Herben Prins

Avifauna Groningen is een vereniging voor
vogelstudie en vogelbescherming in de provincie Groningen en een van de aangesloten
organisaties van de Stichting Noorderbreedte. De vereniging is bezig een boek samen te
stellen over de vogels in de provincie Groningen. Eind van dit jaar zal deze belangrijke
publikatie verschijnen. Als voorpublikatie
treft men in deze aflevering van Noorderbreedte een artikel over de ooievaar, een
voormalige broedvogel en tegenwoordig een
doortrekker in kleine aantallen. De latijnse
naam is Ciconia ciconia, volksnamen zijn
aaiber en in Westerwolde störk.

Ooievaarsnesten bij De Punt in 1939

S

inds 1970 is de ooievaar niet langer
broedvogel van deze provincie, maar
trekt nog wel in zeer klein aantal door.
De meeste waarnemingen vallen in de laatste
twee dekaden van mei, de eerste van juni en
in de eerste twee dekaden van augustus
(tabel 1).
In deze periode zijn de vroegste en de laatste waarnemingsdata 16 maart en 10
september. De laatst bekende datum is 22
oktober 1941 in Haren.
Het grootste deel der waarnemingen (60%)
heeft betrekking op enkelingen, terwijl
slechts drie keer (5%) een groepje van vier
of vijf is gerapporteerd. Het vaakst worden
overvliegende (46%) of foeragerende f \unplaren (43%) gezien; rustende ooievaai1worden veel minder waargenomi-ii (11'. i
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1 2
1 2
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1 2 3
6 4 2
10 8 6
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1 2 3
5 10 7
7 17 15

juni
1 2 3
10 1 1
15 2 1

september
1 2 3
1 1 -

Tabel 1 Waarnemingen van de ooievaar 1968-1981
Foerageren is in een aantal biotopen vastgesteld. Meestal vindt dit plaats in weilanden (55%), ook wel op bouwland (25%)
(bv. drie ooievaars achter de ploeg op 16
mei 1974 in Scheemda), in hooiland en
soms in natuurgebieden zoals de Lauwersmeer (5 augustus 1975). Het voorkomen van
ooievaars op bouwland schijnt verder in
Nederland niet normaal te zijn en komt

elders in Europa alleen voor in gebieden met
extensieve landbouw.
Het voedsel van ooievaars zou voornamelijk
bestaan uit sprinkhanen, mollen, muizen,
kikkers en andere kleine prooi. Waarnemingen omtrent de voedselkeuze zijn in Groningen zeer schaars. In Haren werden in één uur
100 kleine prooien en een kikker gevangen.

in ongeveer 1888, gevolgd door een dal in
1927 en weer een top in 1939 en een huidig
1
0 dieptepunt (zie tabel 2). Dat de ooievaar weer
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eeuw, of ooit weer zal rondscharrelen op de
vismarkten in de provincie, zich voedend met
Tabel2 De ontwikkelingvan de
Achteruitgang
visafval, zoals in de zeventiende eeuw, lijkt
broedvogelstand van de ooievaar in de
De achteruitgang van de broedvogelstand is
provincie Groningen,
echter uiterst onwaarschijnlijk.
vooral in de vijftiger jaren opgetreden, nadat
het hoogtepunt van de eeuw rond 1939 was
Van de laatste broedende ooievaars op de
De heer H.H.Th. Prins is medewerker van Avifauna
bereikt (tabel 2).
Gereformeerde kerk in Onnen zijn insekten,
Groningen.
muizen en mollen als voedsel genoteerd.
Deze achteruitgang in Groningen is niet bijHoewel de ooievaar in de provincie niet lanzonder voor alleen onze provincie, of voor
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