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SPREEKBEURTPAKKET
HET REEKALF
DE REE
De ree is de meest voorkomende hertensoort in Nederland.
Andere hertensoorten die in Nederland voorkomen zijn het
damhert en het edelhert. De Ree is de kleinste van de drie. In de
Kennemerduinen komen ook veel reeën voor. Je kan ze herkennen
aan hun roodbruine vacht en hun grote donkere ogen.
Het jong van een ree noem je een reekalf. De vader van het kalf
heet een bok en de moeder heet een geit
WAT ETEN REEËN?
Reeën eten voornamelijk gras, bladeren en zaden. Reeën zijn erg schuw
en gaan meestal in de vroege ochtend en in de avond op pad om te eten.
De plek waar ze overdag vaak rusten noemen we een ‘leger’, dat is een
goed verstopt plekje in het hoge gras of tussen de struiken. ‘S avonds
komen ze te voorschijn en gaan ze in het bos of op de velden op
zoek naar eten.

HOE HERKEN JE HET SPOOR VAN EEN REE?
Het ree heeft hoefjes en loopt daarmee op zijn tenen. De afdruk van
zijn hoefjes lijkt op de afdruk van twee vingers in het zand. Deze
afdrukken kun je vaak vinden in het zand in de duinen.
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HET REEKALF
Reekalfjes worden geboren in de periode half april tot eind juni. Ze hebben allemaal donkere
en lichte vlekken op hun vacht. Hierdoor vallen ze bijna niet op als ze zich verschuilen tussen
de takken. De neus van het reefkalf is zwart en de kin wit. Zijn pootjes zijn nog heel dun maar
hij heeft al best wel grote oren. Bij jonge mannetjes begint al na drie maanden het gewei te
groeien.
WAT EET EEN REEKALF?
Jonge reekalfjes drinken zo'n zes tot tien keer per dag melk bij hun
moeder. Als ze iets ouder worden drinken ze nog maar 2 of drie keer per
dag bij haar. De melk van de moeder is heel vet en gezond voor het
kalfje waardoor hij snel groeit. Als het kalfje oud genoeg is eet hij net als
zijn ouders jonge bladeren en knoppen van de bomen.

HOE BLIJFT EEN JONG REEKALF VEILIG?
Soms worden reekalfjes opgejaagd door een vos of een hond.
Hij probeert zich dan zo goed mogelijk te verstoppen en heel stil te blijven
liggen. Gelukkig is de moeder vaak dicht in de buurt om het kalfje te
beschermen. Wanneer zij voedsel gaat zoeken, laat ze het reekalf op een
veilige plek achter. Als er gevaar dreigt blijft de moeder uit de buurt om
de verstopplek van het reekalf niet te verraden. Als de kust veilig is gaat
ze weer terug naar haar jong.
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