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Plat wild
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In het echt zien we wild vooral
plat langs de weg. Op de Veluwe
is het aantal gemelde verkeersslachtoffers onder de ree 50 à
100, edelhert 5 à 10 en wild zwijn
50 à 100 van de jaarlijkse totale
sterfte. Informatie: Verslag Electronische Wildwaarschuwingssysteem, Zwisterland, sept. '95).
Het zijn vaak jonge dieren: reebokken en mannelijke overlopers, die zonder territorium gaan
zwerven. Pubers dus,
Na de schemer gebeuren de
meeste ongelukken. Alleen de gemelde beesten komen via de politie bij een poelier en de opbrengst
van het doodgereden wild gaat
naar de gedupeerde automobilist.
Bij gewonde dieren schakelt de
politie tegenwoordig ook de jachtopziener in. De niet gemelde aan-

gereden dieren liggen waarschijnlijk in de privé-vriezer of zijn aan
hun lot overgelaten.
De opbrengst van een gaaf beest
ligt rond de 10 gulden per kilo bij
ree en 6 gulden per kilo bij hert
(zonder ingewanden). De lagere
prijs van hertenvlees komt waarschijnlijk door de grote import uit
Schotland. Maar aangereden
grofwild wordt slechts gedeelteIllk voor consumptie gebruikt.
Bekende voorzorgsmaatregelen
zijn: niet hard rijden en wildreflectoren met voldoende ruimte er
omheen (anders werken ze pas
als het wild al op de weg staat).
Maar ze wennen er aan.
Daarom wordt op twee wegen
(de Otterloseweg vlakbij de
Ugchelse Berg en Elburgerweg ten noorden van de knob-

bel) een "signaleringssystemen"
geplaatst. Dit, van oorsprong
Zwitsers, systeem detecteert
beesten vanaf de grootte van een
haas (dus ook das, marter en
vos). Een paar kilometer lang raster, met halverwege een gat van
250 meter, zorgt voor een
dwangmatige gebundelde oversteek. Een bord licht op, en de
gewaarschuwde bestuurder kan
anticiperen, tenminste zo werkt
het in Zwitserland.
Mond. med. Frans Postema (Jachtopzichter Speulder- en Sprielderbos) en Gert Jan Spek (Vereniging Wild beheer Veluwe).
Overigens bestaat in Engeland
een boekje met de titel: "Flattened Fauna", voor het determineren
van aangereden wild,
Renske Schulting
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Een platte vos,

