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In de tweede week van maart arriveerden er weer ooievaars op het paalnest achter De
Schaapskooi. Na observatie bleek dat het inmiddels 4 jarig vrouwtje met ringnummer 3E 037
voor de derde keer terug was op het vertrouwde nest met ook dit keer een ongeringde, maar
mogelijk wel dezelfde partner. Op ons verzoek werd door Case Electronics BV te Arkel de
webcam weer ingeschakeld, zodat een schare trouwe fans het leven op het nest ook dit jaar
weer kon volgen. Deze videostream wordt ons door voornoemd bedrijf gratis aangeboden,
waarvoor ook vanaf deze plaats hartelijk dank.
We konden zien dat het nest werd opgekalefaterd, maar ook dat er druk werd gepaard met als
resultaat een 1ste ei op 27 maart. Op 5 april werd een 5de tevens laatste ei gelegd daarna zagen
wij wekenlang dat de ouders elkaar aflosten op het nest. Maar precies zoals verwacht kwam
een eerste ei op 1 mei uit, maar waarschijnlijk heeft dit jong maar kort geleefd want op 2 mei
werden alleen nog 4 eieren gezien. Maar daarna ging het snel want 6 mei werd het nest
bevolkt door 4 kuikens waarvan 1 wat achterbleef in groei. Op 18 mei waren drie jong over
welke door de goede zorgen van het ouderpaar voorspoedig opgroeiden.
De jaarlijkse ringdatum werd vastgesteld op 11 juni, Door observatie wisten wij dat alle
jongen in Schoonrewoerd dan ongeveer 5 weken oud zouden zijn. De vrijwillige brandweer
van Leerdam werd om assistentie gevraagd, zij tillen ons al jaren met een hoogwerker naar de
nesten. Een erkend ringer van STichting Ooievaars Research and Knowhow (STORK) is er
dan ook bij want wijzelf mogen volgens de wetgeving alleen assistentie verlenen bij het
ringen. Bewuste avond bezoeken wij 4 nesten in Schoonrewoerd en worden een tiental jongen
van een pootring voorzien, hierbij zijn ook mensen van de regionale pers aanwezig. Het nest

achter De Schaapskooi wordt als laatste bezocht, onze jongen krijgen de ringnummers 3E377
tot en met 3E379. Alle ringgegevens, ook van de oudervogels gaan naar STORK en SOVON.
De laatste paar jaar verdwenen op of bij de herbouwde Noachschool drie nesten van de daken.
Ter compensatie werd een paar jaar geleden in bij het medisch centrum een nieuw paalnest
geplaatst, maar net als twee andere paalnesten in of bij het dorp bleef het nest ook dit jaar
leeg. Wel bouwden drie ooievaarsstelletjes zelf een nest in een daarvoor geschikte boom,
waarvan twee buiten de dorpskern. Zo zie je maar dat je de natuur soms wel kan helpen maar
niet altijd kunt sturen. De twee boomnesten in het buitengebied waren voor ons niet te
bereiken, de kuikens hierop zijn dus niet geringd. Ook in Lexmond en Hei en Boeicop zijn de
laatste paar jaar ooievaarsnesten in bomen gebouwd, ook op deze boomnesten zijn dit jaar
weer jongen geboren.
Tot dusver alles goed 14 jongen op 6 nesten is een prima resultaat en de jongen groeien goed,
op 14 juli gaan onze drie voor het eerst van het nest, ook van andere nesten kiezen de jongen
het luchtruim en moeten zelf op eten en drinken uit. Maar door de aanhoudende droogte en de
toenemende hitte drogen de polders uit, in hun normale foerageergebied, de weilanden, is
weinig meer te halen. De regenwormen zitten diep en ook muizen en mollen zijn bij deze
temperaturen moeilijk te vinden. In de kranten verschijnen artikelen over jonge ooievaars die
het niet redden en naar een opvang worden gebracht. Ooievaarsopvang Den Haag zit al vol en
brengt verzwakte jongen naar o.a. ooievaarsopvang Herwijnen, eerder werden daar al een
aantal jongen uit de regio ondergebracht waaronder een exemplaar uit IJzendoorn. Hier
krijgen de dieren water en voedsel en mogen ze vrij rondlopen, als ze voldoende zijn
opgesterkt kunnen ze zelf uitvliegen. Maar ongetwijfeld zijn her en der toch nog jongen
gesneuveld, hoeveel jonge vogels er vanaf half augustus uiteindelijk op trek gaan richting
Afrika weten we dan ook niet. Wel is door ringonderzoek bekend dat slechts 15 á 20 % van de
vogels volwassen wordt.

