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SCHOLEKSTER BROEDT OP PLAT DAK 

Joop Andriese 

Van een dergelijke titel zult u waarschijnlijk niet direct van uw stoel vallen 
van verbazing, want dit soort broedgevallen komen al jaren voor (Teixeira 1979). 
Ook hier in Buitenveldert hebben ze al heel wat daken bezocht. Helaas waren 
de resultaten meestal nihil, omdat de volwassen Scholeksters hun jongen al na 
enige dagen van het nest weglokten. De jongen sprongen dan naar beneden en 
kwamen ergens op straat terecht met alle gevolgen van dien. 
Met een broedsel in de AJ. Ernststraat is het dit jaar anders vergaan. In tegen
stelling tot voorgaande jaren hebben de ouders eerst een geruime tijd tussen 
het AFC-terrein en de broedplaats heen en weer gepeddeld. Hierbij viel op, 
dat in het begin slechts een van de oudervogels richting voetbalveld vertrok 
om voedsel te halen. De ander stond dan op een schoorsteen op de uitkijk. 
Zodra er sprake was van (vermeend) gevaar stoof hij of zij onder luid getepiet 
er op af. Meestal waren Kraaien, Eksters of Vlaamse Gaaien de boosdoeners. 
Naderhand gingen beide vogels richting AFC-terrein om voedsel te halen. Zo 
ver dat viel waar te nemen, bestond het menu voornamelijk uit ·wormen gezien 
de slierten die uit hun snavels hingen. Hierbij viel op dat ze ondanks hun 
volle snavel, toch de contactroep kunnen laten klinken. Bij een van die voedsel
tochten naar het voetbalveld kon ik een keer waarnemen, dat een van de vogels 
zich "bedacht", rechtsomkeert maakte en naar de jongen terug vloog, Blijkbaar 
hadden ze nog niet de leeftijd waarop het veilig was ze alleen te laten OP 
het platte dak. 
Wanneer de Scholeksters in het vervolg hun jongen op de daken opvoeden tot 
ze vliegvlug zijn, dan zullen de broedresultaten uiteraard beter zijn. 

Het viel me trouwens op, dat niet alleen Scholeksters van het platte dak hun 
jongen voedsel kwamen brengen maar dat, dat ook in de weilanden van Meerzicht 
gebeurde. Zo kwam een volwassen exemplaar over de Oeverlanden van het Nieuwe 
Meer aanvliegen met voedsel. 
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