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Droonessa Klepperbrief
Het is januari 2018. Het begin van een nieuw seizoen. Wij
hebben er zin in, en kunnen niet wachten tot alle ooievaars
terug zijn. Dagelijks hebben we te maken, met vechtpartijen.
Manke Nelis(MN) en zijn wiefie, beschermen beide nesten.
Begin jan. 2018 waren er bij Droonessa maar liefst 8
ooievaars. Ze bleven een aantal dagen, om hun buik vol te
eten. Een prachtig gezicht was het, 8 op een rij. Ook kwamen
onze zorgen voorbij, MN is en blijft invalide. Zijn ene poot is zo
stijf geworden dat hij deze niet meer kan buigen. Zo heeft hij
problemen met het eten(vinden). Gelukkig red hij zich, omdat we ook bijvoeren. We kunnen
hem moeilijk aan zijn lot overlaten. Het is natuurlijk een fantastische vader. De vraag is alleen,
hoe zich dit allemaal verder gaat ontwikkelen. Het antwoord is, geduld, en kijken wat er
gebeurt.

Een bijzondere vraag
Begin deze maand, kwam een echtpaar met hun zoontje van 10, ooievaars kijken bij
Droonessa. De naam van het joch was Peter . We kwamen aan de praat, en Peter stelde mij
ineens een vraag. "Heeft de ooievaar ook tanden"?. Huh...mijn mond viel even open van
verbazing en ik stond daar, met mijn mond vol tanden. Dat was een bijzondere vraag, hoe
bedenk je het, dacht ik. Ik was er niet op voorbereid. Ik moest goed nadenken over het
antwoord wat ik hem wilde geven. Ik antwoordde dat ooievaars geen tanden hebben, maar wel
een sterke maar lichte snavel. De snavel is een belangrijk gereedschap voor de ooievaars. Met
hun snavel strijken ze hun veren glad en ze houden roofdieren op afstand. Ook met de bouw
van hun nest is de snavel zeer belangrijk. En tenslotte, het opnemen van voedsel, en hun
geklepper. Ooievaars hebben twee magen, de krop, daar wordt het voedsel bewaard, en in de
tweede, de spiermaag, wordt het eten fijngemalen en wordt het olvarit. Peter was blij met het
antwoord, evenals zijn ouders. Weer wat geleerd antwoordde Peter.

Hoge temperaturen
Tja, wie wil dat nu niet? Een lekkere
temperatuur en buiten genieten van alles
om je heen. de tijd komt eraan, maar ook
hier geldt, geduld is een schone zaak. De
ooievaars hebben ook een bijzondere
temerpatuur. het ligt hoger dan bij de mens,
circa 41 a 46 C. Ze hebben deze
temperatuur nodig om constante warmte en
energie te leveren. Een hogere
stofwisseling behoort ook hiertoe. Houden
ze van kou? Door ooievaars te observeren,
kunnen we bijna zeker zeggen, dat ze
liever in het zonnetje zitten, dan vrieskou.
Zodra het begint te vriezen, staan ze uit de
wind, en in de zon. Als die schijnt
tenminste!

Facebook

Ik benijd de ooievaars af en toe. Ze gaan in
de vroege herfst naar het zuiden, en
overwinteren daar waar het aangenaam is.
Natuurlijk blijven er ook ooievaars in
Nederland. Zij zijn niet zo reislustig(meer). Dit
jaar zijn er bijna 600 paar geteld, die in
Nederland blijven. De meesten zijn geteld bij
Meppel, waar de Lokkerij gevestigd is.

www.droonessa.nl

Op naar een mooi
seizoen 2018.
Love is in the (h)air....
and feathers everywhere....
Ja, inderdaad, die vinden we genoeg om
ons huis.
Twiet , twiet, twiet, de vogels beginnen
alweer hun nestje te bouwen. Wij hopen op
een goed ooievaarsjaar. Dat is onze
grootste wens.
Wij danken al onze donateurs van
Droonessa dat ze het mede mogelijk
maken dat de webcam voor velen weer te
volgen zal zijn.
De klepperbrief staat ook als download op onze
website.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@droonessa.nl toe aan uw adresboek.

