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P r i j s p e r J a a r / 4 . S O . 

DE SPREEUWENKWESTIE. 
JN eenige Engelsche graafschappen zijn de spreeuwen tijdelijk buiten de 

wet gesteld; de wettelijke bepalingen omtrent hun bescherming zijn 
opgeheven, of beter, geschorst. Kort en bondig worden ze genoemd 
„a serious pest"; die Engelschen kunnen dat zoo schilderachtig uitdrukken. 

Ook bij ons ziet het er voor de vroolijke spotvogels niet zoo 
gunstig uit. Wanneer binnen korter of langer tijd de nieuwe Vogelwet in werking 
treedt, dan worden wel zoowat alle vogels beschermd, maar alle hebben zij, om 
zoo te zeggen, het zwaard van Damocles boven het hoofd. Wanneer kan worden 
aangetoond, dat zij ernstige schade of overlast veroorzaken, dan kan de burge
meester vergunning geven, om hen te dooden of te verjagen en hunne nesten te 
verstoren. ledere vogel heeft dus voortaan te zorgen voor een goed rapport, 
anders gaat het hem plaatselijk en tijdelijk, zooals het den schelmen van de 
zwarte lijst voor goed en overal kar gaan. 

Wel is die zwarte lijst nog niet opgemaakt, maar er zou met veel kans op 
zekerheid vermoed kunnen worden, dat de huismusch er op zal komen te prijken, 
de huismusch, de alleseter, de plooibare en geharde, die het bij en door den 
mensch zoover heeft gebracht, dat hij op velerlei wijzen voor een „onduldbare 
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plaag" moet worden gehouden. Intusschen, hoe onduldbaar ook, die plaag moet 
worden geduld, want zoo snel kan het platteland de musschen niet verdelgen, 
of de steden fokken weer nieuwe. En 't merkwaardigst is misschien wel, dat 
land- en tuinbouw toch nog altijd bloeien. 

Het lijkt nu, dat de spreeuwen en ook de zwarte lijsters langzamerhand 
tegenover den mensch dezelfde positie gaan innemen als de musschen. Het is 
er nog lang niet aan toe, dat ze onomwonden alom lastig of schadelijk kunnen 
worden genoemd en er kan ook nog geen sprake van zijn, om ze op de zwarte 
lijst te plaatsen, maar het geval in Engeland bewijst toch, dat hun nog wel eens 
onaangename verrassingen kunnen overkomen. Het is dus wel wenschelijk, hun 
rekening eens op te maken en ik acht het van belang, dat onze lezers uit alle 
deelen van het land eens samenwerken, om zoo volledig mogelijk het debet en 
credit van de twee beklaagden op te maken. Laat ons eens beginnen met de spreeuw. 
Wat voor nut sticht hij? Welke schade richt hij aan? Is die schade te voor
komen ? Zoo neen, hoe kan dan de spreeuw binnen de perken worden gehouden ? 
• Op het eerste gezicht ziet de rekening er niet onvoordeelig uit. De spreeuwen 
gebruiken hoofdzakelijk dierlijk voedsel, alleen in zomer en herfst nemen zij ook 
besvruchten en wat daar op lijkt, met name de onrijpe erwten, de kersen en 
meer dergelijks. In boomgaarden en moestuinen zijn zij dus gedurende eenige 
weken of maanden zeer onwelkome gasten. Daar staat tegenover, dat zij in de 
weilanden, bosschen en ontginningen en ook op de bouwlanden inderdaad onbe
rekenbaar nut stichten. In den laatsten tijd is hier en daar — ik meen in 
Schotland — geconstateerd, dat zij de voedzaamheid en smakelijkheid van het 
ontkiemend graan hebben leeren te apprecieeren en dat is alweer een heel leelijk 
'ding. Vooral het winterkoren zou dan veel van hen hebben te lijden. Is daarover 
in ons land ook al eens iets gemeld? 

Ik sprak daareven van onberekenbaar nut. Dat is geen overdreven uitdruk
king. Inderdaad is het bijna altijd onmogelijk, uit te rekenen, hoeveel nut een 
vogel doet. De schade valt altijd duidelijker in 't oog en daaromtrent kunnen 
berekeningen worden opgezet, die ten minste schijn van juistheid kunnen hebben. 
Darwin heeft indertijd den grondwerkersarbeid der aardwormen in getalwaarden 
uitgedrukt en daar is weinig tegen in te brengen. Maar 't werk, dat de spreeuwen 
in 't veld verrichten, wordt door menschen nooit uitgevoerd. Geen mensch houdt 
zich bezig met het vangen van ritnaalden of emelten, met het inzamelen van 
aardrupsen of grauwe slakken en dat is het juist, wat de spreeuw bij voorkeur 
doet. In mijn tuin heb ik gezien, hoe een viertal spreeuwen bezig waren, om 
onder de bladrozetten van streepzaad en biggekruid te zoeken naar de eieren 
van de kleine grauwe aardslak, die daar verborgen liggen. De slakken zelf hebben 
zij nog liever, daar hebben ze 't minst moeite voor te doen, want om de emelten 
(larven van de langpootmug), ritnaalden (larven van de kniptor) en aardrupsen 
(larven van verschillende uilen soorten), te bemachtigen, moeten ze altijd den spitsen 
gelen snavel een eindje in den grond boren. 
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In deze herfstdagen trekken groote zwermen spreeuwen door en 't is een 
lust, ze te zien neerstrijken op een groot weiland. Joelend en zingend loopen ze 
daar dooreen, soms vechtend en spelend, maar bijna altijd pikkend om en onder 
het gras en als ze na een half uurtje weer verder gaan, dan is dat land behoor
lijk gezuiverd. Maar hoeveel gulden dat land nu meer opbrengt dan wanneer de 
spreeuwen er niet geweest waren, dat is met geen mogelijkheid te zeggen en dat 
is zelfs door proeven op groote schaal nog niet eens zoo gemakkelijk uit te 
maken. 

" Schade kunnen ze in 
't grasland niet aanrichten, 
hoogstens vergrijpen zij zich 
aan een aardworm of aan 
't een of ander nuttig insect 
zooals loopkevers of blad-
luizenverdelgers. Wel kun
nen dus veilig zeggen, dat 
op meer dan 80 o/0 van 
den Nederlandschen bodem 
de spreeuwen optreden als 
bij uitstek nuttige vogels. 
Als een kleinigheidje breng 
ik nog even in herinnering, 
dat ze ook de schapen 
reinigen van ongedierte, 
de lastige luizen en teken. 
De nu t t ighe id van de 
spreeuwen zit voor een niet 
gering deel in hun groot 
aantal. Wie zich van de 
talrijkheid der spreeuwen 
een begrip wil vormen, 
moet zich in 't najaar eens 
begeven naar een van onze 
Noordzee-eilanden, om daar 
hun rustplaatsen. Op Texel 
men zou zelfs 

FötO A. BURDET. 

Een spreeuw, die een draaihals-nestblok in beslag heeft genomen. 

tegen den avond die vogels te zien trekken naar 
en Terschelling is dat bijzonder mooi te zien en 

kunnen probeeren, door geduldig alle rustboscbjes af te werken, 
globaal te schatten — laat ons zeggen tot in tienduzenden nauwkeurig — hoeveel 
vogels daar in een bepaalde week aanwezig zijn. Misschien wil de Af deeling Ter
schelling der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging het wel eens probeeren. 
Ook op andere plaatsen in ons land o. a. in de nabijheid van het Naarder-
meer, kan men eenig idee krijgen van de ontzaglijke talrijkheid van de spreeuwen, 
vooral gedurende den trektijd, zoowel in 't voorjaar als in 't najaar. En wanneer 
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nu eens door menschenarbeid de schadelijke dieren moesten worden verwijderd, 
die door de spreeuwen worden verdelgd, dan zou er geen geld genoeg zijn, om 
die menschen te betalen, en misschien ook zouden er geen menschen genoeg zijn, 
om dat werk te doen. 

De spreeuwen en enkele andere vogels, die gedurende korter of langer tijd 
op dezelfde manier in 't veld werken (koperwieken, groote lijsters, pluvieren) 
verrichten een voor ons onmisbaren arbeid, die door niemand anders verricht 
kan worden. 

Dit heeft men dan ook al sinds langen tijd beseft. Of men nu ook daarom al 
in vroeger eeuwen nesthokjes voor de spreeuwen heeft opgehangen, zou ik niet 
durven zeggen. Zelfs geloof ik eer, dat men dat heeft gedaan uit de lust, om 
die aardige, mooie vogels dicht bij huis te hebben, om ze te bezitten. Intusschen 
heeft de spreeuw er behoorlijk van geprofiteerd. Maar 't meest heeft de uitvinding der 
dakpannen bijdragen tot zün voorspoed. Millioenen spreeuwen nestelen onder de 
pannen. Zonder het te willen of te weten heeft de mensch zelf zijn trouwen 
bondgenooten op groote schaal woningen verschaft. 

't Is jammer, dat wij zoo weinig weten van de vogelbevolking in vroeger 
eeuwen. Van enkele soorten is 't een en ander bekend. Zoo weten wü dat in 
de achttiende eeuw de spreeuwen in 't Noorden van Engeland en in Schotland 
ook nog maar weinig nestelden. Thans zijn ze ook daar zeer talrijk. 

Maar die talrijkheid en gezelligheid hebben schaduwzijden. In de eerste plaats 
worden de daken verontreinigd en dat is een groote last in de streken waar 
't regenwater voor drinkwater moet worden gebruikt. In vele dorpen worden 
dan ook in den broedtijd alle spreeuwennesten zonder mededoogen van de daken 
verwijderd en menige guirlande van spreeuweneierdoppen, die een gevoelig 
vogelbeschermer verzuchtingen doet slaken, is van dergelijke noodzakelijke ge
legenheden afkomstig. Ook heb ik wel gezien, dat die eieren gekookt en ver
orberd werden, honderden in een schotel en daar kan niemand wat tegen hebben. 

Een andere vorm van overlast komt voor in dorpen en steden met een 
boomlooze omgeving. Daar komen de spreeuwen er licht toe, om 's avonds bijeen 
te scholen in de boomen van straat of plein en dan kun je daar onmogelijk 
wandelen. Vooral in Harllngen schijnt men daar nog altijd veel last van te 
hebben en de beesten laten zich niet verjagen, noch door schieten, noch door 
vuurwerk, om de doodeenvoudige reden, dat er geen andere boomen zijn, waar 
ze zich kunnen neerlaten. In dit geval weet ik maar één remedie te bedenken: 
die steden en dorpen moeten maar behoorlijke parken en plantsoenen aanleggen 
en daarvan een hoekje reserveeren voor de vogels, in de allereerste plaats voor 
die vogels, die van zooveel nut zijn voor die boomlooze landbouw- en veeteelt
streken. 

Intusschen hebben op veel plaatsen de spreeuwen aan de daken en de 
spreeuwenkastjes nog geen nestgelegenheid genoeg. Natuurlijk betrekken ze ook 
hun natuurlijke nestplaatsen, de holten in de boomen, en ontzien het ook niet, 
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om slag te leveren aan spechten, boomklevers, draaihalzen, ringmusschen en 
meezen om 't bezit van nestgelegenheid. Zoo worden ze dan weer heel lastig, 
wat iedereen, die wel eens nestblokken heeft aangebracht, bij ervaring weet. 
De meezen en boomklevers zijn nog te helpen door de nestopening zoo klein 
mogelijk te nemen, maar die andere vogels nestelen om zoo te zeggen ten slotte 
alleen bij de gratie van de spreeuwen. Hierover zou nog heel wat te ver
tellen zijn. 

Waar holen of holten geheel en al ontbreken, gaat de spreeuw er wel toe 
over om een open nest te maken in dicht twijgenwerk, zooals de musschen dat 
ook doen. En Selous vertelt, dat hij gezien heeft, hoe spreeuwen holen groeven 
in 't zand, maar of daar nesten met eieren zijn gekomen, kan hij niet zeggen. 
Wie heeft wel eens een spreeuwennest gevonden in een konijnenhol? 

Als de spreeuwen aan 't nestelen zijn, hebben ze veel onderling krakeel, 
wat trouwens bij gezellig levende dieren regel is. Ze bestelen elkander en nemen 
ook nestmateriaal van de musschen weg, die dezelfde plaatsen bewonen. En 
evengoed als musschen, berooven zij ook andere vogels, als ze er gelegenheid 
toe vinden. 

Op hun slaapplaatsen vernielen ze veel riet, dat heb ik vroeger al eens 
uitvoerig verteld. De schade, die ze daar aanrichten is alweer tot in guldens 
precies te berekenen, maar weegt niet op tegen het voordeel, dat diezelfde dieren 
in de weilanden in de omgeving aanbrengen. Natuurlijk zijn ze in de rietvelden 
gemakkelijk genoeg te bestrijden, maar als o. a. de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten om haar kostbaar riet te redden in 't Naardermeer 
een bloedbad onder de spreeuwen ging aanrichten, dan zou zij den boeren van de 
Vechtstreek groot nadeel toebrengen. De betrokken burgemeesters zouden zoo 
iets hoogstwaarschijnlijk ook niet toestaan. 

De meeste schade richten de spreeuwen echter aan in de boomgaarden en 
moestuinen, vooral in den tijd, dat de jongen juist vlug zijn geworden. Er wordt 
wel eens beweerd, dat zij 't fruit //dunnen" en dat 't overblijvende daardoor veel 
beter zou worden, maar deze verdediging lijkt mij zeer suspect, als ik zie hoe de 
spreeuwenzwermen in een paar dagen, ja in een enkelen voormiddag al de 
lijsterbessen en vlierbessen van de struiken halen en hoe ze in vereeniging met 
de bonte kraaien binnen een dag of veertien al de duindoornbessen opsmikkelen. 
Zoo kunnen ze ook evengoed een kersenboom geheel van zijn vruchten ontdoen. 

Kent men een afdoend middel om de spreeuwen uit de boomgaarden te 
houden? Worden er veel doodgeschoten? Helpt de ratel of de bel? Ik heb eens 
een kerrfenboomgaardenier ontmoet, die mij verzekerde, dat hij niets tegen de 
spreeuwen kon doen en ze ook gewoon hun gang liet gaan. Toch bracht zijn 
boomgaard genoeg op. Zijn er meer zoo? 

't Zou een heel groot buitenkansje zijn, als er niet tegen de spreeuwen 
behoefde te worden opgetreden, want de bestrijding brengt ons in velerlei 
moeilijkheden. Het zou gemakkelijk genoeg gaan, om ze op de rustplaatsen bij 



318 DE LEVENDE NATUUR. 

duizenden en nog eens duizenden te dooden, veel gemakkelijker dan de musschen. 
Maar wie weet, hoe het ons spoedig bitter zou berouwen. Met beperking van 
de gelegenheid tot nestelen zou men misschien verder kunnen komen. Bouw
kundigen zouden spreeuwenvrije en ook musschenvrije daken kunnen construeeren, 
ook als compensatie voor de zwaluwlooze huizen, die er tegenwoordig zoo veel 
bestaan. Ook kan door 't verstoren van de eerste nesten bereikt worden, dat 
de broedsels wat later uitvliegen, maar 't is zeer de vraag, of ook dat de moeite 
zou loonen. Een beperking van 't aantal spreeuwen zou zoodoende wel worden 
verkregen, want van een tweede broedsel zou dan geen sprake zijn, maar die 
beperking is voor andere belangen weer in 't geheel niet wenschelijk. 

We staan hier voor zeer interessante vraagstukken. Ik ben zeer benieuwd 
naar wat er in die Engelsche graafschappen zal gebeuren en nog meer naar 't 
geen onze lezers in deze zaak pro en contra te berde zullen brengen. Maar over 
de spreeuw als bewonderenswaardig mede-schepsel zullen we het niet hebben. 

JAC. P . THIJSSE. 

WANDELINGEN LANGS DE MOEZEL EN IN DE 
NEVENDALEN. 

OOR liefhebbers van de natuur, en die niet het drukke mondaine 
buitenleven zoeken, is het Moezeldal en nevendalen een bron van 
genot. Ook voor hen, die een speciale studie van in 't wild groeiende 
planten maken, is hier ontzaglijk veel te genieten. 

Jaarlijks zoek ik mij een hoekje uit, waar ik ver van 't dagelijksch 
gedoe, ook eens uit de dagelijksche bezigheden kan zijn. 

Gaan velen hunne vacantie doorbrengen in druk bezochte badplaatsen met het 
daarbij passende: gekunstelde en opgesierde natuur, met schitterende parken en 
buitens, met al de onnatuur en nagemaakte natuur der mode, voor hen, die er 
dagelijks in verkeeren, is de ongekunstelde natuur weer eens een verademing, 
doch ook een leerschool. 

Het toeval, mag ik wel zeggen, bracht mij in Brodenbach, een 45 min. 
sporens van Coblenz, tegenover de halte Loef aan de lijn Coblenz—Trier. Het is 
hier het wijnland, waar de heerlijke Moezelwijn gewonnen wordt. De wijngaarden 
liggen tegen zuidelijke hellingen der bergen, die tot het middelgebergte behooren 
en meestal uit leigesteente of grauwacke bestaan, wier klei- en leemachtige ver-
weeringsproducten een vruchtbaren bodem opleveren, doch blijkbaar bijzonder geschikt 
voor druiven en bosch. Langs de beken en hier en daar op de hellingen vindt 
men schaars wat weilanden, die voor liefhebbers van veldbloemen een dorado 
zijn; echte Blumenwiesen, waarmede sommige lieden dwepen, doch ik beklaag 
de koeien, die er zich mede moeten voeden, en als verwende Hollander is 't maar 


