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futen in Nederland sterk toegenomen. Het
steeg van maximaal 38oo broedparen in
1966 tot zo'n 6ooo paar in 1979. Deze vis-

çtende vogel, die zijn prooi vangt door
duik-achtervolgingen onder het waterop-
pervlak, heeft zijn leefgebied sterk uitge-
breid. In toenemende mate wordt hij in
städswateren gesignaleerd. Verbetering
van het oppervlaktewater in stadsvaarten
en grachten waarop vroeger open riolen
spuiden en een groei van de visstand, ook
dank zij vergrote vis-uitzet door hen-
gelsportverenigingen, speelden daarbij een

rol. Ook Haarlem met ziin singels en
grachten werd door de fuut ontdekt. Tus-
sen 1973 en 1978 broedde nog maar 3 paar
in de stad, in 1983 werden in de bebouwde
kom ß broedgevallen waargenomen'
Haarlemse broedplaatsen van futen waren
(en zijn) te vinden in en langs de Jan Gij-
zenkade, de Delft, het Spaarne, Kinder-
huissingel, Schotersingel, Leidsevaart,
Gasthuisvest en bijna alle kanalen in
Schalkwijk en Parkwijk. In Heemstede
werden broedende Paren vastgesteld in de

Zandvaart, de Flaven, Bronsteevijver,
Crayenestervaart en de Put van Vink. Ook
elders in Zuid-Kennemerland is de fuut nu
binnen de bebouwde kom als broedvogel
verschenen. Inmiddels lijkt overigens het
aantal in Haarlem broedende futen af te
nemen,

Aantal broedparen van de fuut in bebouw-
de kom Haarlem

1983 1984 1gBs 1986 1987
33 39 23 18 23

Drie strenge winters achter elkaar hebben
daarbij zonder twijfel een belangrijke rol
gespeeld. Maar ook is inmiddels uit onder-
zoeken gebleken dat zo'n z5% van in ste-

den broedende futen geen jongen voort-
brengt als gevolg van onvruchtbaarheid
van het mannetje. Bij in polders broedende
futen is dit verschijnsel niet waargenomen'
De oorzaak van deze stedelijke onvrucht-
baarheid is (nog) niet bekend.

Terwijl futen buiten de stad voornamelijk
in rietkragen broeden, bouwen ze in stads-

wateren hun nest vaak in of aan in het wa-
ter overhangende takkeri van bomen en
struiken, op drijvende vlotjes of, in ondiep
water, direct op de bodem. Zijn vroegere
schuwheid lijkt de fuut in de stad te hebben
afgelegd. In een haventje in het Spaarne
ten zuiden vañ Buitenrust werd oP een

middag in juni 1985 een kanopolo-wedstrijd
gespeeld. Er werd wild in het rond geva-
ren. Fì[et beste zicht op het spel had een

paar futen; het nest lag slechts enkele me-
ters naast het doel. Het paar bracht vier
jongen groot.

Scholeksters op Zuidkennemer
daken

Een vogel van de strandvlakten, van dui-
nen en van weiden, is de laatste jaren in
alsmaar grotere aantallen gaan broeden op
grinddaken midden in de stad' In Zuid-
Kennemerland werden in 1986 46 paren
scholeksters hoog boven de grond broe-
dend aangetroffen.

Hoe de scholekster - een vrij grote vo-
gel, die vooral opvalt door zijn lange oran-
jerode snavel en zijn luidruchtig'tepiet-te-
piet'-geroep - op het dak is terecht geko-
men, is een prachtig verhaal over het aan-
passingsvermogen van sommige vogels aan
door mensen veranderde omstandigheden.

Van huis uit is deze sinjeur een kustvo-
gel. Daar zoekt hij zijn voedsel op bij eb

droogvallende stranden en slikken. Zijn
nest bouwt hij op het onbegroeide strand of
in het duin, tussen aanspoelsel, schelpen of
stenen. Pas geboren scholeksters zijn geen

nestvlieders (zoals de jongen van bijvoor-
beeld de kievit ofde grutto, die direct na de

geboorte al kunnen lopen en leren voedsel
zoeken), maar nestblijv:ers. Ze worden nog
een tijdlang door de ouders gevoed, die -
fouragerend in voedselrijke gebieden langs
de kust - soms grote afstanden met voed-
sel naar hun nest in het duin moeten afleg-
gen om de kuikens aan hun trekken te laten
komen.

Zo'n eerw geleden begon de scholekster
in de gaten te krijgen dat niet alleen langs
de kust, maar ook op de dank zij ontgin-
ning en ontwatering in aantal toenemende
drogere weilanden in het binnenland vol-
doende voedsel was te vinden. Steeds ver-
der landinwaarts werd hij aangetroffen'
Vanuit het Waddengebied werd Friesland



Lokaties van op daken broedende scho-
leksters (r986)

r. Duikbootbunker, IJmuiden
z. Gebouw met plat dak, IJmuiden
3. Verzorgingstehuis, Driehuis
4. Sportkantine, Driehuis
5. Manege Kennemergaarde, Santpoort-

Noord
6. IJmond-vrs, Santpoort
7. Flatgebouw, Santpoortsedreef, Sant-

poort-Noord
8. Restaurant Brederode, Santpoort-

Zuid
9. Provinciaal Ziekenhuis, Santpoort-

Zuid
ro. Auberge Le Gourmand, Bloemendaal
n. Flatgebouw Brederodelaan, Bloemen-

daal
rz. Flatgebouw Delftlaan, Haarlem-

Noord
13. Flatgebouw Delftlaan, Haarlem-

Noord
r4. Flatgebouw P.C. Boutensstraat,

Haarlem-Noord
t5. Petrus en Pauluskerk, Flaarlem-

Noord
16. Flatgebouw Van Dalenlaan, Sant-

poort-Zuid
I7. Winkelcentrum Marsmanplein,
. Haarlem-Noord
r8.'Flatgebouw J. Prinslaan/Sportlaan,

Haarlem-Noord
r9. Woningen Meerkoetstraat, Haarlem-

Noord
zo. Huize Aelbertsberg, Bloemendaal
zI. Flatgebouw Delftlaan, Flaarlem-

Noord
zz. Mendelcollege, Haarlem-Noord
23. Dekamarkt, A. Fokkerlaan, Flaarlem-

Noord
24. Flatgebouw Jacques Perklaan, ÉIaar-

lem-Noord
e5. Schoterlyceum, Flaarlem-Noord
26. Verzorgingsflat Oldenhoeve, Over-

veen
27. Woningen Zijlweg 267 tlm 27t, Over-

veen
zB. Tennishal Duinwijck, Overveen
e9. Schoolgebouw Santpoorterplein,

Haarlem-Noord
3o, Woning Zíjlweg I5o, Flaarlem
3r. NRM, Lucasweg, Waarderpolder,

Flaarlem

32..PwN, Lucasweg, Waarderpolder,
Haarlem

33. Hoofdmagazijn em, Waarderpolder,
Haarlem

34. Bedrijvencentrum, Waarderpolder,
Haarlem

35. DAF-Volvo-garage, Randweg Haar-
lem-West

36. Flatgebouw lerlandstraat, Schalkwijk,
Haarlem

37. Elisabeth Gasthuis, Schalkwijk,
Haarlem

38. School, Boerhavelaan, Schalkwijk,
Haarlem

39. Mgr. Huibersschool, Schalkwijk,
Haarlem

4o. Flatgebouw E. Jennerstraat, Schalk-
wijk, Haarlem

4r. Flatgebouw Coubertinstraat, Schalk-
wijk, Haarlem

4e. Flatgebouw, Gandhistraat, Schalk-
wijk, Haarlem

43. Flatgebouw, Forelstraat, Schalkwijk,
Haarlem

44. Spaarne Scholengemeenschap,
Schalkwijk, Haarlem

45. Verzorgingstehuis Provinciënlaan,
Heemstede

46. Garage, Cruquiusweg, Fleemstede .
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het eerst 'veroverd'. De rest van het land
volgde vanuit het Westen. In Twente ver-
scheen de scholekster tenslotte in de Twee-
de Wereldoorlog als broedvogel en in 196l
werd Limburg bereikt. Akkers, weilanden,
heidevelden, bollenvelden en dijken wer-
den de gebieden, die hij als nestelterrein
benut. Maar ook tussen de stenen van
spoorwegtaluds kwam hij tot broeden en
scholeksters brachten soms hun jongen
groot onder het gedaver van regelmatig
passerende treinen. Zelden nog maar broe-
den scholeksters nu op het alsmaar drukker
geworden strand.

Met de komst na IgSo van meer flatge-
bouwen en bedrijfscomplexen met platte,
met grind bedekte daken, kreeg de schol-
ekster er een nieuwe nestelplek bij, niet
eens zo veel verschillend van zijn natuur-
lijk broedbiotoop tussen steen en schelpen
op het strand. Zijn nest mag dan wel wat
hoger liggen, bang dat zijnjongen van het
dak zullen lopen, hoeft de scholekster met
zijn bij het nest blijvende kuikens niet te
zrjn. Zo kon hij gaan broeden op rustige
plekken hoog boven het menselijk gedoe,
een prestatie die weidevogels met nestvlie-
ders hem nooit na zullen kunnen doen.

Blijft de vraag hoe op dak broedende
scholeksters in de stad aan voedsel voor
hun jongen komen. Opnieuw kwam de
mens de scholekster te hulp. De sterke toe-
name van meestal goed bemeste sportvel-
den en gazons in de stad leverde hem een
nieuw'tafeltje-dek-je' op. Zeker, dat is dan
soms wel eens een flink stukje vliegen om
de jongen te kunnen voeren, maar dat le-
verde de van huis uit tussen kust en duin
pendelende scholekster geen nieuw pro-
bleem op.

FIet eerste broedgeval van een schol-
ekster op een dak werd overigens al voor de
Tweede Wereldoorlog in Friesland vastge-
steld. Rond Haarlem werd het broeden op
daken aan het begin van de jaren zeventig
gesignaleerd. Ook in andere steden komen
nu volop op daken broedende scholeksters
voor. De nesten worden met name gevon-
den op vrij grote platte daken, zoals van
scholen, flatgebouwen, verzorgingstehui-
zen en fabriekshallen.

In veel buurten blijken omwonenden
zeer betrokken te zijn bij het wel en wee
van het scholeksterleven op daken. Jonge

vogels worden soms geholpen van het dak
af te komen danwel als ze op straat worden
aangetroffen, teruggezet om te voorkomen
dat ze zouden worden overreden of door
katten opgepeuzeld. Maar liefst negen jon-
ge scholeksters werden in 1986 bij het
Haarlemse Vogelhospitaal bezorgd. Hoe
het ooli zij, uiteindelijk moeten alle jonge
vogels van het dak af. Sommige kuikens
doen dat al vrij snel (ze moeten ook daarna
nog gevoerd worden), andere pas wanneer
ze vliegvlug zijn. Het is gebleken dat schol-
eksterkuikens zonder problemen vanaf een
zes verdiepingen hoog gebouw omlaag
kunnen springen of vallen.

Vliegvogels in huizen en kerken
Zwaluwen die eigenlijk geen zwaluwen
zijn, maar familieleden van de honingzui-
gende kolibries in warmere werelddelen,
keren elk jaar eind april/begin mei uit het
zuiden terug naar hun broedplaatsen in de
Haarlemse binnenstad en plaatsen in de
omgeving. Krijsend achtervolgen ze elkaar
daar in snelle vluchten hoog in de straten
en over de daken. Afhankelijk van het weer
zullen hun jongen, nadat ze uit het ei zijn
gekropen, er vijf, maar misschien zelfs wel
acht weken over doen voordat ze het nest
verlaten. De kans is groot dat ze vervolgens
meteen het luôhtruim op weg naar Afrika
kiezen. Want gierzwaluwen zijn echte zo-
mervogels, die maar enkele maanden in
ons midden zijn.

De bijna geheel zwart gekleurde gier-
zwaluwen zijn uiterst merkwaardige vo-
gels. Ze zijn geboren om te vliegen; daarop
is hun lichaamsbouw, een korte torpedo-
vormige iomp met lange sikkelvormige
vleugels en een korte vorkstaart, volledig
ingesteld. Van de grond moeten ze niets
hebben; op hun uiterst zwakke pootjes
kunnen ze nauwelijks staan. 'Apus apus' is
dan ook hun veelzeggende Latijnse naam'
die 'de voetloze' betekent. Alle vier tenen
wijzen naar voren en hebben scherpe haak-
nagels. Daarmee kunnen gierzwaluwen
wel hangen aan richels of uitstulpingen van
muren, maar lopen is er zonder achterteen
niet bij. Vliegvogels zijn het, hún wereld is
het luchtruim. Tot drie, vier kilometer
hoogte kunnen ze daar op warme zornel-
avonden op kleine insecten jagen. Hoog in
de lucht slapen ze al vliegend en hoog ook
in de lucht paren ze al vliegend.


