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Somber nieuws over de ooievaars

Door H.L. Schuilenburg

Het aantal bezette nesten bleef ver

beneden de verwachting. In totaal wa-

ren 31 nesten door paren bezet, dus 20

minder dan in 1959. Merkwaardig is,

dat in Friesland, waar verleden jaar

maar 2 paren waren, men dit jaar 5

door paren bezette nesten telde, waar-

van er helaas slechts 2 met goed resul-

taat broedden. In de andere provin-

cies werden op 5 nesten de eieren of

het jonge broedsel tijdens gevechten
vernield of gedood. Acht nesten val-

len dus af en er blijven er maar 23 over.

Voor de 3 in mei aangekomen paren
zal het wel te laat geweest zijn om tot

broeden te komen (aankomstdata 8, 9

en 20 mei) zodat voorlopig 20 broed-

paren overblijven, hetgeen de helft is

van het aantal van 1959. Rekenen wij
met een gemiddelde van 2 a 3 jongen

per nest, dan is de verwachting, dat

wij ± 50 jonge ooievaars zullen kun-

nen zien uitvliegen gerechtvaardigd.
Maar wij moeten niet vergeten, dat dit

aantal dan ver beneden de helft van

1959 blijft en amper de helft is van het

aantal dat in 1956 uitvloog en toen 95

stuks bedroeg.

Inmiddels zijn er ook berichten binnen-

gekomen van het sneuvelen van twee

oude ooievaars; waarschijnlijk ten ge-

volge van uitputting van de lange reis.

Eén exemplaar kon worden opgezonden
naar het Zoölogisch Museum te Am-

sterdam.

Voor zover op het ogenblik bekend is

heeft Groningen nu 3 paar ooievaars.

Friesland 5, Drente 5, Overijssel 3, Gel-

derland 2, Utrecht 2, Zuid-Holland 4

en Noord-Brabant 7 paar. Een groot
verschil dus met verleden jaar.

Zwervende ooievaars werden het gehele
seizoen gemeld.
Tot op heden werden 9 nieuwe nesten

bijgebouwd, drie zijn in aanbouw, ter-

wijl 5 nesten afgevoerd moesten wor-

den.

Zoals de toestand zich op het ogenblik
laat aanzien is het dus een zeer slecht

ooievaarsjaar geworden. Maar het zal

pas na het vertrek van de ooievaars

blijken wanneer de definitieve gegevens

van alle nesten zijn binnengekomen, of

wij in Nederland al of niet over het

„Rampjaar 1960” voor de ooievaars

zullen moeten spreken.
Laten wij hopen dat het nog meevalt!

In 1959 waren in Nederland 51 nesten

door ooievaarsparen (waarvan 40

broedparen) bezet en kozen 115 jonge

ooievaars het luchtruim. De verwachtin-

gen waren voor 1960 hoog gespannen.
Zou het aantal paren en jongen stijgen
of niet.

Toen op 22 februari 1960 de komst van

de eerste ooievaar in Nederland, te

Oudewater, in de gehele Nederlandse

pers werd aangekondigd, rees de hoop,
dat wij een goed ooievaarsjaar zouden

kunnen tegemoet zien. Immers, hoe

vroeger de ooievaars komen, des te be-

ter is het resultaat van het broedseizoen.

Helaas, de schone verwachtingen zijn
niet in vervulling gegaan. Het was een

koud en guur voorjaar. Wel werden op
tal van plaatsen zwervende ooievaars

waargenomen, maar er werd niet ge-
nesteld; in februari niet, in maart niet.

Eindelijk werd op 7 april genesteld te

Annen (Dr.) en Zuidlaren (Dr.). Op
1 april te Onna (Ov.) en dan verder in

de loop van de maand april de overige
paren. Drie paren arriveerden zelfs nog

in mei.


