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WAT PRIKKELT EEN SCHOLEKSTER 
TOT BROEDEN P 

Op het brede Noordzeestrand broedden vele scholeksterparen, meest hoog boven 
de zomervloedlijn. Ze zaten zó hoog, dat we ze vanaf de zeereep prachtig met de 
kijker op het nest konden waarnemen, en toch weer niet zo hoog, dat ze zich door 
waarnemers op de zeereep lieten storen. Ze waren dus ideale objecten voor rustige 
studie, en heel wat uurtjes hebben we naar hen zitten kijken. 

Wanneer je, na de broedende vogel een tijdje bespied te hebben, zijn nest eens 
wilt gaan bekijken, prent je de ligging er van goed in het geheugen en loopt er heen. 
De vogel staat op, loopt, eerst langzaam en dikwijls op een typische manier schelpjes-
gooiend, dan snel, weg, vliegt tenslotte eventueel op en kan geheel uit het gezicht 
verdwijnen. En dan blijkt het dikwijls nog heel wat moeite te kosten, om het nest 
nu te vinden, hoe precies je het ook gelocaliseerd meende te hebben. Tenslotte zie 
je het ineens, d.w.z. je ontdekt de eieren, meestal het enige dat er behalve scholekster-
sporen aan opvalt. 
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Zo rijst de vraag of er voor de vogel zelf nog iets anders is dan de eieren dat hem 
de plek wijst. Soms ligt er in de nabijheid wel eens een aangespoeld ding: een fles, 
een kistje, een bonk veen; dikwijls echter ligt het zomaar op de barre zandvlakte, 
op het kale zand of midden in een woestenij van verspreide schelpen en schelpfrag
menten. Soms heeft de vogel die in een ring om het nest bij elkaar gehaald. 

Reageert de vogel vooral op de eieren of vooral op de nestplaats? Dat was in een 
eenvoudig proefje wel uit te maken. Bij drie nesten namen we de volgende proef: 
terwijl de vogel van het nest weg was, legden we de eieren bij elkaar ongeveer 30 cm 
van het nest verwijderd neer, en dan namen we het gedrag van de terugkerende vogel 
waar. Meestal ging één van ons de eieren verleggen, terwijl de anderen op het duin 
bleven zitten kijken. Dat was nodig ook, want dikwijls was de scholekster al weer 
terug op het nest voordat de man die de eieren verlegd had op zijn post terug was. 
Soms ook zetten we een schuiltentje op een meter of twintig van het nest af, en dan 
zat daarin nog een extra waarnemer. 

Nest A lag op volmaakt kaal zand op enkele meters van een kaal stuifduintje. Er 
was zo goed als geen nestkuil, vrijwel niets van een ,,nest" te zien. Eén ei. 

Nest B lag in een homogene schelpenvlakte, met hier en daar een groter voorwerp, 
echter geen vlak bij het nest. Nest door een rand van schelpjes omgeven. Drie eieren. 

Nest C lag op vrijwel kaal zand, naast een aangespoeld latje. Drie eieren. 
We deden de proef in totaal zeven maal. Éénmaal, toen we met ons allen naar B 

gegaan waren, zat de vogel al weer op zijn eieren. Alle andere keren echter namen we 
het gedrag der vogels van het begin af waar. Ze hurkten er boven als om er op te 
gaan zitten of gingen er ook inderdaad op zitten. Alleen bij nest C, dat met het houtje, 
zagen we (twee keer) dat de vogel ook op het lege nest ging zitten. Misschien werkte 
dus het houtje als baken. Alle proeven eindigden met broeden op de eieren. 

De vogels weifelden echter steeds, zelfs bij nest A dat in het kale zand lag. Telkens 
stond hij weer op, zette zijn snavel achter het ei en verschoof het naar het „nest". 
Het eind was dat hij het ei tot op 10 cm van de oorspronkelijke nestplaats had terug-
gerold. 

Bij nest B, dat met het mooie schelpenrandje, werden zonder meer de eieren 
gekozen en gebroed. 

Bij nest C werd de scholekster viermaal voor de keus gesteld, waarbij de eieren 
in drie verschillende richtingen verplaatst werden. Alle vier de keren ging de vogel 
eerst op zijn eieren af, zette zijn snavel er achter om ze onder zich te halen, hurkte 
er boven als om te gaan zitten . . . . en liep dan naar het lege nest. Daar hurkte hij, 
ging tweemaal echt zitten, maar al gauw maakte de aanblik van de eieren dat hij die 
weer opzocht. Éénmaal liep hij vele keren heen en weer tussen het lege nest en de 
eieren: „entre ces deux mon coeur balance". Heel typisch was in zulke gevallen, 
en ook in later te bespreken proeven, waarbij de vogel tussen twee situaties te kiezen 
krijgt: als de vogel zich boven de ene opstelling bevindt, waarbij hij deze noch ziet, 
noch met de buik aanraakt, ziet hij alleen maar de andere opstelling, en dan loopt 
hij daarnaar over. Dan zijn de rollen verwisseld; hij krijgt geen prikkels van de op-
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stelling waar hij nu juist op af gestapt is, en ziet plotseling de eerste opstelling weer. 
Deze prikkel noopt hem weer tot overlopen. Dit telkens reageren op juist die prikkels 
welke hij op het ogenblik waarneemt, maakt dat hij keer op keer heen en weer loopt 
tussen de beide opstellingen. Gaat hij dan zitten, dan maken de pas nu inwerkende 
tastprikkels (hij voelt nu de eieren tegen de buikhuid) dat hij blijft waar hij is; de 
visuele prikkels van de andere opstelling kunnen hem dan niet meer weglokken 
omdat ze dan niet meer tegen de tastprikkels kunnen concurreren. 

We namen deze proeven niet te vaak, omdat we aanwijzingen hadden, dat, al bij 
de eerste proef, leerprocessen optraden, die in een volgende proef de keuze zouden 
kunnen beïnvloeden; de vogel went nog al gauw aan een nieuwe nestplaats. 

Iets kunnen wij uit deze proefjes wel concluderen, al waren het er ook erg weinig. 
De aanblik van de eieren en de aanblik van de nestplaats prikkelen beide een schol
ekster tot broeden. En het had er alle schijn van, dat de prikkel die van de eieren 
uitgaat de sterkste van de twee is. We hadden dus alle reden om nu te gaan onder
zoeken, welke de prikkels zijn die de eieren tot zulk een „bebroedenswaardig" object 
maken. 

Om hierover iets te weten te komen, gaven wij in een aantal proeven scholeksters 
de keuze tussen normale eieren en eieren waaraan een bepaalde eigenschap veranderd 
was. Bleek dan een voorkeur voor de normale eieren, dan wisten we dat de veranderde 
eigenschap voor de vogel van betekenis was. Kozen de dieren gelijk op, dan deed 
de verandering er blijkbaar niets toe. De derde mogelijkheid, voorkeur voor de ver
anderde eieren, leek ons eerst te fantastisch om in overweging te nemen. We zouden 
echter wel anders leren! Vroeger hadden we zulke proeven al eens bij zilvermeeuwen 
gedaan, en toen was ons gebleken, dat bijv. de kleur der eieren er niets toe doet: 
fel geel en fel blauw gekleurde eieren werden even goed bebroed en in keuzeproeven 
even dikwijls gekozen als normaal gekleurde eieren. Ook deed de grootte der eieren 
er bij zilvermeeuwen niet zo veel toe; zelfs hadden we uit enkele proeven de indruk 
dat zilvermeeuwen liever een reuzen-ei van tweemaal de normale lineaire afmeting, 
dus van achtmaal het normale volume, bebroedden dan de eieren van normale grootte. 

De proeven, die we nu bij de scholeksters deden, waren in meer dan één opzicht 
onvolkomen. Ten eerste hadden we niet de beste kunsteieren, die we ons konden 
wensen; we hadden de houten eimodellen, die we vroeger bij de zilvermeeuwen 
gebruikt hadden, en die dus kleur en vorm van zilvermeeuweieren hadden. Die waren 
dus allemaal te groot voor scholeksters. Maar de modellen die 2/3 van de normale 
zilvermeeuwgrootte waren, hadden ongeveer de grootte van scholekstereieren, en die 
gebruikten we dan ook als de standaardmodellen, d.w.z. we boden ze in elke proef 
aan in vergelijking met één der andere modellen. 

Een tweede onvolkomenheid van onze proeven was, dat de tijd veel te kort was 
om voldoende lange proefseries te maken. We hebben eigenlijk alleen te hooi en te 
gras eens wat proefjes gedaan, om de mogelijkheden te verkennen. Dat er desondanks 
nog enkele aardige resultaten uitgekomen zijn, is meer dan we hadden kunnen ver
wachten. 
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We namen de keuzeproeven op de volgende manier: we legden de twee soorten 
eimodellen op twee gelijkwaardige plaatsen, een stel links en het andere stel even 
ver rechts van het oorspronkelijke nest. In opeenvolgende proeven wisselden we de 
eistellen om, zodat herhaalde keuze van een der twee stellen niet op voorkeur voor 
de ene van de twee plaatsen kon berusten. Het is verbazend aardig, om de dieren 
in zulke opstellingen te zien kiezen. Soms krijg je de indruk dat ze niet echt kiezen, 
maar bijv. recht op het stel aflopen dat ze toevallig het eerst gezien hebben. Maar in 
vele gevallen zie je ze werkelijk kiezen; ze staan bijv. lange tijd te aarzelen, van het 

ene stel naar het andere kijkend, 
en dan weer terugkijkend, soms 
een aarzelende beweging in de 
richting van het ene stel makend, 
onmiddellijk gevolgd door een 
halfslachtige beweging in de 
richting van het andere stel. 
Dikwijls ook gaan ze herhaalde
lijk en afwisselend nu eens op 
het ene stel zitten broeden, dan 
weer op het andere. Het broe
den kan ook in verschillende 
intensiteit gebeuren. De eerste 
aanduiding van broeddrang is het 
ietwat doorzakken in de hielen 
en het opzetten van de buikve-
ren. Dat doorzakken („hurken") 
gaat steeds dieper. Dan wordt 

ook de snavel achter de eieren gestoken en het ei daarmee wat gerold („snavelen"). 
Tenslotte gaat het dier met schommelende bewegingen zitten, waarbij de buikveren 
als een manteltje om de eieren gewerkt worden. Die reeks van bewegingen kan op 
allerlei manieren afgebroken worden en onvolledig blijven. 

De invloed van de grootte van de eieren is blijkbaar klein; de dieren accepteren 
eieren van halve grootte, maar ook eieren van zilvermeeuwen en zelfs onze reuzen-
eieren van 15.5. cm lengte. In een aantal proeven lieten we onze scholeksters tussen 
eieren van verschillende grootte kiezen, en tot onze verbazing hadden de vogels 
duidelijk voorkeur voor de te grote eieren (fig. 1)! 

Zo boden we bijv. een paar maal twee eieren van 6 cm lengte tegenover twee 
eieren van de grootte van zilvermeeuweneieren (7.5 cm) aan. In elf keuzen werden de 
meeuweneieren zeven maal het eerst gekozen, vier eerste keuzen vielen op de kleine 
eieren. Op de grote eieren werd 15 maal gebroed, op de kleine 11 maal. 

Hoogst interessant waren de reacties tegen de reuzeneieren (15.5 cm lang). Eén 
zo'n reuzenei kreeg heel wat meer belangstelling dan één scholeksterei. Dit uitte zich 
in meer eerste keuzen, maar ook in verwoede pogingen om op het reuzenei te gaan 

Fig. 1. Keus lussen normale grootte (links), zilvermceuzc 
grootte (midden) en „reuzenei". Hurken, buikveren op 

richten en snavelen bij het reuzenei. 
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zitten broeden. Daartoe was het echter veel te groot, en de hardnekkigheid van de 
vogel, die telkens weer van het ei aftuimelde, was allerkoddigst om te zien. De dieren 
werden hierbij razend van broeddrang, aldoor maar weer kwamen ze met sterk 
opgezette buikveren, diep hurkend op het grote ei af, snavelden er achter omheen, 
wat maar juist ging, en gingen met grote moeite wijdbeens er overheen staan (fig. 2). 
De foto's geven van het gedrag een zwakke afspiegeling. Dat het aantal reacties 
tegenover beide eisoorten tenslotte even groot was, kwam doordat we het even-gaan-
zitten op een gewoon ei en het minutenlang omtobben met een reuzenei allebei als 
één reactie genoteerd hebben. 
Zou je de tijd doorgebracht bij 

beide typen als indicator gebrui- , - y 
ken, dan zou de geweldige voor- . •,r « „ ^ •» 
keur voor het grote ei blijken. 

De keus: drie normale eieren 
tegen drie reuzeneieren viel an
ders uit: eenmaal snavelen aan 
de grote, tweemaal broeden op 
de normale. Dat werd blijkbaar 
een broedlustige scholekster te 
bar! 

Het aantal eieren speelt bij 
het opwekken van de broed
drang ook een rol. Als we één 
tegen drie eieren boden, hadden 
de drie duidelijk de voorkeur. 
Twee tegen vier: voorkeur voor vier. Drie tegen vijf: helaas hebben wij hierover niet 
genoeg proeven, maar wat we hebben, wijst op voorkeur voor vijf! 

Wanneer we nu één reuzenei tegen drie normale gaven, viel de voorkeur toch op 
het reuzenei. De voorkeur voor grote eieren is dus wel heel sterk. 

Het merkwaardige van deze proefuitslagen is, dat zowel bij de grootte als bij het 
aantal het in de natuur het meest voorkomende (ei van scholekstergrootte, legsel van 
drie eieren) niet het sterkst prikkelende, niet optimaal is, maar dat er „hypernatuur-
lijke", sterkere dan natuurlijke, prikkels mogelijk zijn. Dit hebben we bij andere dieren 
al eens meer gemerkt, en er zijn interessante parallelen met menselijk gedrag. 

Hierop gaan we echter niet in. We vinden, dat de waarnemingen ook op zichzelf 
interessant zijn. 

Mogelijk vinden wij, of anderen, gelegenheid, ze nog eens voort te zetten en uit 
te breiden. 

N. TINBERGEN 

Fig. 2. Verwoede pogingen om op het reuzenei te gaan 
zitten. 
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