Vier kleuterooievaars op de
Lutkemeerschool en in het
Natuurpark Vrije Geer geringd

Marina den Ouden en Ruud Lutterlof,
o.a. de gemeentelijke beheerders van
Natuurpark Vrije Geer, hebben de
ring-operatie op zes plekken in heel
Amsterdam georganiseerd. Dit verslag
beperkt zich tot beide locaties in het
landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp.

Op 15 juni 2021 stond de hoogwerker van de Groenploeg van de
gemeente Amsterdam weer bij de
voormalige Lutkemeerschool in
Oud Osdorp. Daarna werd een ladder tegen de paal op het Slotense
Natuurpark Vrije Geer gezet. Het
was weer tijd om de ooievaars te
ringen. Een foto-verslag.
De derde en vierde foto zijn van Anja
Rol, alle overige van Paul Koene.
"Het moment van ringen luistert
nauw", aldus ooievaarsringer Engbert
van Oort. "Als de jonkies te jong zijn,
dan is hun poot nog onvoldoende volgroeid en dan blijft de ring nog niet
achter het pootgewricht hangen. Maar
als ze al te oud zijn, kunnen ze al
lopen.

Mario van de Groenploeg parkeert de
hoogwerker zorgvuldig op de parkeerplaats bij de voormalige Lutkemeerschool aan de Lutkemeerweg. Engbert
en Ruben van de Groenploeg gaan
naar boven. De volwassen ooievaars
worden onrustig en blijven hun jongen
zo lang mogelijk beschermen, maar
vliegen toch maar weg.

Als ik dan boven kom, dan kunnen ze
zo schrikken dat ze achteruit deinzen
en naar beneden vallen. Dat moeten
we niet hebben. Daarom is het van
belang om goed in de gaten te houden
wanneer de jongen geboren zijn. Dat
is best een lastige opgave, omdat de
nesten zo hoog zijn. Je ziet dan dat
een van beide ouders op de rand van
het nest gaat zitten en een prooi
uitkotst. Maar ja, dan moet je maar
net op dat ene moment naar boven
kijken. Na ongeveer 35 á 40 dagen
zijn ze ringrijp. Het is altijd weer
spannend hoe groot de jongen zijn.
Deze keer was de planning voor zowel
Oud Osdorp als Sloten gelukkig prima."

Engbert en Ruben arriveren bij het
hoge nest. De jongen houden zich
schijndood. Hun overlevingsstrategie.
Hun belagers moeten immers denken
dat ze dood zijn en dus geen belangwekkende prooi meer vormen.
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Engbert legt beide vogels kop-staart
samen in een grote boodschappentas. Dan laat Ruben de bak weer zakken.

Eenmaal beneden legt Engbert de vogels, die zich schijndood blijven houden, op een handdoek. Eerst krijgt het
jonkie een ring om zijn linker poot. In
de oneven jaren ringt Engert links en
in de even jaren rechts. Daarna verricht hij enkele metingen. Tamar
Frankfurther noteert de metingen in
centimeters. En passant verwijdert
Engbert ook wat rommel uit de snavel.

Engbert meet de lengte van een vleugel, de snavel, de kop met snavel en
de tarsus (poot). Dan gaat de ooievaar in een emmer op de weegschaal
en noteert zij ook nog het gewicht.
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En dan naar Natuurpark Vrije Geer
Via de Osdorperweg en Baden Powellweg rijdt het gezelschap naar Natuurpark Vrije Geer. Daar kan uiteraard
geen gebruik worden gemaakt van de
hoogwerker. Als dit grote voertuig hier
al zou kunnen komen, zou de hoogwerker meteen wegzakken in de zachte veengrond… Mario en Ruben plaatsen een ladder tegen het acht meter
hoge nest. Ruben wordt gezekerd en
klimt naar boven met een grote boodschappentas.

De nummers met de maten op een
rijtje.

Nadat Engbert de jonkies weer netjes
teruggelegd heeft in het hoge nest,
laat Ruben de hoogwerker snel zakken. De bezorgde ouders komen meteen kijken of alles goed is met de
kinders. De rust keert snel weer op
het nest.

In het nest op Park De Kuil lag een
koud niet uitgekomen ei. Zo ziet een
ooievaars-ei er dus uit.
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Ook hier worden beide vogels gemeten en gewogen en noteert Tamar alle
maten.

De meetresultaten op van de Vrije
Geer-lichting 2021: de oudste weegt
een pond meer dan de jongste.
Naar de emmer om te wegen.

Terug in de tas om naar boven te worden getakeld.

Even wachten terwijl je broertje (of
zusje - het geslacht wordt pas na twee
jaar zichtbaar) klaar is, dan ben jij
aan de beurt.

Ruben legt de vogels weer netjes terug in hun nest. Als de ladder is weggehaald, keren de ouders meteen
weer terug. Als de rust is weergekeerd
op het schapenland, zit het gezin weer
gezellig op hun paal. Alsof er niets is
gebeurd.

Tijdens het ringen en meten cirkelen
de ouders rond en houden hun kinderen in de gaten.
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Naschrift
Als de ooievaars straks de wijde wereld in trekken, zullen vogelaars in
heel Europa 'onze' ooievaars volgen.
Met verrekijkers lezen ze de ringnummers af. Via via krijgt Tamar dan terugmeldingen waar ze gespot zijn. De
verste terugmelding die zij tot nu toe
kreeg was van een ooievaar in Lescar
bij Pau (Pyrénées-Atlantiques) in ZuidFrankrijk.
De meeste vogels van Oud Osdorp en
Sloten komen tegenwoordig echter
niet veel verder dan de Icova Vuilstort
bij het Westelijk Havengebied. Daar
kunnen ze lekker snacken… Via de
Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp blijft u
op de hoogte van deze terugmeldingen.
Door deel te nemen aan het internationale ringprogramma kan er wetenschappelijk onderzoek gedaan worden
naar bijvoorbeeld de levensduur en
het trekgedrag van de ooievaars.
Tamar Frankfurther; 21 juni 2021.
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