VREEMDE BROEDGEWOONTEN VAN DE SCHOLEKSTER
Het nest van een Scholekster stelt weinig voor. Het is een
kuiltje in de grond, soms met stokjes of schelpen er in of
er omheen.
Het gebied rond het nest wordt met veel geschreeuw tepiet
tepiet
verdedigd.
De drie tot vier eieren worden door beide ouders bebroed. De
eiren komen na 24 tot 27 dagen uit. De jonge vogels leren het
zoeken naar voeds_el geleidelijk van hun ouders in een tijd van
± 5 weken.
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Scholeksters broeden pas op een leeftijd van 5 jaar, het mannetje,
en het vrouwtje op de leeftijd van 4 jaar. Scholeksters kunnen
zeer oud worden, waarschijnlijk wel ouder dan 20 jaar.
De mee
. ste Scholeksters trekken ra winters naar het zuiden en
keren in het voorjaar terug. In zachte winters overwinteren
veel Scholeksters in het Waddengebied en langs de kust.
Vroeger broedden de Scholeksters veel op het strand, maar krijgen
de laatste 30 jaar weinig gelegenheid hier hun broedsels groot
te brengen. Door de toenemende recreatie zijn ze daar verdwenen.
In de duinen en in de polders broeden ze nog volop. Het gaat erg
goed met de Scholekster. Hij kan zich goed aanpassen aan de door
de mens veranderde cultuurpatronen.
De Scholekster broedt soms op de vreeroste plaatsen. Zo is een
geval bekend van een nest tussen twee spoorbielsen temidden van
de grote kiezelstenen. Regelmatig raasden treinen over de broe
dende Scholekster. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat zo'n
legsel uitkomt.
Ook in Noordwijk heeft een Scholekster een vreemde plaats.gevon
den om te broeden. Al twee jaar broedt op een plat dak in de
Egbert de Grootstraat een Scholeksterpaar.
Het-broedresultaat liep in 1985 op niets uit. De jf?nge vogeJ.,s
waren ·van·het dak gevallen en naar het asiel gebracht. Geprobeerd
werd nog de jonge vogels weer terug te zetten bij de oude vogels,
maar deze wàren intussen reeds vertrokken.
Dit jaar werd ik op 16. juni door de politie gebeld. Er was een
meneer op het bureau mèt.een doos waarin 2 jonge Scholeksters.
Ze waren in de Egbert de Grootstraat van een dak gevallen. Ik
heb hem geadviseerd de vogels weer terug te zetten op het dak.
Korte tijd later kreeg ik te horen dat de vogels weer van het
dak·gevallen waren. De val ·hadden ze overleefd, maar de katten,
die op de loer lagen, echter niet.
Mochten ze in 1987 weer daàr broeden, dan zullen we de jonge
vogels naar het voetbalveld achter de van Panhuysstrà.at brengen.
De oude vogels gebruiken de voetbalvelden als fouragegebied.
Op de platte daken van de gebouwen van de ESTEC broeden ook .
regelmatig Scholeksters. De jonge vogels overleven meestal de
val wel. Met hun kleine vleugeltjes kunnen ze hun geringe gewicht
wel heelduids op de grond brengen. Vaak vallen ze in de grasstrook
rond de gebouwen. Katten zijn daar niet, dus de jonge vogels
kunnen in à.lle rust door de ouders worden groot gebracht.
Ook op sommige daken van de Noord-hollandse stolpboerderijen
broeden met succes Scholeksters.
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