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Broedende Scholeksters in de stad?

Hou ze eens in de gaten.

Het gaat niet goed met de Scholeksters in

Nederland... Zoals in de recente Atlas van de

Nederlandse Broeduogels te lezen valt is vanaf

midden jaren tachtig het aantal broedparen

steeds kleiner geworden. In de agrarische ge-

bieden is dit waarschijnlijk voornamelijk te

wijten aan de intensivering van de landbouw

enin de kustgebieden speelt intensieve

schelpdiervisserij een belangrijke rol. Tegen

dit laatste heeft Avifauna Groningen zich

recentelijk dan ook fel verzet.

Aan de andere kant lijkt het ook wel of de

Scholekster steeds meer aan het ‘verstede-

lijken’ is. De laatste decennia is het aantal

De uitbreiding enverspreiding van de Duitse

populatie Canadese Ganzen is het onderwerp

van onderzoek van de werkgroep Neozoën van

de Universiteit van Rostock, Daarom hebben

Susanne Homma en Olaf Geiter sinds 1997

verspreid over heel Duitsland meer dan 2,000

Canadese Ganzen en hybriden van Canadese

Ganzen gevangen en geringd. De ganzen heb-

ben een metalen ring van de ringcentrale

Hiddensee (deels ook van de ringcentrale

Helgoland). De meeste vogels hebben eengele

ring om de andere poot. Enkele vogels hebben

behalve een kleurring om het onderbeen ook

een gele halsband. Zowel pootringen als hals-

banden hebben een unieke inscriptie bestaan-

de uit drie tekens. Behalve Canadese Ganzen

worden door de werkgroep Neozoen ook ande-

re uitheemse watervogelsoorten geringd

(Indische Gans, Sneeuwgans, Nijlgans, Zwarte

Zwaan en Flamingo).

Alle vogelaars wordt verzocht te letten op ge-

ringde Canadese Ganzen en andere uitheemse

watervogels. De waarnemingenkunnen wor-
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broedpaartjes in de steden toegenomen.Dit

lijkt ook in de stad Groningenhet geval te zijn,

steeds vaker hoor je Scholeksters al ‘tepietend’

overvliegen. Vooral platte daken lijken favorie-

te broedplaatsen te zijn en in menig plant-

soentje zijn ze te vinden om te foerageren.

De stadsvogelwerkgroep schatte het aantal

broedpaartjes in 1993 in de stad op 71. Echter

de spreiding hieromheen (37-105, 95% be-

trouwbaarheidsinterval) is vrij aanzienlijk.

Graag zouden we een completer beeld willen

krijgen van het totale aantal broedparen in de

stad aangevuld met gegevens over hoe succes-

vol de Scholeksters zijn met broeden in stede-

lijke gebieden. Met andere woorden: zijn ze er

iets mee opgeschoten om een andere broed-

plek te kiezen?

Om hier een zo goed mogelijk beeld van te

krijgen zal René Oosterhuis dit voorjaar regel-

matig de stad doorgaan om broedende

Scholeksters te tellen. Graag zouden we dit

willen aanvullen met uw waarnemingenvan

broedparen bij u in de buurt. Daarnaast willen

we dus graag weten hoe succesvol de broed-

paren zijn. Vaak zie je wel paartjes met grote

jongen rondlopen (iets wat de laatste jaren op

Schiermonnikoogbijvoorbeeld niet meer voor-

komt) maar overleven deze jongen het wel?

Denk aande gevaren van het verkeer of aan

predatie door ‘onze trouwe viervoeters’.

Weetu een broedpaarbij u in de buurt? Hou

ze dan eens in de gaten. Hoe meer informatie

we per paar kunnen krijgen, hoe beter. Denk

hierbij bijvoorbeeld aanvragen als: wanneer

worden de eieren gelegd, hoeveel eieren wor-

den er gelegd, wanneerkomen de eieren uit,

hoeveel eieren komen uit, wanneerverdwij-

nen de jongen, waardoor verdwijnen de jon-

gen, hoeveel jongenworden uiteindelijk vlieg-

vlug, hoeveel gevaar lopen deze jongen nog

om verkeersslachtoffer te worden? U kunt uw

waarnemingen, liefst zo volledig mogelijk en

aan het eind van het seizoen, voorzien van

een zo gedetailleerd mogelijke plaatsaandui-

ding (bijvoorbeeld straat en wijk) om dubbel-

tellingen te voorkomen, doorgeven aan Corine

Eising (ceising@avifaunagroningen.nl, voor

adres zie voorin de Grauwe Gors). De stads-

vogelwerkgroep zal ook proberen de paartjes

in hun telgebieden in de gaten te houden.

We zien uw meldingen met plezier tegemoet!

René & Corine
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