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Zwarte Ooievaars op de Flaes, 29 augustus 2020. De linker vogel heeft een datalogger om de poot (Lex Peeters) 
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Zwarte Ooievaars in het najaar van 2020: een aanvulling 
 
Tom Heijnen 

 
In het vorige nummer van de juveniele 
Blauwe Klauwier schreven Paul en ik over de 
Zwarte Ooievaars die in het najaar van 2020 
werden gezien. Lex Peeters attendeerde ons 
op interessante informatie van een vogel 
met een magisch doosje. 
 

 
Zwarte Ooievaar met datalogger op de Flaes, 29 
augustus 2020 (Lex Peeters) 

 
Op 29 augustus 2020 verbleef op de Flaes 
een groep van 10 Zwarte Ooievaars 

waaronder een gekleurringd exemplaar dat 
aan de linkerpoot een datalogger had.  
Op 2 september was de vogel nog steeds 
aanwezig, nu in een groep van 14 Zwarte 
Ooievaars. 
 

 
Ringlocatie (groen) en locatie van de terugmelding 
(rood) 

 
De gezenderde vogel bleek op 10 juni 2019 
als nestjong geringd te zijn in een gebied 
met de mooie naam Unterlangenmoos, 

vlakbij het plaatsje Oberstdorf in de regio 
Allgäu (47o42’00”N, 10o27’00”E).  
Algau ligt in het uiterste zuiden van 
Duitsland, nabij de grens met Oostenrijk op 
een afstand van 560 km in vogelvlucht van 
de Flaes. 
 
Op vogeltrekatlas.nl is te zien dat een 
Zwarte Ooievaar die op 10 juni 2019 bij 
Allgäu als jong werd geringd, op 12 
september van dat jaar werd gemeld bij 
Nuenen. Op waarneming.nl is deze 
terugmelding te vinden, inclusief foto’s 
waarop te zien is dat de vogel een 
datalogger om de linker poot had. Was dat 
dezelfde vogel als die van de Flaes, of een 
broertje of zusje uit hetzelfde nest? 
 
Uit het vele ringwerk in Europa blijkt dat 
Zwarte Ooievaars die in de nazomer in onze 
contreien verblijven afkomstig zijn uit Oost- 
en Midden-Europa en ook uit België.  
In de loop van september verlaten de vogels 
ons land om na een flinke reis te gaan 
overwinteren op het Iberisch schiereiland of 
in Afrika ten zuiden van de Sahara. ■

http://www.vogeltrekatlas.nl/
http://www.waarneming.nl/

