
Vier bezette nesten met 10 uitgevlogen jongen

Het ooievaarsjaar 1981

D.A. Jonkers

In de maanden januari en februari werden op verschillende plaatsen Ooievaars gesignaleerd.

Op 2 februari arriveerde zelfs al een exemplaar op het nest in Oudewater. Honderden Ooie-

vaars trokken reeds op 27 december 1980 over Gibraltar noordwaarts (Gibraltar Ornithological

Newsletter no. 8). Mogelijk heeft een deel van de waarnemingenbetrekking op vogels uit deze

groepen. Op diverse plaatsen zijn weer zwervende en doortrekkende Ooievaars gezien. Het

aantal waarnemingenwas belangrijk groter dan vorig jaar.

De exemplaren van de broedparen die waren weggetrokken, arriveerden dit jaar gemiddeld

vroeger dan in andere jaren. Binnen een periode van veertien dagen waren de paren compleet
(tabel 1).

Bewoonde nesten en uitgevlogen jongen
Drie nesten waren succesvol. Het din Graf-

horst verjaagde en exemplaar dat in de mor-

gen van 30 maart het nest wilde betrekken,

maar accepteerde een in de middag arriveren-

de Ooievaar als partner. Het paar bracht drie

jongen groot. De uitgevlogen jongen vertrok-

ken op 22 augustus samen met het 9. Helaas

waren er in Wapenveld dit jaar geen jongen.

Op 1 april verscheen een exemplaar op het

nest dat de volgendedag vertrok. Een tweede

Ooievaar, een 9, kwam op 6 april aan en leg-

de vier eieren. Deze zijn uit het nest gewor-

pen. De vogel verbleef de hele zomer in de

omgeving en vertrok rond 19 augustus. Het

geringde din Voorst (zie ringgegevens) keer-

de samen terug met twee andere Ooievaars.

Bij het 9 was dit ook het geval. De vreemde

Ooievaars trokken later verder, dat bij het

laatst gearriveerde groepje pas geschiedde
nadat er gevechten waren geweest. De

Schoonrewoerdse Ooievaars kregen op 23 ju-

li bezoek van een vreemd exemplaar. Deze vo-

gel verbleef circa twintig minuten rond het

nest en werd daarna door het broedpaar’weg-

gebracht’. De jonge vogels vertrokken op 17

augustus, de oude op 28 augustus.

Op het nest in Graafland, waar Liesveldooie-

vaars broedden, werden vier jongen grootge-

bracht. Twee jongen werden uit het nest ge-

haald om in het ooievaarsdorp te worden op-

genomen, de andere twee konden vrij uitvlie-

gen.

Tabel 1. Aankomstdata van deOoievaars op denesten.

Tabel 2 Bewoonde nestenen uitgevlogen jongen.

Sinds het begin van de tellingen is er nog nooit een jaar geweest, waarin zo weinig broedparen

van de Ooievaars in ons land voorkwamen. Er waren vier bezette nesten in het broedseizoen.

Hiervan vlogen 10 jongenuit.

Denemarken telde 25 broedparen. Er was daar veel jongensterfte als gevolg van het slechte

weer; 33 jongenwerden er grootgebracht.

Foto: Hans Skov.Deze houding wordt zelden op degrond gezien.Grafhorst, 15 juli 1981.

Grafhorst: 1 ex. overwinterde , andere ex. op 30-3

Wapenveld: — , 6 april

Voorst: 31 maart , 2 april

Schoonrewoerd: 11 april , 13 april

Overijssel : Grafhorst 3

Gelderland : Voorst 3

Zuid-Holland ; Schoonrewoerd 4
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Door nietbroedende Ooievaars gebruikte

nesten (1980:5)

Het nieuw gebouwde daknest in Hasselt

werd op 28 maart door een Ooievaar bezet.

Kauwtjes verjaagden deze vogel. Op 31 maart

was weer een exemplaar aanwezig, dat tot 3

april bleef. In die periode werd voortdurend

met takken gesleept en werden kikkers en

een mol op het nest gebracht. Van 19 tot 27

april hield zich een Ooievaar aan de rand van

de polder Arkemheen bij Nijkerk op. Nadat

daar een nest was gebouwd, werd dit door de

vogel gebruikt. Vanaf 10 mei werd dit gering-
de exemplaar vergezeld door twee soortgeno-

ten. Uiteindelijk braken er op 14 mei gevech-
ten uit, waarna alle Ooievaars verdwenen.

De Ooievaar die in februari op het nest in Ou-

dewater aankwam, bleek niet de ’knobbel-

ooievaar’ van verleden jaar te zijn. Het nu ver-

schenen exemplaar vertoefde vanaf die tijd

zeer onregelmatig op het nest. In de zomer

waren er meldingen van maximaal drie exem-

plaren in de omgeving.

De reigerkolonie in Voorschoten kreeg op 25

januari een Ooievaar op visite, die kennelijk

op zoek was naar een nest. Een tweede exem-

plaar is nooit gearriveerd. Wel waren er af en

toe waarnemingen van Ooievaars in de omge-

ving. Het nest in Hal werd op 3 en 6 april door

een exemplaar geïnspecteerd. Op de tweede

datum overnachtte een exemplaar op het

paalnest bij de Organisatie Voor Binnenvis-

serij (OVB) in Beesd. Na op 9 mei een half uur

op het nest in Sliedrecht te hebben doorge-

bracht hield de Ooievaar het voor gezien en

vertrok. In februari was al een exemplaar op

het Liesveld aanwezig.

Het dier bouwde een zeer groot nest op een

kooi waarin gekweekte soortgenoten rondlie-

pen. Er heeft zich nooit een wilde partner bij

deze vogel gevoegd.
Aan de buitenzijde van het kasteel in Dussen

werden dit jaar verbouwingswerkzaamheden

uitgevoerd. Hier was van 5 tot 20 april af en

toe een Ooievaar aanwezig. Een Liesveld-

ooievaar gebruikte in de winter enkele weken

het nest in Drongelen. Vervolgens verscheen

op 6 april een exemplaar en op 11 april een

ander. De hele zomer werd een exemplaar in

de omgeving gesignaleerd. Tot 1 juni was het

dier af en toe op het nest, daarna regelmatig.

Andere waarnemingenvan Ooievaars

Niet alleen in Nederland (figuur 1), maar ook

in Denemarken en West-Duitsland werden

meer zwervende Ooievaars dan in andere ja-

ren opgemerkt. In ons land was er in vergelij-

king met vorig jaar een stijging van ruim 30%

in het aantal waarnemingen.

Een vroege waarneming komt uit Beverwijk.

In de nacht van 23 januari ging daar bij de

Gasunie het veiligheidsalarm over. Op de ca-

merapaal zat een Ooievaar. Even later was er

weer alarm en zat er ook een Ooievaar op het

hek. Beide dieren waren geringd.

Andere plaatsen met winterwaarnemingen

waren;

Serooskerke; 13 december 1980 tot 17 februari

1981 1 ex.

Groesbeek : 4 januari 1 ex.

Zwolle : 6 januari 1 ex.

St. Andries : 6 januari 1 ex. >

Neede : 12 januari 1 ex.

Steenwijk ; 1 februari 1 ex. in westelijke rich-

ting vliegend

Voorschoten: 14 februari 3 ex.

Doordat er steeds meer vrij vliegende Lies-

veldooievaars komen, wordt het moeilijker

om vast te stellen wanneer wij met wilde

Ooievaars te maken hebben.

Het eerste deel van de voorjaarstrek vond

hoofdzakelijk plaats vanaf eind maart tot en

met half april. In deze periode arriveerden ook

de broedparen. Meestal betrof het solitaire

exemplaren, een enkele keer nam men twee

tot vijf Ooievaars waar. Uitzondering waren

de waarnemingen van acht in oostelijke rich-

ting vliegende exemplaren boven Klooster-

zande op 10 april en vijftien in noordwestelij-

ke richting vliegende Ooievaars boven Weert

op 15 maart. Een tweede trekpiek volgde van

9 t/m 16 mei (figuur 2). Er was toen een perio-

de met warme continentale lucht en zuidelij-

Na de eerste vlucht durven de jongen wat verder en landen

dan op de rand van de toren. Schoonre woerd, 27 augustus

1981.

Foto: Luc de Bruijn.
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ke tot oostelijke stromingen die gunstig heb-

ben gewerkt. Per waarneming was het aantal

Ooievaars toen wat groter. Zo was er bijvoor-
beeld een groep van zeven exemplaren, die

op 12 mei in Driebergen-Rijsenburg foera-

geerdeen daar ook overnachtte.

Waarnemingen van geringde Ooievaars en

ringgegevens
De als Liesveldooievaars herkende geringde

exemplaren vormen zo langzamerhand een

aparte paragraaf. Vaste gebieden waar deze

dieren al enige tijd voorkomen, zijn de omge-

ving van Kethel, Voorschoten, Oud-Heusden,

Oosterhout en Kootwijkerbroek. Bij Voor-

schoten verscheen bovendien op 29 augus-

tus nog een Liesveldooievaar die zich bij

het al aanwezige geringdeexemplaar voegde.

De Ooievaar die zich vanaf 19 april in Nijkerk

op een nest ophield, was eveneens uit het

ooievaarsdorp afkomstig. Zo ook de vogel die

in de zomer bij Schalkwijk rondzwierf, de

Ooievaar van Leerdam en Nieuwegein en die

van Asch en Ravenswaay, Wamel en Hoen-

koop.

Verder waren er nog meldingen van niet-afge-
lezen geringdeexemplaren.

Het Cranenburger Broek bij Groesbeek her-

bergde op 3 en 4 januari een geringd exem-

plaar. De vogel was daar ook al eerder gesig-

naleerd. Op 18 april overnachtte een geringd

exemplaar op een lantaarnpaal in de bebouw-

de kom van Hulst. In de eerste week van april

en op 12 mei bevonden zich in het ooievaars-

buitenstation bij Herwijnen twee geringde
vreemde exemplaren. Op 15 juli sliep een

Ooievaar in Bussum. Van 24 juni tot 5 juli wa-

ren twee Ooievaars, waarvan één met een

Duitse ring in de Ooypolder bij Nijmegen aan-

Foto: Luc deBruyn.Eén van de jongen tijdens een eerste vlucht.Schoonrewoerd, 27 augustus 1981.

Situatie van het nest te Schoonrewoerd. Op de achtergrond
het foerageergebied, de Polder Kortgerecht. Schoonre-

woerd, 8 mei 1981.

Foto: Ad Sprang.



Figuur 1. Zwervende en trekkende Ooievaars vanoktober 1980tot en met september 1981.

Aantal waarnemingen

van Ooievaars

perdecade van maart

tot en met mei 1981

(n = 145).
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wezig. Dan waren er nog twee geringde Ooie-

vaars, die van 29 juli tot 2 augustus uit Ab-

benbroek werden gemeld.

Gelukkig waren er ook ringen die wel konden

worden afgelezen. De Ooievaar van Seroos-

kerke (zie winterwaarnemingen) was op 23

juni 1980 als nestjong te Weddelbrook, (West-

Duitsland, 53°54'N, 09°50'0) geringd. Een

exemplaar, bij Neede,afgelezen op 12 januari

1981 bleek op 6 juli 1980 als nestjong te zijn

geringd in Ihlienworth-Westerende, Stade,

Lunenburg (West-Duitsland, 53°43'N 08°59'

O). Vermoedelijk is dit de zelfde Ooievaar als

die van het vlak boven de waarnemingsplaats

liggende Goor, waar van 11 december tot 9

januari een geringd exemplaar zat. Eindelijk

is het gelukt de identiteit te achterhalen van

de dooievaar van het broedpaar in Voorst.

Dit dier was eveneens als nestjong geringd,
te weten op 7 juli 1973 te Oldeborch, Aurich

(West-Duitsland,53°30'N, 7°l9 lO).

Dank zij het ringen van de jonge Ooievaars in

Schoonrewoerd kon hun spoor worden ge-

volgd. Achteraf bleek een van de jongen bij

de groep te hebben gezeten van exemplaren
uit het Liesveld en Graafland, die zich eind

augustus 1980 bij Beusichem en Buurmalsen

ophield.

Drogend na onweersbui.Kopveren opgezet. Voor een zo groot mogelijke verdamping? Schoonrewoerd, 9 juli 1981.
Foto; Ad Sprang.

De jongen worden zelfstandig. Hier zijn ze met z’n vieren in een wei vlak bij Schoonrewoerd. Ze pikken daar veel in het gras,
maar etennog niet zo erg veel. Foto: Luc de Bruijn.
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Op 3 september 1980 werd de ring van deze

vogel, van de drie andere Ooievaars uit

Schoonrewoerd en een uit Graafland in het

Zwin bij Knokke (België, 51 °55'N, 05°07'0) af-

gelezen. Dit zelfde groepje werd daar op 4 ok-

tober 1980 weer afgelezen.

Daarna is de eerstgenoemdevogel verder ge-

trokken, want op 20 mei werd hij teruggemeld

met een gebroken, later geamputeerde,vleu-

gel uit Champcerie (Frankrijk, 48°48'N, 00° 13'

W). Een ander jong uit dit groepje was op 14

juni 1981 in het ooievaarsbuitenstation in

Herwijnen aanwezig. Ook van dit jaar gering-

de Schoonrewoerdse Ooievaars is al een mel-

ding binnen. Alle drie bevonden zij zich op 16

augustus in het Liesveld.

Waarnemingen van Ooievaars, al dan niet ge-

ringd, worden graag ingewacht bij de auteur.

Gegevens van afgelezen geringde exempla-

ren moeten tevens worden doorgestuurd naar

het Vogeltrekstation in Arnhem.

Biociden

Van een in 1979 in het Liesveld verzameld on-

bevrucht ei van een paar wilde Ooievaars wer-

den begin 1981 de residuwaarden van in het

ei aanwezige biociden bepaald. De gevonden

waarden, uitgedrukt in mg/kg lichaamsge-

wicht waren als volgt: PCB’s (polychloorbife-

nylen) 18,2 mg/kg, Hepo (heptachloorepoxi-

de) 0,30 mg/kg, DDE (omzettingsprodukt van

DDT) 4,8 mg/kg, DDD 0,67 mg/kg.
De gevonden waarden zijn niet hoog en lig-

gen op het zelfde niveau als bij vorige analy-

ses van ooievaarseieren.

Onderzoek naar het voedsel en de

foerageergebieden
Tot nu toe waren er alleen maar incidentele

gegevens voorhanden over de plaatsen waar

de Ooievaars van bezette nesten precies foe-

rageren. Met bijvoorbeeld de voorgenomen

ruilverkaveling van de Vijfheerenlanden in het

vooruitzicht is het van groot belang om die

plaatsen te kennen. Daarom is met ingang

van dit jaar in samenwerking met de Natuur-

en Vogelwacht Vijfheerenlanden en door in-

schakeling van de bevolking een onderzoek

begonnen naar de foerageergebieden en de

voedselkeuze van de Schoonrewoerdse Ooie-

vaars. Rond de andere bezette nesten zijn

eveneens enkele waarnemers begonnen met

het verzamelen van gegevens. Uitbreiding

van hun aantal is gewenst.

D.A. Jonkers, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, postbus 46,3956 ZR Leersum

Afschieten van Ooievaars

in Niedersachsen

De Deutscher Bund für Vogelschutz -

Landesverband Niedersachen e.V. (Post-
fach 21 05 69, 3000-Hannover 21, W.-

Duitsland) heeft kortgeleden talloze mel-

dingen binnengekregen van het schieten van

Ooievaars. Bij de eerste melding van het

schieten van een Ooievaar in de Landkreis

Hannover werd een beloning van DM 1000.-

uitgeloofd voor nadere aanwijzingen die tot

het vinden van de dader(s) zouden kunnen

leiden. De plaatselijke pers berichtte uit-

voerig over dit ongelofelijk ingrijpen in het

bestand van een vogelsoort dat op het punt

staat uit te sterven.

In de volgende plaatsen werden Ooievaars

geschoten(en er werd inderdaad ook aan de

verwondingen en inwendig onderzoek vast-

gesteld dat de vogels geschoten waren): bij
Garbsen, Schloss Ricklingen (Landkreis

Hannover), bij Neustadt, Wulfelade (land-
kreis Hannover), bij Hodenhagen (Landkreis

Soltau-Fallingbostel), later nogmaals bij
Hodenhagen en in Nordrhein-Westfalen,

niet ver van de grens met Niedersachsen.

Het bleken alle broedvogels te zijn die in de

omgeving van deze plaatsen hun nesten

hadden. Dat in Niedersachsen overigens

nog steeds afschotvergunningen worden

gegeven om Ooievaars te schieten is een

barbaarse regeling die tegen alle natuur-

beschermingsmaatregelen indruist. Drie

Ooievaars werden er in de broedtijd door

hagelschoten gedood. Hier kan men niet

meer spreken over ’per ongeluk schieten’

van Ooievaars. Dit is duidelijk gerichte, ille-

gale jacht.
Schrikbarend is ook in welke omvang juist
in de laatste tijd meldingen binnenkomen

over het afschieten van vogelsoorten die in

aantal achteruitgaan of die met uitsterven

bedreigd worden, bijvoorbeeld een Slecht-

valk in Landkreis Cloppenburg, evenals

twee andere Slechtvalken en vier Zeearen-

den in andere Bundeslandern. Het blijkt dat

de bonafide jagers nog steeds vele per-

sonen, die in het bezit zijn van een jachtge-

weer, niet in de hand hebben. En dat men

zich steeds slechter aan de jachtwetten

blijkt te houden. Ofschoon de Staats-

anwaltschaft en de Staatliche Vogelschutz-
warte een onderzoek hebben ingesteld zijn
noch de daders van het afschieten van de

Ooievaars noch die van de Slechtvalken ge-

vonden. De jachtautoriteiten zouden, vol-

gens onze Duitse woordvoerders, uit zich-

zelf de daders moeten kunnen opsporen.

Maar het is betreurenswaard dat de jagers
noch een onderzoek hebben ingesteld, noch

zich tot heden van zulke gebeurtenissen
hebben gedistancieerd. Een schrijven hier-

over naar het tijdschrift 'Niedersachsischer

Jager’ werd niet beantwoord, ook niet né

een aanmaningruim een maand later!

■ Dr. FedorStrahl, Hannover.


