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11 Het voorjaar nadert en tussen de dode bladeren komt 

voorzichtig het jonge gras en de eerste kruiden te 

voorschijn . Het ree weet die er feilloos tussenuit te 

pikken . Omdat er weer goed voedse l is te vinden worden 

de reeën actiever en laten ze zich weer meer zien. 

11 Het maag- en darmstelsel moet zich echter weer 

aan dat voc htrijker en voedzamer voedse l aanpassen, 

wa t korte tijd kan leiden tot diarree . 

11 Het gewe i nadert z·n vo ltooiing , maa r is begin voorjaar 

nog in de bast. In het algemeen is de oude bok het eerst 

gereed met opzetten en begint in februari het ·vegen· va n 

het gewei . Vaak zie je een bok met de vellen voor de ogen 

rondlopen. 

a De sprongen va llen rond begin april uiteen [het wee r 

speelt daar ee n belangrijke rol bij) en de reeën wo rden 

weer solitair. Al zie je de bokken in deze periode vaak 

in het gezelschap va n een jonge geit of smalree 

rond sta ppen. 

11 MAGAZINE VERENIGING HET REEWILD 

11 De reeën zien er eind april, begin mei ··mottig·· uit, maar 

dat betekent niet dat ze ziek zijn . De w intervacht wordt 

namelij k ve rw isseld voor de zomervacht. Om die jeukende 

losse haren weg te krijgen wordt er vee l aan ·persoonlijke 

verzo rging · gedaan . 

11 De bokken gaan hun territoria weer opzoeken en mark

eren de grenzen met het afzetten va n ·geurvlaggen · door 

middel va n vegen en krabben. Dat gaat so ms gepaard met 

vee l gewe ld en het sneuvelen van de z.g. veegboompjes. 

11 In mei worden de reekalvere n geboren en gaat het 

alweer richting zomer. Deze peri ode is er weer volop 

voedsel aanwezig, de beste tijd voo r het pas geboren 

ka lf. Daarnaast zorgt het nieuwe groen voo r vo ldoende 

en ve ilige dekking voor de kalveren, wa nt de eerste 

weke n kunnen ze de geit nog niet volgen en zoeken 

dan een schuilplaats op. 




