenblijven,
verlaten de bokken de groep om hun
territoria af te bakenen. Door hun
bastgewei tegen takken te schuren
wordt de bast geveegd en worden ook
geurstoffen van de voorhoofdsklieren
achtergelaten.
Soms gaan naburige bokken met elkaar
strijden voor hun territoria. Dit gebeurt
door dreigen, heftig met de voorpoten
(‘voorlopers’) op de grond te krabben en
met de geweien tegen elkaar te slaan.

In april begint de voorjaarsrui, eerst bij de
jonge en dan bij de oudere reeën. Daarbij
worden de lange winterharen vervangen
door een kortharige, rode zomerdos.
Sporadisch kan men echter ook een zwarte
ree aantreffen.
Vanaf mei en tot in juni worden de jonge
reeën geboren, meestal twee per worp.
De pasgeboren jongen worden kitsen
genoemd en hebben een roodbruine
vacht met een wit vlekkenpatroon. Zij
worden enkele malen per dag door de
moeder gezoogd, maar liggen het grootste
gedeelte van de tijd achtergelaten in de
dekking.

Pubers
Na enkele maanden verdwijnen de
witte vachtvlekken en spreekt men van
reekalfjes tot ze een jaar oud zijn. Daarna
worden zij tot aan hun tweede levensjaar,
wanneer zij volwassen zijn, aangeduid als
jaarlingbokken (mannelijk) en smalreeën
(vrouwelijk).

Deze laatste blijven soms nog een tijdje bij
de moederdieren, maar de jaarlingbokken
worden meestal verjaagd en zoeken eigen
territoria op.

Een bijzondere dracht
In volle zomer, van half juli tot halverwege
augustus, vindt de paartijd plaats: de
zogenaamde bronstperiode. De bevruchte
eicellen ontwikkelen zich echter niet
onmiddellijk maar pas eind december: na
een kiemrust van ruim vier maanden komt
het embryo tot ontwikkeling. Het duurt
dan nog een vijftal maanden vooraleer de
kalfjes op het einde van de lente geboren
worden.

Wintervacht
In september treedt de najaarsrui op
en wordt het korte, rode zomerhaar
weer gewisseld voor een warme, grijze
winterdos. Ondertussen groeperen de
reeën zich opnieuw tot sprongen om op
die manier samen beschutting en voedsel
te zoeken in de barre wintermaanden.

Bekijk ook de filmpjes die bij dit artikel horen!
De links vind je op www.npmeetjesland.be/ree en onze facebook-pagina.
Rudi Baetslé, Hugo De Bruyker en Paul Simoens
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