Op weg naar de bescherming van het bos, nadat ze van het voer hebben gegeten, half januari 2018
D800, 5.6 / 200 – 500 mm, 450 mm 5.6 1/80 sec ISO 1250

Reeën in de winter
In Jämtland woonden we aan de rand van de fjell, met uitzicht over de bergen op de grens van Noorwegen. Er zit daar
veel wild en dat konden we regelmatig zien bij ons huis in Rönnöfors. Regelmatig zagen we een eland of een vos. Ook
rendieren kwamen vanuit de fjell naar de omgeving van ons huis.
Veel reeën lopen er in de buurt rond
en in de winter als er veel sneeuw
ligt hadden ze wel wat hulp nodig
om door de winter heen te komen.
We voerden ze daarom in deze periode bij met speciale brokken voor
ree wild. Ze waren daar dol op. Ook
brood en appelschillen eten ze graag
in de winterperiode.
Omdat we op vaste tijden het voer
neerlegden wisten ze dat precies.
Vaak stonden ze al op een afstandje
te kijken of liepen over de voerplek
om te kijken of er toch al niet wat
voer lag.
Vanuit de kelder van ons huis
strooide ik op verschillende plaatsen wat voer neer en voordat ik de
kelder weer in was stonden ze vaak
al te eten.
Door een raam in de kelder had ik
Reeën in een sneeuwbui bij het voer
de mogelijkheid om ze te observeren
D800, 2.8 / 70 – 200 mm, 147 mm 8 1/100 sec ISO 800

Portret van een jonge reebok in een lichte sneeuwbui, februari 2018
D800, 5.6 / 200 – 500 mm, 340 mm 7,1 1/125 sec ISO 640

en ook kon ik ze van daaruit fotograferen. Een ideale schuilhut voor mij.
De winter van 2017 / 2018 was een winter met heel veel sneeuw. Extra moeilijk voor de dieren dus. In die periode hebben we ook heel veel voer neergelegd om ze de winter door te helpen. In deze tijd waren er soms wel 20 reeën op het voer
en dat vaak 3 maal per dag.
Het was het allemaal meer dan waard en een genot om de dieren zo te kunnen helpen en ook nog mooie beelden te kunnen maken.
Door dat ik ze de hele winter dichtbij kon waarnemen, kon ik ook de groei van het gewei goed zien. De bokken werpen
hun gewei rond eind november af. In januari kun je dan weer de eerste aanzet zien van het nieuwe gewei. Op verschillende
Reebok in de middagzon met lichte sneeuwval in de achtergrond, februari 2018
D700, 5.6 / 200 – 500 mm, 230 mm 7.1 1/500 sec ISO 320

foto’s is dit goed te zien.
Eind april is het gewei praktisch
volgroeid, maar zit het nog in de
bast. Geveegd wordt dit dan in de
loop van mei.
Peter Koren

Uitzicht op de voerplek vanuit ons kamerraam. In de achtergrond de paardenstal. Eind januari 2017
D800, 2.8 / 24-70 mm, 31 mm 5.6
1/40 sec ISO 1600
7.1 1/500 sec ISO 320

Portret van een jonge reebok, half januari
2017
D800, 5.6 / 200 – 500 mm, 480 mm
5.6 1/160 sec ISO 1000

Reeën in een sneeuwbui. januari 2018
D700, 2.8 / 70-200 mm, 200 mm
7.1 1/200 sec ISO 400

