
 

Persbericht 
 

 

Ooievaarsjongen in Daknamse Meersen Lokeren worden geringd 

 

Dit jaar viert de Daknamse mannetjesooievaar zijn tinnen jubileum. Reeds 10 jaar broedt hij in de 

Daknamse Meersen te Lokeren, weliswaar met wisselende vrouwtjes. Ook dit jaar heeft hij terug van 

partner gewisseld, echter we kennen nog steeds haar afkomst niet vermits de ringen die ze draagt nog 

niet konden afgelezen worden. Ze is eerder aan de schuwe kant waardoor ze moeilijk te benaderen is. 

Vruchtbaar is ze wel, want het koppel heeft terug enkele jongen grootgebracht. Zeker 2 zijn in het 

hoge nest te zien.   

 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen ook dit jaar de jongen geringd worden. Dit zal gebeuren op zaterdag 

13 juni om 10.30 u, samenkomst aan het voetbalstadion. Naar goede gewoonte kunnen we weer 

rekenen op de hulp van de Lokerse brandweer die dit als hoogteoefening beschouwen. U wordt hierbij 

vriendelijk uitgenodigd om op deze activiteit aanwezig te zijn. 

 

Van de 26 jongen die reeds in Daknam uitvlogen werden reeds verschillende terugmeldingen gedaan 

(zie hieronder). Dit jaar broedt er een Daknams wijfje van 2006 in Hofstade bij Plankendaal.  

 

Terugmeldingen 

- De eerste terugmelding gebeurde reeds in 2002 toen enkele dagen na dat de geringde jongen waren vertrokken, een 

exemplaar werd gezien in Zuid-Frankrijk op ongeveer 860 km afstand.  

- Een jong dat in 2003 werd geringd werd in juli 2005 gezien in Spanje op 1095 km afstand.  

- Van het nest van 2004 was er een terugmelding in december 2006,  eveneens in Spanje (omgeving Madrid) op een 

afstand van 1332 km.  

- De jongen van 2005 werden allen teruggemeld. Enkele dagen na hun vertrek in Daknam zaten ze gezellig bij hun 

soortgenoten in Plankendael. Half november werd dan een exemplaar opgemerkt in Zuid-Spanje (Chiklana de la 

Frontera). Dit exemplaar breekt tevens het afstandsrecord met 1823 km. 

- Een jong dat geringd werd in 2003 werd in augustus 2007 gezien te La Chatre, Frankrijk, op 527 km van Daknam.  

- Een jong van 2006 is in 2008 aan het broeden geslagen in Langenhagen-Schulenberg nabij Hannover, Duitsland, 417 

km ten NO van Daknam. Dit jong werd ook reeds eerder gezien in Zuid-Europa.  

- De jongen van 2007 verlieten begin augustus de ouderlijke woning en voegden zich bij een groep van ruim twintig 

andere jonge dieren, voornamelijk van Plankendaal. Eerst werden twee van onze jongen opgemerkt te Lier op 15 

augustus, samen met 19 anderen. Drie dagen later werden de drie jongen gezien te Berlare, eveneens in gezelschap van 

19 andere. 

- Een jong van 2003 kwam in 2007 tot broeden in Plankendaal. Ook in 2008 broedde er een Daknams wijfje van 2006 in 

Plankendaal. 

 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Paul Durinck 

 

Reservaat ‘Daknamse Meersen’ Lokeren 
Co-conservators :  Paul Durinck, Heirlandstraat 16, 9160 Lokeren, 0478/27.93.05, paul_durinck@skynet.be 

 André Van Peteghem, Rechtstraat 130, 9160 Lokeren, 09/346.64.68, andrevanpeteghem@yahoo.com 

 

 
Lokeren, 7 juni 2009 

 


