Ree
Reeën komen overal in Nederland voor.
Je moet wel je best doen om ze te zien, want ze
kunnen zichzelf heel goed onzichtbaar maken.
Maak van deze bouwplaat je eigen ree!

plakstrook

Wist je dat reeën echte
snoeperds zijn?
Het liefst knabbelen
ze aan verse, groene
blaadjes en kruiden.
Je ziet ze vaak op de
weilanden staan. Daar
eten ze geen gras maar
het liefst de kruiden die in
het weiland groeien.

Beleef het wild!
Jagers zijn echte natuurkenners. Ze zijn het liefst buiten en omdat ze zo veel
buiten zijn, weten ze ook veel over de natuur in hun omgeving. Ze werken samen
met boswachters, boeren, politie, mensen die bij de gemeente en de provincie
werken en mensen die bij andere natuurorganisaties werken.

Wil je meer weten? www.jagersvereniging.nl

Wist je dat een vrouwtje,
een reegeit, twee
reekalfjes per jaar
krijgt? Deze reekalfjes
worden geboren in het
hoge gras. De reegeit
komt een paar keer
per dag en laat ze dan
drinken. Als je een
reekalfje vindt, laat het
dan ook liggen!

Wist je dat jagers in het voorjaar
reekalfjes zoeken voordat de
boer gaat maaien? Ze willen
voorkomen dat de kalfjes in de
maaimachine komen. Als de boer
klaar is, laten ze de kalfjes los.
De reegeit zoekt ze dan weer op.

Wist je dat er
duizenden reeën
per jaar aangereden
worden door auto’s?
Speciale teams van
jagers staan dag
en nacht klaar om
te helpen. Met hun
speciale honden
sporen ze het
gewonde dier op.

Wist je dat een
jager – als er
voldoende reeën
zijn in het veld
waar hij of zij
mag jagen – een
aantal reeën mag
schieten? Het vlees
eet hij op.

Wist je dat reeën bijna overal in Nederland
te zien zijn? Je kunt ze het beste zien in
de schemering, aan het begin of het einde
van de dag.

Wil je meer weten over hoe jagers wild beleven?
Ga dan naar www.jagersvereniging.nl
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