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Een broedgeval van scholeksters op een dak

Jaap Mekel

De Scholeksters hadden als broedplek het laagste dak uitgekozen, dat is on-

geveer 6 meter hoog. Dientengevolge was de overeenkomst met een weiland, een

groot overzicht, dat meestal wel voor andere als nestplaats benutte daken

opging, weggevallen. Ze bevonden zich nu op een vrij eng omsloten open plek.
De vogels fourageerden geregeld op de gazons vlak rond het gebouw maar ook

op grotere grasvelden op het NOS-terrein en de sportvelden van het Nieuwe

Lyceum. Eind maart waren er grote graafwerkzaamheden door de gazons rond

Heideheuvel gestart. Wanneer het, bijvoorbeeld in een pauze, even rustig was

gingen de vogels graag op de nog gave stukjes gazon' fourageren. By hervat-

ting van het werk vluchtten de dieren naar het dak, waarvandaan ze hun onge-

noegen lang en duidelijk kenbaar maakten. Dit gedrag deed mij aanvankelijk ver-

moeden dat dit gazon erg aantrekkelijk fourageerterrein was. Een paar weken

larter deden de heftige reakties op Eksters, die van boom tot boom vlogen
en daarbij over het dak vlogen, mij pas realiseren dat de Scholeksters op het

dak zouden kunnen broeden.

Vanuit een hoger gelgen etage was het dak goed te overzien. Er bleken zich

twee pas uitgekomen kuikens te bevinden. Dat hadden de Eksters ook door!

Een Ekster lokte een Scholekster achter zich aan door gewoon op het dak te

gaan zitten, een tweede Ekster deed een schijnaanval op de andere Scholekster

en een derde Ekster, die op zijn manier ook van het kuikentje bleek te houden,

ontfermde zich over het eerste jong. Het tweede jong bleek er na het weekend

niet meer te zijn. Of het van de honger gestorven is, een grinddak van ongeveer

200 vierkante meter lijkt mij geen rijk voedselgebied, of dat kraaiachtigen
deze lijdensweg verkort hebben weet ik niet.

Dit jaar heeft er in ons werkgebied weer eens een paartje Scholeksters op

een plat dak gebroed. Dit gebeurde wel vaker. Over het verloop van het broeden

op een dergelijke ongebruikelijke plaats en het al of niet succesvol zijn van

zo’n broedsel is meestal niets bekend (gemaakt). Vaak komt dit doordat de

broedplaats lastig toegankelijk is. Dat was voor dit geval niet zo.

Het broeden vond plaats op een gebouw van het NOS-complex, het vroegere

astmacentrum gebouw Heideheuvel, vlakbij de Witte Kruislaan. Verdeeld over

het gebouw is een wisselend aantal etages. De daken hiervan bevinden zich

dus ook op verschillende hoogtes. Het gebouw is geheel omringd met bomen

met een kroonhoogte van ongeveer 17 meterr. Tussen het gebouw en de bomen

bevindt zich vrijwel overal een gazon, waarvan de breedte vrijwel nergens de

boomlengte overtreft.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 24 maart in de Goede Herder-

kerk, Simon Stevinveg, Hilversum.

Aanvang 20.00 uur.

1. Opening, ingekomen stukken.

2. Vaststelling van het verslag van de Algemene Ledenvergadering van

26 maart 1987. (Zie Korhaan 21 nr. 2, blz. 35 en 36).

3. Goedkeuring Jaarverslagen secretaresse en subgroepen.

a. Secretaresse e. Subgroep Eempolders

b. Subgroep Avifauna f. Subgroep Korhaan

c. Subgroep Excursies g. Subgroep Propaganda.

d. Subgroep Vogelcursus
De jaarverslagen zijn in dit nummer van de Korhaan opgenomen.

4. Bespreking financieel beleid.

a. Verslag Xascommissie d. Décharge penningmeesteresse

b. Vaststelling rekening 1987 e. Benoeming Kascommissie.

c. Vaststelling begroting 1988.

5. Bestuursverkiezing.

Voorzitter: Henk Hardon stelt zich niet meer herkiesbaar.

Jacques Meijer heeft zich als kandidaat voor deze funktie

beschikbaar gesteld.
Secretaresse; Wil Bindt stelt zich niet meer herkiesbaar.

Marijke de Graaf heeft zich als kandidaat voor deze funktie

beschikbaar gesteld.

Overige bestuursleden:

Bep Dwars herkiesbaar (algemeen bestuurslid)

Voor de Subgroep Propaganda heeft zich als kandidaat-bestuurslid be-

schikbaar gesteld Rick van den Akker.

Op verzoek van het bestuur probeerde Harry Moerman met veel enthou-

siasme de Subgroep Nestkasten nieuw leven in te blazen. O.a. stuur-

de hij alle nestkastcontroleurs een enquête-formulier met daarop
diverse vragen. Eind 1987 organiseerde hij een avond speciaal voor

deze controleurs. Op deze avond hield Dick Jonkers een inleiding
namens de SOVON-Werkgroep Nestkasten over hun werkwijze. Teleurstel-

lend was echter de opkomst van nestkastcontroleurs. In overleg met

het bestuur heeft Harry daarop besloten niet als coördinator van

de Subgroep Nestkasten tot het bestuur toe te treden. Zolang deze

plaats vakant is, zal deze worden waargenomen door de Subgroep Avi-

fauna
.

Het bestuur dankt Harry hartelijk voor al het werk.

Tegenkandidaten kunnen tot het begin van de vergadering schriftelijk

bij het bestuur worden aangemeld. (Zie Statuten art. 10:4).

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

Na de pauze: Zie Programma elders in dit nummer.


