Terugblik broedseizoen 2021

Broedseizoen 2021 was er één van uitersten. Het begon veelbelovend, maar al snel bleek dat de
temperatuur laag bleef. Het wilde maar geen zomer worden en dat werd steeds zichtbaarder in de
natuur. Ook bij de ooievaars.
Met de vroegste jongen, uit het ei gekomen in de tweede helft van
april, ging het aardig goed. Toen de koude terugkwam en
aanhield, waren zij oud genoeg, om warm te blijven. De jongen
van latere datum kregen het moeilijker. De lage temperatuur was
niet alleen voor de jonge ooievaars een probleem, het had ook
gevolgen voor de aanwezigheid van de broodnodige insecten.
Insecten zijn hard nodig voor de groei en groeien is precies wat
jonge ooievaars moeten doen. We kregen steeds meer meldingen
van jongen die op de nesten stierven, vaak met het hele broedsel
tegelijk.
Intussen is het aantal broedparen wel weer toegenomen. Dat gaat
zo hard, dat het steeds moeilijker wordt om een nauwkeurig getal
te noemen. We gaan nu uit van 1300 tot 1500 broedparen, we
houden dus een flinke marge aan. Het aantal jongen dit jaar? Ook
niet nauwkeurig aan te geven, maar het gemiddeld aantal
uitgevlogen jongen was dit jaar zeer laag, dichter bij één dan bij
anderhalf per broedpaar.
Ook in 2020 waren de vroege broeders in het voordeel, waarop
juist een droge zomer volgde. Als je de beide jaren vergelijkt, dan
lijken de ooievaars toch beter met droogte om te kunnen gaan,
dan met aanhoudende koude.
Extreem hoog nest, De Schiphorst 2021

De trekperiode verliep wel vrij normaal. In augustus en september vertrokken de vrijwel alle jongen
uit ons land en een paar weken later dan de jongen, vertrokken ook de meeste broedvogels.
Nederlandse ooievaars trekken vrijwel uitsluitend via de westelijke trekroute. Onderzoek heeft
uitgewezen, dat steeds meer ooievaars in Spanje overwinteren. Steeds minder maken ze de
oversteek naar Afrika. Open vuilstortplaatsen zijn nog steeds in trek, ooievaars eten en socialiseren
er. Maar alleen daaraan blijken ze niet genoeg te hebben. In de buurt moeten ook voldoende
rijstvelden en poelen beschikbaar zijn. Observaties laten zien, dat de Amerikaanse rivierkreeft een
belangrijke voedselbron is in de overwinteringsgebieden.
In het kader van Europese regelgeving, worden steeds meer open vuilstortplaatsen afgedekt. We zijn
heel benieuwd hoe de ooievaars erop zullen reageren.
Intussen zijn de voorbereidingen gestart voor de Wintertelling 2022.
We houden u op de hoogte.
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