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Tussentijds verslag september 2020

In dit tussentijdse verslag berichten wij U over de periode 1 januari tot half september 2020.  Allereerst 
natuurlijk de nestel- en broedresultaten: daarnaast nog een keur aan informatie over allerlei voorvallen. 
Begin 2021 publiceren wij het uitgebreide, gedetailleerde jaarverslag 2020. 
Alweer het vierde jaar in successie, waarin wij hadden te maken met extreme droogte. De aanhoudende 
droogte en hitte hadden in ooievaarsland vooral een nadelig effect op de overlevingskans van jonge 
ooievaars tot in de leeftijd van circa 3 weken. Die jongen zijn zeer afhankelijk van het kleine voer dat de 
oudervogels brengen: regenwormen, grote insecten, torren, kevers e.d. De jongen uit de vroege broedsels 
hebben het er nog het best van afgebracht in onze regio. Die jongen waren, toen de voedselsituatie 
nijpender werd, al ruim 3 weken oud; zij konden grotere brokken verteren naast het kleine spul, zover 
“voorhanden”.

Broedresultaten 2020

Aantal ooievaarsnesten op De Lokkerij 49
Daarvan permanent bewoond door ooievaars 48
Nesten bewoond door solitaire ooievaars 0
Aantal ooievaarsparen met broedsel 40
Aantal ooievaarsparen zonder broedsel 8
Aantal ooievaarsparen met succesvol broedsel 39
Aantal ooievaarsparen zonder succesvol broedsel 1
Aantal volgroeide jongen 103 (2019 = 86)
waarvan geringd 67 = 65 % (2019 = 59%)

In de verzorging zijn, buiten die uit het station (12 ex.), nog 42 jonge ooievaars geringd, afkomstig van 
andere locaties.

Aantal uitgevlogen jongen in 2020 in 2019
per bewoond nest (48) 2,15 (48) 1,71 (50)
per bebroed nest (40) 2,58 (40) 1,95 (44)
per succesvol nest (39) 2,64 (39) 2,21 (39)

In het broedseizoen 2020 werden door ons opgevangen 54 jongen + 3 adulten (vanaf 14 mei tot 
24 augustus). 3 jongen hebben het helaas niet gehaald. Aantal door ons geringde jongen in de opvang 
bedroeg 52.
Uit eerdere jaren ook nog 3 adulte ooievaars: totaal 2020 56 ooievaars: 1 jong was elders geringd. 

Korte berichten

• Op 6 maart op 2 nesten de eerste legsels waargenomen (gedrag oudervogels): het eerste jong op 3 april.
Op 21 mei werden de eerste jongen, 14, geringd uit nesten op de Lokkerij, eveneens 2 jongen in de 
opvang. 

• De 3 (bijna) volwassen ooievaars in de opvang betroffen:
6 E 315: op 9 februari uit het water van het kanaal te Giethoorn “opgevist”. Vogel kennelijk uit de 
koers geraakt tijdens de storm Clara, nabij nestlocatie Binnenpad aldaar. Verzwakt en onderkoeld.
Op 11-2 in orde en in vrijheid gesteld. Op 12 februari alweer waargenomen bij eerder genoemde 
locatie.
6 E 316 (2018 of eerder) op 29 april 2020 verzwakt aangetroffen te Wapenveld (OV). Vloog niet meer 
op bij benadering. Vindplaats Kon. Aroma fabriek. Snel hersteld na intensieve behandeling. Weer vrij 
op 3 mei.



6 E 106 (2019) Opnieuw in de verzorging genomen: was al op 14-7-2019 opgevangen. Probleem 
sindsdien met rechter vleugel. Algemene conditie van de vogel wordt slechter. Sterk verzwakt uit het 
station gehaald; neemt geen voedsel meer op, ook geen sondevoeding. Overleden op 6 juni 2020.

• De eerste terugmelding van op trek gegane ooievaars 2020 kwamen uit Wilp op 13-8; nr.6 E 394 
(Darp) en op 17-08 uit de omgeving van Strijen (ZH) nrs. 6 E 405 (Nijeveen) en 6  E 591 (Lokkerij 
nest 2554) en op 21-8  6 E 398 (De Wijk, Postweg), 6 E 587 (De Wijk Dickninge) en 6 E 593 
(Lokkerij nest 3054). Alle 5 jongen kwamen uit de opvang Lokkerij. 
De eerste buitenlandse aflezing betrof ooievaar 6 E 365 (Lokkerij nest 9016) Datum 19-08 in Frankrijk
in Saumur aan de Loire, afstand ca. 900km.

• Aantal overwinteraars 2019/2020 op de Lokkerij 124 ooievaars: 27 ooievaars die broedden / nestelden 
in 2019 op het station. De overige 97 vogels kwamen van elders. 

• Op 8 maart nr. 8709 dood aangetroffen onder nest, Schiphorsterweg 32 A, oorzaak mogelijk botsing 
tegen gebouw of nestgevecht? Was broedvogel aldaar. 

• De pelikaan, die in november 2019 in de Lokkerij arriveerde, is inmiddels een vaste bezoeker 
geworden. Hij of zij meldt zich 's morgens en/of  's avonds; eet dan met de ooievaars mee. Soms 
overnacht deze in een van de hoge bomen of voegt zich tussen een groep ooievaars b.v. in het Reestdal.
Afgelopen zomer verbleef de pelikaan een dag of 14 in Friesland, ook weer in gezelschap van een 
groep ooievaars. Vakantie? Het is afwachten wat de vogel komende winter doet.
Eind augustus liet zich ook een zwarte ooievaar zien in het station. Tot op heden nog niet vertrokken.

• Op 27 april opnieuw een melding van afschot van een ooievaar nabij De Lutte, niet bij het nest. Vorig 
jaar was het daar ook al raak! 

• Op 12, 13 en 14 april vonden zeer regelmatig gevechten plaats tussen revaliserende ooievaars in 
de Lokkerij rond nest 9022 (plataan). Wij vonden in die dagen 4 reeds bevruchte eieren onder dat nest. 
De mannelijke indringer heeft uiteindelijk gezegevierd: het aanwezige broedsel ging dus verloren en er
is bij het nieuwe koppel geen tweede broedsel gekomen. De verjaagde man heeft zich nog enkele 
weken in de plataan, vlakbij het nest, opgehouden, maar hij kreeg niet de kans zijn afgepakte plek te 
heroveren. 

• Toch nog maar even over het coronavirustijdperk. Ons station is in die periode niet toegankelijk 
geweest voor bezoekers, individueel en groepsgewijs. Dit betekent een flinke financiële aderlating. De 
epidemie betekende ook, dat de inzet van vrijwilligers tot een minimum was beperkt. Omdat het 
dagelijkse werk natuurlijk gewoon doorging en doorgaat, zou dit een enorme belasting hebben 
betekend voor de beheerders (resp. 81 en 83 jaar). Gelet op de toen ook nog aan de orde zijnde 
gezondheidsperikelen, zou een verantwoord beheer nauwelijks mogelijk zijn geweest. Het was een 
bijzonder gelukkige omstandigheid, dat Caroline Walta zich meldde rond half april 2020 om ons 
(na haar quarantaine periode) terzijde te staan. Zij heeft zich toegelegd op de opvang en de verzorging 
van de aan onze zorg toevertrouwde probleemjongen van de ooievaars, meer dan 50! dit seizoen, voor 
haar rekening te nemen, plus de aanpalende werkzaamheden. De beheerder  had zodoende de 
mogelijkheid om andere noodzakelijke klussen ter hand te nemen. Ooievaars waren voor Caroline 
geen onbekend vogelvolk, want zij coördineert het werk voor de ooievaars in en rond Den Haag ook. 

• In het voorbije seizoen hebben de ooievaars op de Lokkerij, ondanks de beperkingen, geen gebrek aan 
belangstelling gehad. Alleen de potentiële bezoekers kwamen niet verder dan het hek, het naastgelegen
overpad en vanaf de hoger gelegen boswal om een glimp van de ooievaarsaktiviteiten op te vangen. De
reacties waren over het algemeen , soms wel met enige teleurstelling, heel positief. Ook via de 
bankrekening van de Lokkerij kwamen extra giften binnen. Heel veel dank aan de anonieme gevers! 
De giftenbussen buiten het hek werden soms goed bedacht.

• Een woord van erkentelijkheid ook aan onze vogelarts voor de adviezen en behandelingen; dank aan 
onze vaste dagelijkse hulp Caroline, aan de vrijwilligers die zich toch konden en wilden inzetten voor 
ons station, ondanks corona! Vergeten wij ook niet de medewerkers van de verschillende 
dierenambulances en de particulieren, die zorgden voor het aanbrengen van de noodlijdende ooievaars 

• HET OOIEVAARSSTATION DE LOKKERIJ BESTAAT IN 2021 VEERTIG (40) JAAR. Helaas is 
voor de nabije toekomst nog heel veel bedreigend en onzeker. 

Namens de Stichting 
De beheerders Els en Frits Koopman


