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Feest & genieten.
In het afgelopen verslagjaar vierden we ons dertigjarig jubileum en dat jaar stond in het
teken van genieten.
Want het is zeker dat we na 30 jaar inzet voor de ooievaars met nadruk kunnen stellen
dat die inzet zeer succesvol is geweest en dat we vandaag de dag op diverse plaatsen
weer van de ooievaars kunnen genieten. En dat is een feest! Vogels en ook vogel
beschermen is een kwestie van beleving en emotie, dat geldt in Nederland en in
Friesland in het bijzonder. Van die beleving kunnen we weer genieten want niet alleen in
Friesland maar in heel Nederland is de ooievaar terug van weggeweest.
Hoe anders dan in 1972. Toen broedde de laatste Friese ooievaar in Luxwoude en
daarna waren we ruim 10 jaar zonder broedende ooievaars. In 1980 zijn we gestart als
It Eibertshiem en in de 10 jaar die daarop volgden werden er op It Eibertshiem 14
jongen groot. Dit geeft ook een duidelijk beeld van de moeilijkheidsfactor om in
gevangenschap ooievaars tot paarvorming en tot broeden te verleiden. De eerste 4 jaar
kregen we geen jongen in de kooi en ook de paartjes welke vrij gelaten werden kwamen
maar moeizaam tot broeden. Als we één keer zover zijn dat er toch een aantal
vrijvliegende paren gevestigd zijn dan gaat het beter want, 14 jongen in de eerste 10 jaar
en 52 jongen in de 4 jaar daarna! Daarbij speelt dan nadrukkelijk mee dat we alles op
alles zetten om het tal jongen te laten stijgen. Dus we verzorgen ze optimaal en we
voeren ze volop en als er ook maar iets mis dreigt te gaan dan grijpen we in.
Vandaag de dag zitten we uiteraard al weer in een geheel andere fase want de afgelopen
jaren wordt er niet meer gevoerd en ook in andere zin “zorgen” we niet meer voor de
ooievaars. De natuur gaat gewoon zijn normale gang en wij richten ons op het volgen
van de ooievaars en het publiceren van gegevens. We proberen de ooievaars in Friesland
(en daarbuiten) zo goed mogelijk in beeld te krijgen en zetten oa. in op het ringen van de
ooievaars in Beetsterzwaag. Omdat daar al ruim 25 paar verblijven kunnen we
daardoor een goed zicht krijgen op verspreiding, trek, broedsucces etc. Verder hebben
we bijvoorbeeld een webcam geplaatst in Earnewâld en daardoor kan heel Nederland
(en zelfs daarbuiten) mee genieten van “onze” ooievaars. Want vogels zijn beleving en
emotie en dat geldt niet alleen voor de mensen van It Eibertshiem. Nee, het genieten van
vogels gaat op voor velen en in die zin voorziet onze website in een grote behoefte. We
zullen de komende 5 jaar dan ook zeker doorgaan met het volgen en in beeld brengen
van de ooievaars. In de afgelopen 30 jaar werden er 212 jonge ooievaars groot in
Earnewâld en jaarlijks zijn het er een 800 in Nederland.
Dat dat voor ons en voor u echt een feest is, moge duidelijk zijn!

Resultaten It Eibertshiem.
Hoewel de resultaten (vermoedelijk) landelijk iets lager uit kwamen was 2010 voor ons
een goed jaar en er werden uiteindelijk 15 jongen vliegvlug. Het aantal paren is de
afgelopen jaren ook erg stabiel en zit steeds zo rond de 10 tot 12 paar. Grote blikvanger
blijft het overdrukstation van het gasbedrijf waar op de hoge lichtmasten de ooievaars
een vaste nestplaats hebben gevonden. It Eibertshiem is daardoor niet te missen.

En nog voordat Earnewâld en in beeld komt is ook het bekende nest in het natte gebied
een opvallend baken.

Landelijke resultaten.
De landelijke resultaten van 2010 zijn door Stork nog niet vrijgegeven dus die kunnen
we hier nog niet vermelden, maar het zal in de orde van grootte zijn van rond de 800
jongen. Wat wel al vast staat zijn de gegevens van de wintertelling en in tegenstelling tot
de trend van de laatste jaren zien we daar een stijging van het aantal in Nederland
overwinterende ooievaars. Dit zal ons inziens te maken hebben met het voeren van de
ooievaars en dat is naar ons idee geen goede ontwikkeling, maar ook ééntje welke niet
tegen te gaan is.
Er werden in totaal 592 ooievaars geteld. (bron:Stork) De Schiphorst is koploper met
161 en dan volgt Zwiggelte met 40, daarna Akmarijp met 35 en Den Haag met 33.
Van deze 592 zijn 153 ooievaars de ringnummers afgelezen en er waren slecht 3 uit het
jaar 2010. In de leeftijdscategorie van 3 tot 30 jaar is de spreiding redelijk verdeeld over
alle jaren. Nog steeds geldt dus dat alle jonge ooievaars voor 99% op trek gaan en ons
advies is en blijft dan ook> Ga ooievaars welke bij u in de buurt verblijven niet voeren.

Want in de zomer “vliegen” de muizen zo naar binnen en zelfs in de winter zijn de
enkele ooievaars die bv in Earnewâld verblijven er als de kippen bij als boeren in actie
komen en daardoor ook de muizen en andere bodemdieren activeren.

Verder,

blijft de ooievaar zich steeds verder verspreiden en in alle

provincieën komen nu broedende ooievaars voor. Ook in Friesland kennen we steeds
meer ooievaarsplaatsen. Het ooievaarsdorp Beetsterzwaag is dan de topper met meer
dan 25 nesten en 30 jongen in 2010, maar van Damwoude tot Rottum, van
Uitwellingerga tot Hardegarijp, en van Buitenpost tot De Veenhoop en nog vele andere
plaatsen kennen weer bewoonde ooievaarsnesten. Aardig is om te vermelden dat in De
Veenhoop een Duitse ooievaar broedt. Dat is dan weer één van de voordelen van het
ringen van ooievaars, dan zien we direct wie komt waar vandaan en later kunnen we
leeftijd, geboorteplaats etc achterhalen.
Het nieuws over ooievaars kunt u dagelijks volgen via www.ooievaars.nl en vele
geïnteresseerden doen dat ook. In de beginjaren (2001) van onze site hadden we een
kleine 250 bezoekers per jaar, maar nu zijn het soms meer dan 200 per dag! En de
webcam zet het aantal bezoekers zeker in de lift, want vele kijkers komen regelmatig
terug. En nu bv ook onze Duitse vrienden (zie Links) onze webcam meenemen in hun
overzicht zien we via die weg ook veel bezoekers binnenkomen. Zo komen bijvoorbeeld
in de maand april van de 3200 bezoekers ± 300 via deze link. Gemiddeld genomen zien
we in het voorjaar een toename van lezers welke ons volgen en in de wintermaanden
daalt dit dan naar 25 tot 40 per dag. Maar of er nu 25 of 250 per dag komen “kijken”
wij blijven ons best doen om de beeldvorming rond de natuur, rond vogels, maar
uiteraard vooral rond de ooievaar zo voor het voetlicht te brengen dat het u raakt. De
moderne techniek is ons daar erg behulpzaam bij want webcambeelden spreken voor
zich! Die hebben geen verdere “bewerking” nodig! En bij het schrijven komt het erg op
onze redactionele vaardigheden aan en dan wordt het andere koek, maar toch…………
Op één van de boomnesten pikt een paartje zachtjes in elkaars veren. Op een ander staat
een vrouwtje te flirten met haar hoog in de lucht cirkelende partner. Ze laat zich door de
poten zakken, richt haar staart op en laat de vleugels half langs haar lichaam hangen. Ze
buigt haar kop tot op de rug achterover en lat een ratelend geklepper horen. Tegen zulk
uitdagend gedrag is de man niet bestand en in een schitterende zweefduik komt hij naar
haar nest. Nauwlijks geland begint hij ook te klepperen, dan veel geklapwiek en even later
is de paring een feit. Even later vliegt hij weer weg en spreidt zijn machtige vleugels op deze
warme dag en hij laat zich moeiteloos door de thermiek optillen; hij is bekend als brenger
van geluk en met zijn voorkeur voor drassige graslanden verraad hij zijn
plattelandskarakter. De ooievaar, onze oer-Hollandse vogel.
Zo lyrisch kunnen wij niet schrijven maar gelukkig is dat ook niet altijd nodig, wat wel
nodig is, is dat de beeldvorming rond de ooievaar wordt verteld en beschreven. Want als
ik het jeugdjournaal van 13 februari (2011) volg, en beluister dat de meeste ooievaars in
Nederland door mensen worden gefokt, dan kan, alleen al daarom, www.ooievaars.nl
nog jaren in een noodzakelijke behoefte voorzien. Maar verder willen we vooral dat u
hoe dan ook blijft genieten van de ooievaars!

