Voorkom slachtoffers
Tips voor het sparen van wild tijdens het maaien
Elk maaiseizoen vallen er in graspercelen veel slachtoffers onder het wild. Vele duizenden jonge dieren,
zoals vogels, hazen en reeën, worden gedood of raken zwaar gewond bij het maaien. De Vereniging

Hoeveel slachtoffers er per jaar in het
maaiseizoen vallen, is onbekend, maar
gezien de honderdduizenden hectares die er jaarlijks worden gemaaid,
moeten het vele honderden zijn.
Sommige daarvan zijn onvermijdelijk,
want je merkt nooit alles op, maar
door een aangepaste werkwijze kan
de schade wel worden beperkt. Door
bijtijds maatregelen te nemen, kan
dit dierenleed worden voorkomen en
- misschien nog wel belangrijker - kunnen problemen met de kuilkwaliteit
worden vermeden. Juist resten van
dode dieren kunnen namelijk schadelijke bacteriën in de kuil opleveren.
Voor het voorkomen van maaislachtoffers is een goede communicatie heel
belangrijk.

Tijdig contact met
wildbeheerder
De eerste stap bij het lokaliseren van
wild is het tijdig doorgeven door de
agrariër of terreinbeheerder aan de
wildbeheerder dat er zal worden gemaaid. De wildbeheerder kan dan een
dag van tevoren zorgen dat er geen
reeën meer aanwezig zijn, bijvoorbeeld door het ophangen van papieren of plastic zakken of plastic linten
of door bonenstokken te plaatsen
met daaraan een opvallende en grote
lichte zak die net boven het gras wappert. Als dat de avond voor het maaien
wordt gedaan, zal de reegeit met haar
reekalveren het weiland mijden of
verlaten. Na het maaien kunnen die
vreemde voorwerpen weer worden
weggehaald.
De loonwerker zal ook informatie
moeten krijgen over de aanwezigheid
van jonge dieren in het veld. Hij kan
dit ook zelf vragen aan de agrariërs.
Een goed hulpmiddel om wild op te

jagen, is het monteren van een wildredder aan de trekker. Een wildredder
alleen is echter niet voldoende. Ook
de wildbeheerder kan u benaderen
om te vernemen waar er die week
wordt gemaaid. Werk hieraan mee.
Reekalveren drukken zich namelijk bij
gevaar en blijven dan roerloos liggen,
want dat is hun instinctieve reactie op
gevaar. Daarom zal het perceel de dag
tevoren door de wildbeheerder moeten worden afgezocht op reekalveren.

Voorbeelden van
een maaiwijze
middenuit waarbij
het wild de gelegenheid krijgt om te
vluchten.

Zetje geven
Wat als u een reekalf ontdekt tijdens
het maaien? Door een kalf niet met
blote handen op te pakken en weg
te zetten, maar bijvoorbeeld met een
pluk gras, wordt de menselijke geur
niet doorgegeven en zal het kalf door
de moedergeit worden meegenomen.
Beter is nog om het reekalf te laten
vluchten door het bijvoorbeeld een
zetje te geven.
Tijdens het werk krijgt het wild meer
kans door een andere werkwijze te
kiezen en van binnen naar buiten te
maaien. Daardoor worden de dieren
juist naar de buitenkant van het perceel gedrongen en hebben ze een
betere kans om het perceel te ontvluchten. Dit geldt dan vooral voor de
volwassen dieren. Probeer ook in het
geval van grasland met een bolle ligging en greppels zoveel mogelijk van
binnen naar buiten te maaien. Hoewel
ook hier het gezegde ‘tijd is geld’ van
toepassing is, betekent deze andere
werkwijze en een iets aangepaste
snelheid wel dat al veel maaislachtoffers kunnen worden voorkomen.
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Het Reewild en de sectie Agrarisch loonwerk vragen aandacht voor dit probleem.

Maaimodel van een
langwerpig stuk
land met greppels,
Steeds maaien van
de ene greppel naar
de andere

Meer informatie
Mocht u meer informatie willen, dan kunt u daarvoor terecht op de website van de Vereniging
Het Reewild: www.reewild.nl (ga via ‘Vereniging’
naar ‘Media’). De vereniging heeft in 2012 ook
de folder ‘Maaien, voorkom onnodig dierenleed’
uitgegeven, die is bijgesloten bij dit nummer van
Grondig. Natuurlijk kunt u ook terecht bij uw eigen
CUMELA-infolijn.
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