Tabel 1

Ree Capreolus capreolus
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Groen: Werkzaamheden mogelijk. Oranje: Werkzaamheden mogelijk: ja, mits na overleg
met ecoloog en eventuele mitigerende maatregelen. Rood: Werkzaamheden mogelijk:
nee, tenzij toestemming van de ecoloog en mitigerende maatregelen worden genomen.
Bestendig beheer en onderhoud (vrijstelling)
Maaien
Fijngebouwd, klein hert (schouderhoogte

Maaien bij voorkeur van augustus tot half mei.
Dieren mogelijkheid geven om te vluchten.

60-80 cm). Zomervacht roodbruin, najaar

Schonen

-

grijsbruin. Billen (spiegel) wit. Mannetjes

Baggeren

-

dragen deel van het jaar tot ca. 30 cm

Begrazen

-

lange geweien met max. 3-4 vertakkingen.

Snoeien/dunnen

Bij voorkeur van augustus tot half mei.
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Onderhoud waterkeringen

-

Onderhoud verhardingen

-

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (vrijstelling)
Voorbereiding van nieuwe werken Verwijderen bovengrond/
graafwerkzaamheden

Bij voorkeur van augustus tot half mei.

Sloop kunstwerken en gebouwen

-

Bouwactiviteiten

-

Dieren mogelijkheid geven om te vluchten.

Afdammen/dempen/
vergraven wateren

-

Leefgebied

Parklandschap: bos afgewisseld met akkers en
weilanden. Bij voorkeur loof- of gemengd bos met
enige ondergroei. Ook in open gebieden (kustduinen,
heideterreinen, polders) en moerassen.

Gebruik van het leefgebied

Foerageergebied zowel in bos als in open landschap.
Als slaapplaats schrapen reeën 40-60 cm grote,
ovaalvormige rustplaatsen (legers).

Voornaamste voedselbronnen

Kruiden, grassen, knoppen, loten van struiken en
bomen, bladeren, paddenstoelen, landbouwgewassen.

Leefwijze door het jaar heen

In voorjaar en zomer leven reeën, m.u.v. het vrouwtje
en haar jong(en) solitair, in winter in groepen. Met

soort niet waargenomen

name in schemering actief. In de periode april/mei-

soort (recent) waargenomen

augustus bezetten reeën territorium (gem. 12-15 ha).
Paartijd: juli-augustus. Tussen half mei en half juni
worden kalveren geboren. Zoogtijd duurt 3 maanden.
Kalveren blijven tot volgend voorjaar bij hun moeder.
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Dichtheden variëren van 3 tot 100 dieren/ha.
Aanbevelingen

Aanleg uittreeplaatsen langs steile en/of beschoeide
oevers.

Belang waterschapspopulaties

Ondergeschikt belang

Verspreiding binnen Nederland

Algemeen. Verspreid in heel Nederland. Niet op de
Waddeneilanden m.u.v. Ameland en Terschelling.
Zwaartepunt van de verspreiding ligt in het oosten
van het land.
Vervolg: zie pagina 2

Vervolg

Ree Capreolus capreolus
Rode lijst

-

Beschermingsstatus
Habitatrichtlijn

-

FF-wet
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Lange et al. 1994; Broekhuizen et al. 1992;
Websites: www.minlnv.nederlandsesoorten.nl;
www.vzz.nl
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