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Maar nu hooren wij er één, wel heel ver weg, maar toch, we vernemen zijn gezang, 
Dicht bij ons, in 't kreupelhout vangt een tweede aan te zingen. Even later een derde tot 
dat we eindelijk vier van deze zangers tegelijk kunnen beluisteren. 

Nu is 't een klagend langgerekt geluid dat we vernemen, dan weer wordt ons gehoor 
gestreeld door een glashelderen, hoogen jubeltoon die in een blijden triller eindigt of een snel 
op elkander volgende reeks van toonen. En zoo gaat hel door. 

Als de een zwijgt, weerkaatst het woud het gezang van den ander. 

Luistrend staan de hooge hoornen; 
't Dartel blaadje roert zich niet; 
Bloemen, half gesloten, droomen, 
Mijrnren bij LTw avondlied, 
Dal het heele bosch vervult, 
Daar 't in schemer is gehuld, 

En ook ik, in 't wazig duister, 
Rustend en door niets gestoord, 
Zit aandachtig stil en luister, 
Tot geen toon meer wordt gehoord; 

Ondertusschen is één der zangers in onze onmiddellijke nabijheid gaan kwinkeleeren en 
probeeren wij hem ook te zien te krijgen. We gaan op stap, maar al ras blijkt hel ons, dat 
zulks makkelijker is gezegd dan gedaan. Plat op ons buik, kruipen wij onder prikkeldraad 
door en komen daardoor op verboden terrein waar het in de vorige herfst gevallen loof, een 
dik tapijt heeft gevormd. 

Natuurlijk veroorzaakt elke stap een dof gekraak waardoor het nachtegalenlied verstomt. 
Maar als we hem weer hooreu, hervatten wij onzen tocht die eindigt met te mislukken. 
Opgeschrikt door het kraken der takjes en bladeren, heeft onze zanger zeker de vlucht genomen, 
tenminste wij kregen hem niet te zien. 

Intusschen is het tijd geworden den terugtocht aan te vangen, willen wij den laatsten trein 
naar Amsterdam nog halen. 

Wij zoeken dus den weg weer op en gaan terug naar Haarlem 

Moeizaam scheidend van de pracht 
In den schoonen Lenlenacht. 

Voldaan togen wij huiswaarts onder den indruk van 't schoone der natuur, welke gedachte 
in ons levendig werd gehouden door 't homellicht dat onophoudelijk door 't luchtruim flitste 
en geheel de omgeving in gloed zette. 

Of de nachtegaal toen nog zong? TOUBEII. 

DE S P R E E U W . 
N de all, No. 14 1912 van I). L. A. komt een opstel voor van uwe hand over 

»De spreeuwenkwesties. Hierin wordt door U melding gemaakt dal - naar 
u meent — in Schotland is geconstateerd, de spreeuwen de voedzaamheid en de 
smakelijkheid van het ontkiemende graan hebben leeren apprecieeren, en wordl 
daarbij door u de vraag gesteld: >>is daarover in ons land ook al eens iets 
gemeld ?« 

Mij dunkt van wel, want in de locale bladen, die vooral door landlwuwers gelezen worden, 
komen vaak klachten voor over do schade, welke door spreeuwen aau het wintergraan, in '| 
bijzonder tarwe, wordt veroorzuakl. 
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Ik kan dit uit eigen ondervinding bevestigen, 't Is zelfs een heel eigenaardig geval, daar 
in mijne jeugd uooil van zoodanige schade werd gerept en het eersl K) a 15 jaren geleden 
is, dat de spreeuwen met deze onhehbelijkheid zijn begonnen. 

Eerst werd er niet aan gedacht, dat deze kleine troepjes spreeuwen, die zingend en 
kwetterend het geheele land afzochten, zulke erge verwoesting zouden kunnen aanbrengen. 
Al werd de schade opgemerkt, heb ik het toch herhaalde keeren door practische landbouwers 
aan kraaien hooren toeschrijven; ook al waren er haast nog geen kraaien te bespeuren. 

Dit is echter niet 't geval. Kraaien doen natuurlijk ook soms veel schade aau het op
komende graan, doch is de beschadiging van geheel anderen aard, daar deze de grond boven 
de rijen omwoeien en de korrels er uithalen. 

Do spreeuwen doen dit heel anders; het is dadelijk te zien door wie de verwoesting is 
aangericht. Met hunne dunne spitse snavels boren ze ontelbare gaten in den grond, in de 
onmiddellijke nabijheid van het ontkiemende graan; waarvoor het even Iwven den grond 
komende sprietje haar de aanwijzing geeft. De veroorzaakte schade bestaat nu voornamelijk 
daarin, dat deze sprietjes, juist doordat in de onmiddellijke nabijheid daarvan een gal in den 
grond wordt geboord, worden vernield. Er blijven natuurlijk altijd vele planten over; doch 
wanneer het weer voor de spreeuwen gunstig is, b. v. ycen regen, waardoor de grond los 
blijft, wordl het, veld toch enorm uitgedund. 

Wal nu de spreeuwen met, dit gat-aau-gal-boren eigenlijk beoogen, is mij nog niet 
geheel duidelijk. 

Wanneer 't er alleen om te doen was, om de ontkiemende korrel machtig te worden, 
zouden ze zich wel spoedig kunnen verzadigen en dan het veld met rust laten. Maar, ze boren 
bovfen de rijen tallooze galen in den grond, zonder dat de korrel er uilgehaald wordt; waardoor 
evenwel vele spruiten beschadigd worden en ten gronde gaan. Ik heb daarom wel eens 
gedacht of hel ook alleen om den ontkiemingsknoop en den eventueelen zoeten smaak van dit 
kleine puntje te doen is. Een spreeuw die ik schoot, nadat ze reeds een heele poos met het 
vernielingswerk was bezig geweest, had slechts vier heele korrels tarwe in hare maag. Het 
overige gedeelte van den maaginhoud bestond uit plautenvezels en eenige kleine, platte, rondo 
huisjesslakken. Ik wou wel, dat hiermede het zondenregister van deze aardige vogels gesloten 
was. Maar de spreeuwen hebben nog meer op hun kerfstok, wat, naar ik meen, ook nog 
niet zoo algemeen bekend is. Ik bedoel de verwoesting, die ze in rijpende peren aanrichten. 

't Is een feit, dat ze daarin schandelijk huishouden. Zoodra de peren week genoeg »ijn, 
beginnen ze daarin te pikken; die vallen dan af, doch de spreeuwen beginnen dadelijk met 
een andere. Het einde van hot lied is, dat eei-st enkele, later heele vluchten spreeuwen zich 
in den boom neerlaten, de rijpste vruchten gedeeltelijk opeten, en de rest, die aan den 
liüoiu blijft, zoodanig met het kleverige vocht van de aangebeten peren bespallen en met 
hun uitwerpselen bevuilen, dat er zeer weinig meer van terecht komt. Evenals bij kersen 
en bessen zijn spoken, en is schieten, geheel nutteloos: de vogels komen dadelijk weer 
terug en geven om spoken niets. 

Het is jammer dat de spreeuwen ook nog met deze onliebbelijkheid zijn begonnen, 
want hun populariteit heeft er veel door geleden. 

Dit alles kan echter m.i. nog geen reden zijn, ze dadelijk op de zwarte lijst [o plaatsen. 
Wanneer we zien hoe ze achter den ploeger in heele troepen iedere geploegde voor zorg

vuldig afzoeken naar ritnaalden en andere inseclenlarveu, en ze bij groote vluchten neer-
strüken op de boonen- en erwfewvelden, als het eerste teeken voor den landbouwer, dat daarop 
de luis is verschenen, is het niet gemakkelijk uit te maken of het een niet tegen 't ander 
opweegt. En zoo is het haast niet alle in 't wild levende dieren. 

Llrum. I H. M. 


