Broedresultaten
van Ooievaars

In 2012 sloegen de werkgroep STORK en Sovon de handen ineen
om de inzameling van nestgegevens van Ooievaars een nieuwe impuls te geven. We ontwikkelden, met steun van Vogelbescherming
Nederland, een laagdrempelige invoermodule voor nesteigenaren,
contactpersonen en beheerders van ooievaarsstations: stork.sovon.nl.
In wezen een variant-op-maat van Nestkaart Light.

Ooievaar, nest in dode kastanjeboom.
De Schiphorst 1 april 2013. Foto: Wim van Nee.

Deze actie leverde in 2012-15
jaarlijks 200-400 nestkaarten
op, vrij goed over het hele land
verspreid (figuur 1). Dat is maar een
deel van de Nederlandse broed-populatie, die in 2014 naar schatting 850-950
bezette nesten omvatte. De steekproef is
echter voldoende groot om iets te kunnen
zeggen over de recente broedresultaten.
Eileg en nestsucces
De meeste Ooievaars starten in de eerste
decade van april met de eileg. Het verschil
in legbegin tussen het relatief koude 2013
en het extreem zachte 2014 zien we ook
bij de Ooievaar terug (gemiddeld 13 april
versus 6 april), al is het contrast wat minder
groot dan bij veel andere soorten. Het jaar
2015 zat daar met een gemiddeld legbegin
van 9 april tussenin.
Ruim driekwart van de nesten levert uitgevlogen jongen op. Dit zou wat overschat
kunnen zijn, omdat mislukte nesten minder
goed worden doorgegeven dan succesvolle
nesten. Op basis van langjarig en intensief onderzoek aan de grote populatie rond
Gorssel, komen Jeroen Kuipers c.s. echter
op een slagingskans van 70% (Jubileum

Jaarboek 2014 van VWG Zutphen e.o.). In
dezelfde orde van grootte dus.
Goede en slechte jaren
Gemiddeld worden per succesvol nest 2,0
jonge Ooievaars vliegvlug. Goede en slechte
jaren verschillen enigszins tussen provincies, maar 2015 was over de gehele linie
een productiever jaar dan 2014 (figuur 2).
Voedsel en weer spelen ongetwijfeld mee.
Zo is de Friese uitschieter in 2014 vermoedelijk te koppelen aan de hoge veldmuisdichtheden van dat voorjaar, die vooral
(maar niet alleen!) in deze provincie in het
oog sprongen. De Friese ooievaarsnesten
in de dataset liggen aan de rand van het
gebied in ZW-Friesland waar de aantallen
Veldmuizen explodeerden (Limosa 88(2)).
Extreme neerslag kan een ander deel van de
variatie in broedsucces verklaren, zoals eind
mei 2014 toen zeer zware buien Drenthe
en Noord-Overijssel teisterden. Nestjongen
kunnen dan onderkoeld raken, zeker als de
ouders geen bescherming kunnen bieden
en de waterafvoer in het nest slecht is.
Dergelijke neerslaghoeveelheden bleven in
2013 en 2015 uit.
Al met al prachtig voer voor verder
onderzoek naar achterliggende oorzaken
van verschillen tussen jaren en gebieden.
Groeimogelijkheden?
Met gemiddeld ongeveer 1,5 uitvliegend
jong per broedpaar moet de Ooievaarpopulatie in Nederland ook de komende
jaren nog kunnen doorgroeien. Dat wil zeggen: mits de overlevingscijfers, die masterstudent Marten Tacoma op basis van ringgegevens enkele jaren geleden berekende,
nog steeds actueel zijn. Hij kwam uit op
een overleving van ongeveer 85% voor volwassen vogels en 35% voor eerstejaars. Van
een duidelijke afvlakking in de landelijke
populatie-ontwikkeling is nog geen sprake
(sovon.nl/soort/1340).
Nestgegevens doorgeven
Om de omvang en kwaliteit van de gegevensverzameling te verbeteren, roepen we
iedereen op om nestgegevens van Ooievaars
door te geven via stork.sovon.nl. Tijdens het
invoeren word je geattendeerd op reeds bij
ons bekende nestlocaties, zodat gegevens
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van verschillende waarnemers bij
hetzelfde nest eenvoudig te combineren zijn.
We kunnen vooral nog nestgegevens gebruiken uit delen van het
rivierengebied en rond Lelystad.
Bovendien ontvangen we per nest
graag meer waarnemingen per
bezoekdatum. Dan kunnen de
berekeningen van o.a. legbegin
en broedsucces worden verbeterd
en verder uitgesplitst. Zeker voor
nesten waar een webcam bij staat
is dat natuurlijk goed mogelijk.
Geef ook consequent de gegevens
door van mislukte broedgevallen,
dus de nesten waar uiteindelijk
geen jongen zijn uitgevlogen. Die
zijn net zo belangrijk als de succesvolle nesten! Tenslotte willen
we het bestand met historische
nestgegevens toegankelijk maken.
Daarvoor zijn we op zoek naar een
student die ons met het overzetten kan helpen, en vervolgens een
analyse kan uitvoeren van veranderingen in broedprestaties in de
afgelopen decennia.
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Figuur 1. Ooievaar. Verspreiding van nestgegevens in 2012-15.
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Figuur 2. Ooievaar. Gemiddeld aantal vliegvlugge jonge
per succesvol nest, uitgesplitst naar jaar en provincie.
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