Over vliegen en uitvliegen

18 maart, Caroline

Over ooievaars die op trek gaan
en ridders die ze hierbij proberen te helpen.
In de vorige weblog beschreef Leo dat onze Gennepse ooievaars de winter hebben doorgebracht in
de regio. Toch zoekt een groot aantal in de herfst het zuiden op: gebieden zonder sneeuw en ijs waar
(nog) voldoende voedsel is. Vooral de jonge vogels gaan "op trek" en zwerven tot ze 3-4 jaar zijn, de
leeftijd waarop ze zelf voor nageslacht kunnen zorgen.
De reis die de ooievaars maken is gevaarlijk: hoogspanningskabels, elektriciteitsmasten, windmolens
en... kogels. Ja, helaas worden er nog steeds ontzettend veel vogels moedwillig gedood. Zo vinden er
massale jachtpartijen plaats vanaf diverse eilanden in de Middellandse Zee, zoals Cyprus. Maar er is
hoop...
Door de illegale jacht te bestraffen en mensen enthousiast te maken voor de levende natuur, kunnen
de trekroutes veel veiliger worden. Een enthousiaste groep vogelaars is momenteel geld aan het
inzamelen dat hiervoor nodig is. Deze actie wordt afgerond op 25 maart met de "Champions of the
Flyway Race Day". Vanuit de hele wereld komen vogelaars bijeen in Eilat om in 24 uur zoveel
mogelijk soorten te zien en om het door hen bijeengebrachte bedrag te overhandigen.
Er doet ook een team mee uit Nederland: de Dutch Knights. Over deze bevlogen ridders kunt u meer
lezen op: www.champions-of-the-flyway.com/dutch-knights/. Mede dankzij deze grenzeloze inzet
kunnen onze jonge ooievaars straks met een gerust(er) hart hun vleugels uitslaan!
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28 april, Caroline

Vogeltrek
Hoe werd ontdekt dat ooievaars naar Afrika reizen
In 1822 werd in Duitsland een ooievaar gevonden met een pijl zijn hals. Het was duidelijk dat het
attribuut niet uit de buurt kwam, maar... uit Afrika.

In die tijd zijn er in totaal 25 'pijlooievaars' gevonden en dat zette het onderzoek naar vogeltrek in
gang. Het werd duidelijk dat er vogelsoorten zijn, die in de winter reizen naar het gebied waar ze
voedsel kunnen vinden. En die in het voorjaar weer terugkeren naar de regio waar ze broeden.
Voor deze ontdekking dachten mensen bijvoorbeeld dat zwaluwen in de winter in modder
wegkropen en koekoeken in sperwers veranderden.
Het duurde nog tot 1899 tot er werd begonnen met het ringen van vogels. In 1911 start dit
onderzoek ook in Nederland. Nog steeds worden vogels voorzien van een metalen ring om de poot,
maar nieuwe technieken doen ook de intrede.
De apparatuur om gegevens op te slaan wordt steeds kleiner en lichter. Hierdoor kan het
aangebracht worden op vogels: aan de ring of als een 'rugzakje'. Hieruit komen indrukwekkende
gegevens. Kijk eens naar deze vlucht van de ooievaar: link
Zo komen we steeds meer te weten over vogeltrek en kunnen de vogels en hun reisroutes beter
beschermd worden.
P.S.: niet vergeten af te tellen, nog maximaal 5 dagen!
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12 juni, Arda

Zweven hoog in de lucht
Op warme, heldere dagen zoals vandaag, zie je regelmatig ooievaars hoog in de lucht rondjes draaien
zonder één vleugelslag. Ze maken dan gebruik van thermiek.
Omdat de ooievaars nu eenmaal vrij zware vogels zijn, met grote brede vleugels, is echt vliegen een
energieverslindende bezigheid. Daarom proberen ze lange afstanden zoveel mogelijk zwevend te
overbruggen. Tijdens het vliegen zoeken ze naar de opwaartse stromingen die ontstaan waar
luchtlagen warm worden boven door zonnestralen opgewarmd terrein. De warme lucht stijgt op,
thermiek.
Ooievaars en veel andere vogels maken daarvan gebruik tijdens de trek. Maar ook gewoon in
Nederland op een mooie dag zweven ze hoger en hoger. Zo hoog hebben ze een enorm zichtsveld en
zien precies waar er wordt gemaaid of gehooid. En dan zijn ze er heel snel bij om achter de machines
aan door het veld of weiland te stappen op zoek naar opgeschrikte of gewonde prooidieren.

24 juni, Caroline

Van sportschool naar leerschool
Steeds vaker zien we vliegoefeningen op het nest. De jongen doen dit niet alleen om de beweging te
oefenen, maar ook om de spieren te versterken. Momenteel nemen we dus een kijkje in de
ooievaarssportschool. Nog een paar dagen 'push-ups' en dan is ons drietal klaar voor de eerste
vlucht.
Behalve de vliegoefeningen, valt nog iets op: de jongen zitten er niet meer zo timide en afwachtend
bij als een week geleden. Je ziet ze aandachtig kijken naar andere vogels en de omgeving rondom
verkennen.
Ze struinen ook steeds vaker het nest af op zoek naar iets eetbaars. Zo oefenen ze het oppakken van
kleine prooidieren met hun snavel.
En zie de (re)actie van de jongen op vreemde ooievaars op het nest. In de hitte van de strijd worden
zelfs pa en ma geconfronteerd met een trio spierbundeltjes in wording.
Kleine kuikens worden groot: binnenkort gaan ze over van sportschool op het nest naar leerschool in
de wijde wereld.
P.S.: na hun eerste vlucht komen de jongen terug naar het nest om er te rusten en slapen, dus
voorlopig kunnen we nog van ze genieten - de ooievaarscamera blijft online tot 1 augustus. Wellicht
iets minder frequent wegens de vakantieperiode, maar we zullen ook bloggen en vragen
beantwoorden tot die datum.
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26 juni, Arda

Babyvet
Er wordt hard geoefend, goed om het babyvet kwijt te raken.
De jonge ooievaars zijn inmiddels wel op hun maximale gewicht. Ze oefenen nu hun vliegspieren
volop en staan vaak op het nest met de vleugels te wapperen. Dankzij de oefeningen verliezen de
jongen ook wat van hun gewicht, zodat ze na ruim twee maanden voor het eerst het luchtruim
kunnen kiezen. Ze moeten wel afvallen, anders komen ze niet eens los van het nest. Soms eindigt die
eerste vlucht in een hals-over-kop landing op de grond. De jongen leren echter snel bij en kunnen
enkele dagen later al perfect terugvliegen naar het nest. Daar laten ze zich misschien nog wel twee
weken na het uitvliegen voederen door de ouders. Maar zover is het nu nog niet, we moeten nog
geduld hebben tot onze ooievaartjes uitvliegen.

30 juni, Leo

De wijde wereld in
Wanneer vliegen de jonge ooievaars uit ??
Na de sportschool van Caroline, is het
Baby vet van Arda zo goed als verdwenen
en hopelijk belanden de jongen niet
tussen de hongerige leeuwen of bij de
jager in Engeland van Wim.
Wanneer vliegen de jonge ooievaars uit ?? dat is de vraag die je regelmatig tegenkomt in het
Clubhuis. Maar ook voor ons is dit een vraag die wij moeilijk kunnen beantwoorden.We weten dat ze
(meestal) rond de 9 á 10 weken uitvliegen, maar zoals ook bij ons mensen het geval is, loopt (vliegt)
de een eerder dan de ander.
Als je 3 mei als geboorte datum neemt, dan waren ze afgelopen weekend (28 juni) 8 weken oud. Dat
zou betekenen dat er zomaar eind deze week, begin volgende week eentje het gaat proberen om de
wijde wereld te gaan verkennen.
En het spreekwoord luidt, als er één schaap over de dam is, dan volgen er meer. Dus zal dan binnen
korte tijd nummer 2 en 3 het ook gaan proberen. We hebben ze al meerdere keren echte gevaarlijke
stunts zien uithalen.
Zie hiervoor de prachtige clips van Nella, “Op het randje” en “Trampoline”, geweldig om naar te
kijken, maar zeker ook gevaarlijk om uit te voeren.
Ik heb tussendoor ook weer wat screenshots gemaakt en dan zie je ook, waarom de camera eigenlijk
nog wat verder uitgezoomd zou moeten worden.
Geniet nog van de prachtige beelden, zolang het nog kan.
Maar ze komen zeker nog een poosje regelmatig terug op het nest hoor, heel veel kijkplezier.

4

Beleef de Lente 2015
© tekst : Leo Daanen, Annemieke Enters, Arda van der Lee, Wim van Nee, Caroline Walta, STORK

3 juli, Arda

Tegenwind
Gelukkig zie je in deze warme dagen dat er bovenop het nest een briesje is.
Je kunt aan de jonge ooievaars precies zien uit welke richting de wind komt. Als ze hun vliegpogingen
doen, doen ze dat tegen de wind in. Net zoals vliegtuigen dat doen als ze opstijgen. De wind onder
hun vleugels geeft dan wat opwaartse kracht, waardoor het wat makkelijker wordt om op te stijgen.
Het kan gewoon niet lang meer duren voordat de eerste echt van het nest vliegt.
Maar wachten duurt wel lang.

6 juli, Wim

Wachten
De tijd gaat snel, behalve als je wacht ... In ons geval wachten op het uitvliegen.
Het is echt geweldig om te zien, dat de sprongen steeds hoger worden. Je probeert je wel eens te
verplaatsen in een ooievaar. Hoe zal dat voelen, dat je steeds hoger komt? En hoe spannend is het
als je voor het eerst in je leven van het nest afzeilt? We weten het niet, het ooievaarsbrein werkt
anders dan het menselijk, het projecteren van menselijke gevoelens op dieren kan leiden tot
verkeerde conclusies. Laten we maar gewoon goed kijken.
De jongen kunnen ieder moment hun eerste vlucht maken. Misschien maken ze een ongelukkige
landing, misschien landen ze keurig ergens in een veilig weiland. Ze gaan de dag gebruiken om
allemaal nieuwe indrukken op te doen en om te oefenen met opvliegen vanaf de grond.
Hoe bijzonder zal het moment zijn, dat ze 's avonds weer terug zijn op het nest ...

Op de foto een net uitgevlogen
jong en een volwassen ooievaar.
U ziet het verschil, let vooral op
de lengte van de zwarte
slagpennen en op het verschil in
vleugelvorm
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7 juli, Leo

"Met de snavel in de wind”
Wim heeft mij gisteren uitgedaagd om met deze titel te komen, deze is gebaseerd op een liedje van
Daniël Lohues uit het nummer “We bennen met mekoar”.
Wim dacht aan het nummer toen hij de jonge ooievaars hun vliegoefeningen zag uitvoeren. De tekst
luidt: Met de snavel in de wind, as un gans in de snejsturm. Kiek’n wat er in de verte aankomt. Voor
wie dit leuke nummer in dialect graag eens wil horen:
https://www.youtube.com/watch?v=5J9hN84GViw
Wat Arda eerder ook al zei, je kunt aan de ooievaars zien uit welke richting de wind komt. Met de
snavel in de wind, vleugels spreiden, wind vangen en hoppa, de lucht in. Je ziet ze regelmatig zo
staan om de oefeningen telkens weer perfecter uit te kunnen voeren. Alhoewel het soms ook wel
eens bijna misgaat zoals ook vanmiddag.
Zie de leuke clip van Nella “kleine misstap” waar het bijna verkeerd ging.
Maar ook de clip “blijven hangen” laat helemaal zien wat we bedoelen met oefenen. De
vleugelslagen, het opstijgen, sturen, maar ook het landen hoort bij de oefeningen. Vijf screenshots
laten zien dat ze nog met de theorie bezig zijn bij de verkeersopleiding.

Eerst overleg met elkaar, over
hoe het nu werkelijk moet

Dan kijken of er geen
tegenliggers aankomen
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Dan heel goed naar links kijken,
of daar de weg vrij is

Vervolgens naar rechts of ook
daar niets aankomt

Daarna de vleugels spreiden, de
wind eronder en de ruimte in,
maar wanneer ?
Komt goed een dezer dagen,
geniet maar van de leuke stunts.
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8 juli, Caroline

Recordhoogte
en noodlanding
Onze drie musketiers zijn helemaal klaar voor hun eerste vlucht. Dat ze in de lucht kunnen blijven, is
goed te zien in de clips 'Recordpoging' en 'Hoger en hoger'. Whohoo!

Te vroeg?
Op de meeste nesten in mijn regio zijn de ooievaars 5 tot 10 dagen jonger. Toch krijg ik vorige week
bericht dat er al 'een kleintje' is uitgevlogen. Op de plek tref ik twee jongen op het nest aan en
inderdaad, één eronder in het veld.
Het jong in het veld heeft bloed op de kop en wondjes aan de snavel. Door een toelichting van
buurtbewoners wordt al gauw duidelijk dat het bij een schermutseling met een indringer van het
nest is gefladderd.
De vleugels kunnen de vogel al dragen, maar met nog slappe spieren en zonder vliegervaring, staat
de kleine beteuterd in het gras. Van afstand bekijk ik het door de telescoop. Het jong ziet er niet
onherstelbaar gewond uit en begint langzaam rond te stappen, duidelijk op zoek naar iets te eten.

Mayday-mayday
De oudervogels verdelen hun aandacht over het jong 'beneden' en de twee 'boven'. Alleen ze
brengen het voedsel enkel op het nest. Het is mijn hoop dat het jong op de grond het voorbeeld van
de ouders volgt en terugvliegt naar de thuisbasis. De temperatuur is inmiddels opgelopen tot
subtropisch...
Het lijkt wel of pa en ma uitgebreid van alles voordoen. Eten zoeken in het veld, drinken uit de sloot,
demonstraties van opstijgen en landen. We zijn vijf uur verder en eindelijk lijkt er iets te gebeuren:
het jong komt te dichtbij een gans, wordt verjaagd en... vliegt. Het ziet er goed uit, nu hoogte
winnen... maar de kleine verliest gauw kracht en maakt een noodlanding.

Tussen de tomaten
Even later struin ik langs de moestuin waarin het jong verdween. Met een fietspad en doorgaande
weg ernaast zie ik geen andere mogelijkheid dan ingrijpen. Het feit dat ik het jong gemakkelijk kan
oppakken, zegt genoeg. Die is niet zo fit (meer).
Op het nest terugzetten is geen optie, de jongen houden zich op deze leeftijd niet meer voor dood en
de kans is veel te groot dat de broers/zussen in paniek van het nest fladderen. Dan heb je hetzelfde
probleem 3x... In het veld laten is geen optie, want zo verzwakt vormt het jong een gevaar voor
zichzelf en het verkeer.

Puzzelen met pechvogels
Ik overleg met de dierenambulance en kondig de komst van de jonge ooievaar aan bij mijn Haagse
Vogelbescherming collega's van Vogelasiel De Wulp. Daar is het even puzzelen met de ruimtes, want
het is volle bak met jonge pechvogels. Met wat schuiven komt er een mooi koel hok vrij.
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De volgende ochtend bel ik op: de ooievaar is de nacht doorgekomen en heeft gegeten. Dit is een
goed teken. Zodra de andere jongen op het nest zijn uitgevlogen, laten we de 'vroege vogel' daar los.
Hiermee hebben we goede ervaringen en het is geweldig om het gezin dan herenigd te zien.

P.S.: in de vorige blog gaf Leo een voorzet met een liedje. Deze vind ik ook wel toepasselijk.
Wanneer wagen de drie musketiers uit Gennep de sprong?
https://www.youtube.com/watch (Jump-Madonna en een paar afleidende elementen ;-))

9 juli, Arda

Na het uitvliegen
Na het uitvliegen zwerven de jonge ooievaars rond en verlaten Nederland eind juli of in de loop van
augustus. Zij hebben de trekdrang nog in hun genen zitten, zij gaan allemaal op weg naar ZuidEuropa en Afrika, in tegenstelling tot sommige oudere vogels. Ze sluiten zich soms aan bij groepen uit
andere broedgebieden. De oude vogels met trekgedrag verdwijnen later, eind augustus/ begin
september.
Ooievaars zijn echte zweefvliegers, die afhankelijk zijn van thermiek. Ze kunnen dus niet over grote
watervlaktes vliegen. Door de vogels te voorzien van een ring met inscripties of van een
satellietzender is men veel te weten gekomen over o.a. het trekgedrag. Er is vastgesteld dat zij met
hun zweeftechniek op een dag tenminste 300 km kunnen afleggen. Sommige Nederlandse ooievaars
brengen de winter door op Spaanse vuilnisbelten. De ooievaars die Afrika bereiken, overwinteren in
West-Afrika, ten zuiden van de Sahara, met name in het stroomgebied van de Niger. Hopelijk keren
onze jongen na enkele jaren terug naar het gebied waar ze uit het ei zijn gekomen, om zelf voor
nageslacht te zorgen.
Maar dit is nu nog toekomstmuziek, eerst moeten ze voor het eerst het nest durven te verlaten.
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10 juli, Annemieke

Het is zover!
Lang gewacht en eindelijk gebeurd, een van de drie vliegt.
Na 69 dagen is de eerste gaan vliegen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was, nam hij of zij
een afzetje en vloog weg. Wat zag dat er goed uit! Hij is intussen een paar keer weggevlogen en
steeds weer met een keurige landing teruggekomen. Wat moet dat een bijzondere ervaring voor het
beestje zijn ...
En nu misschien voor het eerst in het ooievaarsleven in bad ... Als dat gebeurt, dan loopt dat snel in
de gaten. Het wit zal van de poten gespoeld zijn.

11 juli, Arda

De beelden spreken voor zich
Een drietal clips tonen de eerste vluchten van de jongen.
Het blijft fascinerend: plotseling is het dan zover en kiest het eerste jong ' zomaar' het luchtruim. Je
zou graag willen weten waarom nu wel en de keer ervoor niet.
De andere jongen zullen de komende dagen dit voorbeeld gaan volgen. En dan komt er een moment
dat we tegen een leeg nest aankijken. Nu zijn we blij dat ze gaan vliegen, dan vinden we jammer dat
het nest zo leeg is.

13 juli, Wim

Uitgevlogen
Twee van de drie zijn uitgevlogen ... maar ze zijn nog niet uitgevlogen... Ze hebben nog heel wat
kilometers voor de boeg.
Maar eerst nog niet, eerst de wijde wereld verkennen en leren voor jezelf te zorgen. Vanaf begin
augustus gaat het kriebelen. Iets vertelt ze dat ze moeten vertrekken. Jonge ooievaars uit de
omgeving gaan elkaar opzoeken en vormen grote groepen. En dan is het wachten op het goede
moment om samen het luchtruim te kiezen. Meestal gebeurt dit op een warme dag met voldoende
thermiek. Ze vertrekken dan bij voorkeur 's morgens. Onze ooievaars volgen de westelijk route, via
Gibraltar tot in West-Afrika (lees hier meer over op de website van STORK,
http://www.ooievaars.eu/0320ooievaars_trekroutes/default.html.
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Toen we ons 26 jaar geleden met ooievaars gingen bezighouden, werd in het algemeen aangenomen
dat ooievaars uitvliegen op een leeftijd van ongeveer 8 weken. In de jaren erna kwamen we erachter
dat dat niet zo was, in Nederland is het op een leeftijd van 9 tot 10 weken. Toch wordt die 8 weken
niet zomaar genoemd. Jaren geleden waren we op een ooievaarsymposium in voormalig OostDuitsland. Daar werd 8 weken genoemd. De oostelijk ooievaars trekken verder dan de westelijke. Zij
gaan soms helemaal tot in Zuid-Afrika en moeten anderhalf tot twee keer zover reizen.
De reis die de oostelijke ooievaars volgen naar Zuid-Afrika kan wel 8 tot 15 weken duren. Ze keren
later terug in hun broedgebieden dan de Nederlandse ooievaars. Het oostelijke broedseizoen duurt
daardoor korter. Eerder uitvliegen levert weer iets tijdswinst op.

14 juli, Leo

De vogels zijn gevlogen
Ook jonkie nummer drie weet nu hoe het moet
Oefenen, oefenen en nog eens oefenen, maar dan krijg je ook wat !! Ja je vliegbrevet voor je leven.
Dat is toch wat, ook ik kan vliegen zei nummer 3 op het nest, let maar eens op, hoppaaaa.
En ja hoor om ongeveer 10.42 uur sprong nummer drie de lucht in en met enkele vleugelslagen zag je
ze al niet meer. Snel daarna met een eerste perfecte landing samen met de andere twee weer terug
op het nest. Meteen daarna komt Ma met eten, dus ze waren gelukkig net op tijd thuis.
Zo hier hebben we nu met z’n allen op zitten wachten, wanneer gaan ze nu van het nest was vaak de
vraag in het Clubhuis. Met een diversiteit aan aanmoedigingen van: ja, je kunt het toe maar, kom op
zwartveertje, Ohhh ik dacht nu gaat ie enz. enz.
En nu is het zover, maar wat nu ?
Ja nu zullen we regelmatig dit
plaatje voor onze neus krijgen, ja
mensen we hebben het allemaal
zelf gewild toch . . .
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Wij buurtbewoners hebben het voordeel dat
we ze nu op een andere manier kunnen zien
en dat is deze. Deze foto, waarvoor Hartelijk
dank, kreeg ik van Joba (Clubhuis bewoner)
thuis gestuurd.
Vers van de pers zeg maar, vanmiddag met
z’n drieën onder het toezicht van Pa of Ma
op de achtergrond tussen de dikbillen op
zoek naar wormen, mollen, muizen en
andere soorten voedsel.
Dus deze willen wij jullie niet onthouden en zullen nog vaker wat laten zien, wat wij zien ;-)
Gelukkig komen ze nog regelmatig terug op het nest , zodat iedereen nog even van ze kan genieten.
Totdat . . . . . . . . . . . . de GROTE reis begint. Veel plezier nog !!

29 juli, Caroline

Meer dan een uitstapje
De reis gaat beginnen...
Het is nauwelijks te geloven, maar "onze kleine uivertjes" gaan volgende maand op reis. Uit het
ringonderzoek blijkt dat bijna alle jonge ooievaars op trek gaan. Sommige zwerven wat rond in zuid
Europa, andere maken de oversteek naar het Afrikaanse continent.
Verzamelen
Eind augustus, begin september, verzamelen de jonge ooievaars zich in groepen in de regio. Ze
komen elkaar tegen bij het voedsel zoeken, ze slapen met elkaar in het veld.
Ze reizen een stukje verder en de groep groeit intussen aan.
Zweven
Op een moment dat de weersvooruitzichten gunstig zijn, gaan ze op de wieken.
In etappes richting het zuiden. Op de thermiek* - opstijgende warme luchtbellen - kunnen ze van
plek naar plek zweven.
De verwarming van de lucht is er alleen bij zonneschijn en boven land, dus de ooievaars reizen bij
goed weer, overdag en ze mijden zoveel mogelijk grote wateroppervlakten.
Navigeren
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Naar hoe vogels op trek hun weg vinden, is veel onderzoek gedaan. Toch kennen we nog maar een
deel van hun bijzondere gaven.
Vogels maken gebruik van drie kompassen om hun richting te bepalen:
1) zonnekompas: vogels weten dat de zon in het oosten opkomt en in het westen ondergaat. Ook
hebben ze een interne klok die de lengte van de dag aangeeft.
2) magnetisch kompas: vogels kunnen het magnetisch veld van het noorden voelen.
3) sterrenkompas: op heldere nachten oriënteren vogels zich op het centrum van de draaiende
sterren, die het noorden aangeeft (is boven de Poolster).
Verder maken vogels gebruik van hun zintuigen:
1) zien: de zon, de sterren, maar ook elementen in het landschap, zoals een bergketen, rivier of
kustlijn. Ooievaars volgen elkaar op de thermiek en spotten ze vanuit de lucht plekken op de grond
waar soortgenoten voedsel zoeken en slapen.
2) ruiken: het schijnt dat vogels bijvoorbeeld geurende kolonies (uitwerpselen) en zoete geur van
weilanden (gras, bloemen) kunnen waarnemen.
3) horen: vogels luisteren niet alleen naar de roep van soortgenoten, ze volgen ook geluiden als de
wind over de bergen en klaterende beekstromen.
4) voelen: mogelijk kunnen vogels ook weerfronten voelen, zoals de druk op een barometer. Zo
besluiten ze op koers verder te reizen, te wachten of om slecht weer heen te vliegen.
Kortom, waar wij stoeien met de dienstregeling van allerlei vervoersmiddelen, ouderwetse kaarten
en moderne routeplanners, spreiden de jonge ooievaars straks hun vleugels en... gaan!
Beschermen
We wensen de ooievaars een goed en veilige reis. U kunt hieraan een bijdrage leveren met uw
respect voor de vogels, uw inzet voor behoud van groen en misschien een gift aan of lidmaatschap
van een natuurorganisatie. Het doen van een donatie voor Beleef de Lente kan nog tot en met 31 juli
via de link rechts op het scherm.
*) meer over thermiek kun je lezen in de weblog van Arda, met een interessant filmpje!
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31 juli, Arda
Einde seizoen
Beleef de Lente 2015
Morgen gaat de camera van Beleef de Lente bij de ooievaars in Gennep op zwart. Meer dan vijf
maanden hebben wij het wel en wee mogen beschrijven rond dit nest. Heel veel dank aan iedereen
die het mogelijk maakte dat wij zo konden genieten van deze ooievaars.
In de eerste plaats Vogelbescherming Nederland die met de webcams van Beleef de Lente het
boeiende nestleven van vogels zichtbaar heeft gemaakt; ten tweede STORK die ons als
webloghouders heeft gevraagd; ten derde de clipmakers - in het bijzonder Nel - die voor de
samenvattingen van mooie (en trieste) momenten hebben gezorgd. En... u, als trouwe volger van de
ooievaars in Gennep: bedankt!
We hopen uiteraard op een volgend seizoen van Beleef de Lente en dat we u dan weer bij een
ooievaarsnest mogen begroeten. Een mooie zomer gewenst en tot ziens!
P.S.: zoals Leo al aankondigde... met dank aan de Gemeente Gennep zijn de beelden van het nest ook
na 1 augustus nog te zien op www.gennep.nl/ooievaars
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