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Veldwaarneming
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Afgelopen winter trof Gerard van Laar deze schedel van een pruikenbok aan in het
Binnenveld bij Rhenen. Aan de hand van de slijtage van de kiezen schat Van Laar de

leeftijd van de bok op vijf à zes jaar. De doodsoorzaak kon niet meer vastgesteld worden
maar aangezien de schedel in de nabijheid van een weg lag, gaat het waarschijnlijk om
een verkeersslachtoffer
Bij een pruikenbok blijft, als gevolg van een hormonale storing (bijvoorbeeld door
beschadiging van de testikels), het gewei doorgroeien. Aangezien het groeiproces van een
gewei normaal gesproken wordt afgesloten met de vorming van de parels, blijven deze bij
een pruikenbok doorwoekeren. Uiteindelijk leidt dit meestal tot de dood van het dier.

In deze rubriek wordt een selectie gemaakt van mededelingen, foto’s
of korte verhalen over bijzondere waarnemingen uit het veld door
onze leden. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u alleen
ongewone waarnemingen in te sturen. Wanneer u een vraag stelt,
verzoeken wij u om uw e-mailadres te vermelden, waarnaar men kan
reageren.

Op13 maart jl. zag landbouwer
Jan Steenge uit het Drentse

Annerveenschekanaal tijdens werkzaamheden
in zijn veld een wel heel opmerkelijk tafereel.
Tot zijn verbazing zag hij een reegeit met
twee kalfjes van naar schatting 14 dagen oud!
Zoals Steenge opmerkt: extreem vroeg.
In de reewildliteratuur die we er op na
hebben geslagen, hebben we een dergelijke
vroege melding van reekalveren niet
aangetroffen.

Schedel van pruikenbok gevonden

Reekalveren in maart

Van Robert Noblesse ontvingen we het volgende bericht:
Een bevriende tuinder heeft al enkele jaren schade aan

druppelleidingen in zijn perceel blauwe bessen. De
leidingen liggen zowel onder de grond als er bovenop en er
stroomt regelmatig water door in de zomerperiode. In de
winterperiode, als de schade optreedt, zit er nagenoeg geen
water in de leidingen.
Noblesse vermoedt dat het om een steenmarter gaat, maar
is hier niet zeker van, ook al omdat hij nooit prenten heeft
kunnen waarnemen. Weet u welk dier hiervoor verantwoor-
delijk is en waarom het dier het op deze leidingen heeft
gemunt?
Stuur uw reactie naar: javneer@home.nl

Schade aan druppelleiding


