
1560 gemaakt door Pieter Sluyter omtrent 
,,hooch water". Figuur 1 geeft een detail 
van deze kaart, verschillende gebieden zijn 
reeds te herkennen. 
Op vele kaarten uit de 17e en 18e eeuw 
vindt men de overblijfselen van de bij 
Hingman genoemde dijk nog weer aange
geven als ,,Reliquien van den Ouden 
Dijck". Deze dijkfragmenten (2 stuks in 
1726, kaart Abel de Vries) zijn beide de
finitief in 1937-'38 afgegraven. ,,De hoog
ten ervan waren als die van een kaai", 
aldus polderwachter De Jong (med. 1959). 
Bekijken we de cijfers, die de hoogtelig
ging van de verschillende gebieden in de 
Biesbosch weergeven, dan zien we dat de 
Kop van 't Oude Wiel met 2,70; Aart 
Eloyenbosch met 2,20; Ruigten bezuiden 
den Peereboom met 2,10; Louw Simons
waard met 1,40; Kraaiennest met 1,30; 
Stededijk en Engelbrechtsplekske ieder 
met 1,20 en de Hengstpolder en de 
Huiswaard ieder met 1,10 m + N.A.P. 
tot de hogere delen in de Biesbosch be
horen (kaart Topograf. Dienst, 1935). 
Voegen we hier nu nog aan toe dat de 
kaart van Sluyter in 1560 gemaakt werd 
bij hoog water (en de vloed liep in die tijd 
minder hoog op dan tegenwoordig, immers 
er was een veel grotere vloedkom) dan kan 
het niet anders of de zojuist genoemde 
delen zijn te beschouwen als overblijfse
len van de voormalige Zuidhollandsche 
Waard en niet als „opwassen" of „aan
wassen". Ons inziens is de Sliedrechtse 
Biesbosch dus voor een deel een restant 
van de vroegere Waard, een mening die 
Zonneveld niet deelt. Slechts onderzoek 
van de diepere bodemlagen zal hierin een 
definitieve beslissing brengen. Gezegd 
moet worden dat bij graafwerkzaamheden 
onder het maaiveld van het Engelbrechts
plekske wortels van een eikenbos gevon
den werden (med. polderwachter De Jong, 
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1959). Ook dit zou wijzen op een betrek
kelijk intact laten van de bodem in dit 
deel van de Sliedrechtse Biesbosch na 
1421. 
Het gebied is nu verder ontstaan door aan
wassen en door opwassen. Een gedetail
leerd beeld hiervan krijgen we door ver
gelijkingen van de kaarten uit 1560, 1750, 
1790 en 1869 (fig. 1-4). Dat deze gebie
den in het tweede decennium van de vorige 
eeuw allengs werden ingepolderd heeft te 
maken met de transgressie der zee in die 
tijd (Zonneveld, 1960). Dat hun aanblik 
min of meer een Biesbosch-karakter droeg, 
verraden de namen Ruigt, (Eloyen-)Bosch 
en Zand (Jongeneele Zand = Jongeneele 
Ruigt) wel. 

Het karakter van dit gebied werd om
streeks 1851 gewijzigd toen door verbre
ding en uitbaggering van killen de Nieuwe 
Merwede ontstond. In die jaren zijn tal
rijke doorverbindingen met Beneden-Mer
wede en Nieuwe Merwede afgedamd, het 
getijdewater kon daardoor hier nog slechts 
komen via het Wantij. De stroomsnelheid 
bedraagt hier 6 km per uur, de getij-ampli
tudo is op het Wantij ± 180 cm, in Sneep-
kil en Houweningswater nog slechts ca. 
50-75 cm. Door de lange weg, die de vloed
golf moet afleggen, is er een getijvertra
ging. Het is bv. in de Hengstpolder 2 uur 
later hoog of laag water dan bij Dordrecht. 
Door de vernauwing in de Doode Kik-
vorschkil ter hoogte van de Hengstpol
der (de zg. Schotbalksluis) wordt deze 
vertraging nog in de hand gewerkt (fig. 
5). Zij fungeert hier alsof het krekensy
steem met 2 km werd verlengd (metingen 
B. Salomé in 1960). Vooral achter dë 
Schotbalksluis is het Biesbosch-karakter 
dus anders. Geringere overspoeling, min
der hoog oplopende vloedhoogte en min
der sterke stroom, 
Bij de regressiefase van de zee (1600-



Fig. 5. De Schotbalksluis, bij opkomend water. De getijbeweging in Sneepkil en Hou
weningswater wordt door deze Schotbalksluis vertraagd. Foto P. Hoebee. 

1800) is het speciaal bij de Kop van 't Ou
de Wiel, Klein Kraaiennest en langs de 
Sneepkil tot afzetting van zand gekomen. 
Er ontstonden zelfs rivierduintjes. 
Gedurende de transgressiefase, die hier 
op volgde, kwamen de Nieuwe Merwede 
en de Bandijk in het Brabantse gebied tot 
stand. Hierdoor werd de invloed van de 
rivier (ook door afdammingen van kreek
systemen) meer naar beneden verlegd. 
Gedurende deze transgressiefase werden 
de meeste gebieden in de Sliedrechtse 
Biesbosch ingedijkt. Het gebied bestaat 
dan uit „polders". Hier worden de „droog
ste" polders het eerst in grasland omge
zet. 

Zonneveld (1960) geeft voor de Slie
drechtse Biesbosch aan (fig. 78 N) dat 

het gebied ten oosten van de Helsluis be
dekt is met zware kleigronden met kalk-
loze laag. Naar onze mening en onder
vinding is dit toch niet geheel juist. Er 
worden betrekkelijk veel kalkminnende 
planten gevonden. Ook moet er zand, af
komstig van de rivierduintjes, zich op 
sommige plaatsen met de kleidekken heb
ben vermengd. Bij het graven van de 
Nieuwe Merwede is veel baggerspecie ter 
plaatse in het polderland gebruikt, speci
aal ten behoeve van dammen en kaden. 
Vooral langs de oevers van Doode Kik-
vorschkil. Sneepkil en Houweningswater, 
maar ook langs de Nieuwe Merwede en 
de Zoetemelkskil vindt men planten die 
op zandige bodem groeien. Wij komen bij 
de vegetatie hier nader op terug. 
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Het vertrek van Spreeuwen van de sociale 
slaapplaats 

JOH. J. FRIESWIJK en H. BRESSER. 

Tot de verschijnselen in de vogelwereld, 
welke zelfs bij de inwoners van een stad 
als Amsterdam een zekere bekendheid ge
nieten, behoort ongetwijfeld het geduren
de een gedeelte van het jaar gezamenlijk 
overnachten van grote aantallen Spreeu
wen. Deze bekendheid is in de hoofdstad 
te danken aan het feit, dat in de loop der 
jaren vrijwel ieder stadsdeel één of meer 
spreeuwenslaapplaatsen heeft bezeten, met 
alle gevolgen van dien, 
Reeds vele jaren geleden werd in dit tijd
schrift door Sluiters (1939) de aandacht 
gevraagd voor de sociale overnachtings-
wijze en de daarmee samenhangende ver
schijnselen bij vele vogelsoorten. Het 
spreekt vanzelf, dat deze onderzoeker, die 
zijn waarnemingen in en om Amsterdam 
verrichtte, in zijn artikelen-serie ook voor 
de Spreeuw een plaats inruimde. 
Van meer recente datum is het onderzoek, 
dat in 1951 werd ingesteld door het dis
trict Amsterdam van de Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie. In het ka
der van dit onderzoek werd het groeps

gewijze overnachten en wat daarmee ver
band houdt aan een groot aantal soorten. 
waaronder de Spreeuw, bestudeerd. De 
resultaten werden neergelegd in een ge
stencild verslag, dat in 1952 verscheen 
onder de titel „Slaaptrek 1951". Het is 
nuttig even bij de titel van genoemd ver
slag stil te staan. De verplaatsingen, die 
de vogels uitvoeren tussen het voedselge-
bied en de sociale slaapplaats en omge
keerd, worden in genoemd verslag aange
duid als slaaptrek. Deze benaming werd 
ook gebruikt door Sluiters in een mede
deling in De Levende Natuur, die aan het 
reeds eerder genoemde artikel voorafging 
(Sluiters, 1937). In zijn publikatie van 
1939 spreekt hij echter van slaapvluchten, 
een term, die in dit verband reeds eerder 
door andere onderzoekers was gebruikt en 
ook thans nog algemeen als de beste aan
duiding voor de bovengenoemde verplaat
singen wordt beschouwd. Deze voorkeur 
houdt verband met de opvatting omtrent 
hetgeen onder trek moet worden verstaan. 
„Onder vogeltrek verstaan wij het weg-
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trekken van bepaalde vogelsoorten uit het 
broedgebied naar het winterkwartier en 
het terugkeren uit het winterkwartier naar 
het broedgebied. De vogeltrek is een dui
delijk gericht en periodiek verschijnsel", 
aldus Van Oordt (1949), die aan deze 
definitie toevoegt: „Alle andere door vo
gels uitgevoerde verplaatsingen vallen dus 
niet onder het begrip trek". Wanneer men 
zich houdt aan deze omschrijving, dan kan 
er geen twijfel aan bestaan, dat het ge
bruik van de term slaaptrek ongewenst is. 
Zonder verder op deze zaak te willen in
gaan, menen wij hier wel te mogen op
merken, dat wij ons kunnen indenken, dat 
juist het duidelijk gerichte en periodieke 
karakter van de verplaatsingen tussen 
voedselgebied en sociale slaapplaats en 
omgekeerd, de redactie van het verslag 
„Slaaptrek 1951" ertoe gebracht heeft het 
in ongenade gevallen woord slaaptrek te 
handhaven en zelfs in de titel van het ver
slag op te nemen. 

Zowel het artikel van Sluiters (1939) als 
het N.J.N.-verslag geeft hoofdzakelijk bij
zonderheden over de ligging en aard der 
slaapplaatsen en de vliegroutes naar en 
van de voedselgebieden der verschillende 
vogelsoorten, terwijl aan onderwerpen, die 
een meer diepgaand onderzoek noodzake
lijk maken, weinig aandacht wordt besteed. 
Een uitzondering moet hier echter worden 
gemaakt voor dat gedeelte van het verslag, 
dat de Kapmeeuw behandelt, aangezien 
daarin wordt getracht het verband aan te 
tonen tussen het vertrek van de sociale 
slaapplaats en een bepaalde lichtsterkte; 
hiertoe werden meeuwentellingen gecom
bineerd met lichtsterkte-metingen uitge
voerd. 

In dit artikel zullen wij ons, zoals de titel 
reeds aangeeft, hoofdzakelijk bezighouden 
met het vertrek der Spreeuwen van de so
ciale slaapplaats, dit als gevolg van het 

feit, dat door ons de meeste aandacht is 
besteed aan dit, ons inziens enigszins ver
waarloosde, aspect van het sociale gedrag 
dezer vogelsoort. 
Korte tijd nadat wij in augustus 1955 on
ze eerste waarnemingen verrichtten aan 
Spreeuwen, die overnachtten in bomen 
aan de Hobbemakade te Amsterdam, kon
den wij al kennisnemen van de moeilijk
heden, die ons bij dit onderzoek te wach
ten stonden. Binnen twee weken na de 
eerste waarneming werden deze Spreeu
wen namelijk door gemeentewerklieden 
met vuurwerk van de slaapplaats verdre
ven, zodat wij, wilden wij ons onderzoek 
voortzetten, op zoek moesten gaan naar 
een andere slaapplaats. Tengevolge van 
slaapplaats-veranderingen door soortgelij
ke en andere, meer natuurlijke, oorzaken 
hebben wij in de loop der jaren steeds onze 
waarnemingen bij een bepaalde slaapplaats 
moeten staken, om bij een andere het werk 
te hervatten. Hierdoor zijn wij niet in staat 
de veranderingen, die optreden in de loop 
van het jaar, te illustreren aan Spreeuwen, 
die gebruik maakten van één bepaalde 
slaapplaats. Het is ons een troost, dat 
slechts weinig onderzoekers erin geslaagd 
zijn een spreeuwenslaapplaats te vinden, 
die gedurende een jaar achtereen in ge
bruik bleef en de gelegenheid bood gere
geld waarnemingen te verrichten, zoals 
Davis (1955) dat kon bij een spreeuwen
slaapplaats te Baltimore (Amerika). Deze 
onderzoeker richtte zijn aandacht echter 
in hoofdzaak op de binnenkomst der vo
gels op de slaapplaats, zodat zijn publi
katie ons thans weinig vergelijkingsmate
riaal kan verschaffen. 

Aangezien uit onze waarnemingen is ge
bleken, dat het gedrag der Spreeuwen 
van verschillende slaapplaatsen in een be
paalde periode van één jaar grote overeen
komst vertoont, evenals dat der Spreeuwen 
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in vergelijkbare perioden in verschillende 
jaren, menen wij toch te mogen overgaan 
tot het opstellen van een „jaaroverzicht", 
ook al is dit dan gebaseerd op waarnemin
gen verricht in zes achtereenvolgende ja
ren, aan Spreeuwen van een twintigtal 
slaapplaatsen. 

Een ieder, die wel eens in de gelegenheid 
is geweest in de ochtendschemering het 
vertrek der Spreeuwen van een slaapplaats 
van enige omvang gade te slaan, zal, even
als wij, tot de conclusie zijn gekomen, dat 
het nauwkeurig vaststellen van de aantal
len der vertrekkende vogels tot de onmo
gelijkheden behoort. Vooral in de winter. 
wanneer de verschijnselen het meest ka
rakteristiek zijn, vindt het vertrek plaats 
op een wijze, die het tellen der individuen 
tot een illusie maakt. Van een geleidelijk 
uitvliegen is geen sprake, de Spreeuwen 
vertrekken in dichte troepen, die zich tel
kens met tussenpozen van de slaapplaats 
losmaken, om direct daarna langs bepaal
de routes uit te zwermen naar de voedsel
gebieden. 

Het is dan vaak, alsof de vogels ten ge
volge van een reeks van explosies door de 
slaapplaats worden uitgeworpen. Wynne-
Edwards (1931). een Engelse onderzoe
ker, gebruikte in dit verband de term „exo
duses", uittochten dus. een aanduiding. 
die goed de indruk van dit gebeuren weer
geeft, Ten einde een beeld te geven van 
de gang van zaken bij een dergelijk ver
trek, laten wij hieronder een korte samen
vatting volgen van hetgeen wij waarna
men op 14 februari 1957 bij de slaapplaats 
gelegen in de bossages om het kruithuis 
aan de Haarlemmerweg bij Halfweg, waar 
in de winter 1956-57 grote aantallen 
Spreeuwen de nacht doorbrachten. Op 
genoemde datum verliep het vertrek als 
volgt: 07.36 u. eerste (50) Spreeuwen 
vertrekken; 07.42, 07.46, 07.48, 07.50-51, 
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07.59-08.01 u. grote troepen Spreeuwen 
verlaten de slaapplaats; 08.01 u. slaap
plaats geheel verlaten. Buiten de genoem
de tijden werd geen vertrek van enige be
tekenis waargenomen. Men ziet dus, dat 
op die ochtend binnen een half uur na het 
vertrek der eerste Spreeuwen de slaap
plaats geheel verlaten was en dat de vo
gels in vijf grote troepen de slaapplaats 
verlieten. Toch bedroeg het totaal der 
overnachtende Spreeuwen in die periode 
zeker meer dan 100,000 exemplaren, 
Aangezien het moment, waarop de eerste 
Spreeuwen van de slaapplaats vertrekken, 
in de verschillende seizoenen duidelijk 
vroeger of later valt, naarmate de zon 
vroeger of later opkomt, is het in verband 
met het treffen van vergelijkingen wense
lijk, bij het beschrijven van het vertrek niet 
alleen de klokketijd, maar bovendien ook 
de zonnetijd in aanmerking te nemen. 
Wanneer wij aan het voorafgaande toe 
voegen, dat op 14 februari 1957 de zon 
opkwam te 07.58 u.. dan blijkt, dat de 
eerste Spreeuwen op die dag 22 minuten 
voor zonsopkomst vertrokken, terwijl de 
laatste de slaapplaats 3 minuten na zons
opkomst verlieten. Het is duidelijk, dat het 
grootste gedeelte der overnachtende vo
gels de slaapplaats reeds verlaten had op 
het moment, dat de zon de horizon bereik
te, zodat het vertrek grotendeels plaats 
vond tijdens de ochtendschemering, die 
aan de zonsopkomst voorafgaat. Het ligt 
voor de hand, dat als begin van de och
tendschemering gekozen wordt het mo
ment, waarop een bepaalde lichtsterkte 
wordt bereikt. De lichtsterkte op een be
paald tijdstip voor zonsopkomst wordt 
voor een belangrijk gedeelte bepaald door 
de hoek, waaronder de zon zich, van de 
waarnemer uit gezien, beneden de horizon 
bevindt. 
Nu is het niet zo, dat het hele jaar door 



een zeker aantal minuten voor zonsopkomst 
correspondeert met eenzelfde hoek en dus 
met eenzelfde lichtsterkte. Dit komt, door
dat de helling van de zonnebaan ten op
zichte van de horizon aan veranderingen 
onderhevig is. Deze helling is het steilst 
ten tijde van de dag- en nacht-evening bij 
de aanvang van lente en herfst, het minst 
steil bij het begin van de zomer, terwijl 
bij het begin van de winter de helling tus
sen deze uitersten in gelegen is. Dit brengt 
met zich mee, dat de schemerings-duur in 
de loop van het jaar varieert. 
In de lente neemt de duur van de sche
mering geleidelijk toe, na het begin van 
de zomer weer af, om bij de aanvang van 
de herfst weer de oorspronkelijke waarde 
te bereiken. Daarna treedt weer langza
merhand een verlenging op, die zijn hoog
tepunt bereikt bij het begin van de winter; 
daarna vindt weer een afname plaats tot 
de lente-waarde is bereikt. Het gevolg is, 
dat een bepaalde lichtsterkte in het begin 
van voor- en najaar bij een kleiner aantal 
minuten voor zonsopkomst wordt bereikt 
dan in de winter, dezelfde lichtsterkte in 
de winter bij een kleiner aantal minuten 
voor zonsopkomst dan in de zomer. 
Officieel begint de schemering, d.w.z. de 
burgerlijke schemering, in de Engelse lit
teratuur aangeduid als „civil twilight", 
wanneer de zon zich onder een hoek van 
6° beneden de horizon bevindt. Volgens 
Kluyver (1950) varieert de duur van deze 

Tabel 1. Duur der burgerlijke schemering in mi

nuten (naar Kluyver). 

1 januari 47,4 1 juli 55,2 

1 februari 42,9 

1 maart 39,4 

1 april 39,8 

1 mei 44.9 

1 juni 53,2 

1 augustus 47,4 

1 september 41,0 

1 oktober 39,0 

1 november 41,3 

1 december 46,2 

KLOKKETiJD 

Fig. 1, Vertrek der eerste Spreeuwen 
van diverse slaapplaatsen. 

schemering in Nederland in de loop van 
het jaar als volgt (tabel 1). 
Het vertrek der Spreeuwen tijdens de 
schemering wijst erop, dat dit vertrek moet 
worden gezien als reactie op de toenemen
de lichtsterkte voor zonsopkomst, waar
schijnlijk zelfs als reactie op een bepaalde 
lichtsterkte. Veranderlijke factoren, zoals 
bewolkingsgraad, maken dat de lichtsterk
te bij een bepaald aantal minuten voor 
zonsopkomst niet alleen niet het hele jaar 
door dezelfde zal zijn, maar zelfs van dag 
tot dag aanzienlijke verschillen kan ver
tonen, Vandaar dat men, wil men trach
ten het verband tussen het vertrek en een 
bepaalde lichtsterkte aan te tonen, licht-
sterktemetingen moet verrichten. Aange
zien lang niet altijd al onze vertrekwaar-
nemingen gecombineerd met lichtsterkte-
metingen zijn uitgevoerd, doordat aanvan
kelijk geen geschikte apparatuur beschik
baar was, zullen wij ons moeten behelpen 
met de vertrektijden weergegeven in zon
netijd, In fig. 1 hebben wij bijeengebracht 
alle gegevens, die wij in de loop der jaren 
konden verzamelen betreffende het ver
trek der eerste Spreeuwen van een slaap
plaats, Data en plaatsen der waarnemin
gen zullen wij niet afzonderlijk vermelden. 
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Behalve de lijn, die de tijd van zonsop
komst aangeeft, is ook de lijn, die de aan
vang van de burgerlijke schemering weer
geeft, ingetekend, 
Uit deze grafiek blijkt, dat in de regel de 
eerste Spreeuwen vertrekken tijdens de 
burgerlijke schemering; wel is het zo, dat 
in verschillende tijden van het jaar het 
tijdstip van dit vertrek binnen de scheme
ringsperiode verschillend gelegen is. Met 
name in augustus nadert de tijd van het 
eerste vertrek zo sterk tot de tijd van zons
opkomst, dat enige keren pas na zonsop
komst het eerste vertrek werd waargeno
men, Nu is, zoals nog zal blijken, het ver
trek der eerste Spreeuwen van een slaap
plaats niet maatgevend voor het vertrek 
van dè Spreeuwen van een slaapplaats, 
zodat het wenselijk zou zijn het moment 
te kennen, waarop 50% der overnachten
de Spreeuwen de slaapplaats heeft ver
laten. Men weet dan iets meer over het 
tijdstip van vertrek van de „gemiddelde 
Spreeuw". Davis (1950) stelde een der
gelijk tijdstip vast bij het binnenkomen op 
de slaapplaats 's avonds, door tellingen te 
verrichten in vijf minuten-perioden. Aan
gezien echter het vertrek van de slaap
plaats een veel minder geleidelijk verloop 
vertoont dan de aankomst op de slaap
plaats, is dit in ons geval helaas niet mo
gelijk. Wij zullen trachten dit bezwaar 
enigszins te ondervangen door in ons over
zicht niet slechts het begin en het einde van 
het vertrek weer te geven, maar bij het ver
trekken van grote troepen tegelijk, het 
moment waarop dit gebeurde, 
Voordat wij overgaan tot het geven van 
bedoeld overzicht van het vertrek der 
Spreeuwen in de loop van het jaar, willen 
wij uiteenzetten welke van onze waarne
mingen wij voor dit doel hebben uitgeko
zen. Wij zijn uitgegaan van de indeling 
van het kalenderjaar in 52 weken. De eer

ste week is die, waarin de 1ste januari valt, 
de tweede week begint met de zondag 
daarop volgende en zo voort. Indien be
schikbaar, wordt voor elke week één vol
ledige vertrekwaarneming weergegeven. 
De genoemde weekindeling maakt, dat 
waarnemingen van vrij sterk uiteenlopen
de data als opeenvolgend kunnen zijn ver
meld, Het is helaas niet mogelijk aan alle 
bezwaren tegemoet te komen, zonder de 
overzichtelijkheid te schaden. Vaak be
schikten wij over meerdere waarnemingen 
verricht in één kalenderweek, hetzij in één 
jaar, hetzij verdeeld over verschillende ja
ren. Wij hebben ons bij de keuze dan la
ten leiden door het grootste aantal over
nachtende vogels, behalve in die gevallen, 
waarin een serie waarnemingen van één 
bepaalde slaapplaats in één jaar beschik
baar was, In die gevallen is deze serie vol
ledig opgenomen. In tabel 2 geven wij de 
bijzonderheden betreffende de waarnemin
gen, die voor het samenstellen van het over
zicht (fig. 2) zijn gebruikt. 
De in het overzicht opgenomen waarne
mingen hebben alle betrekking op slaap
plaatsen in bomen, behalve die van Fort 
Winkel en de Diemerzeedijk, waar de 
Spreeuwen de nacht doorbrachten in riet, 
In fig. 2, die het vertrek der Spreeuwen 
over het hele jaar weergeeft, is de tijd van 
zonsopkomst aangeduid door een rechte 
lijn; de klokketijd is dus geheel buiten be
schouwing gelaten. Het lijkt ons, dat hier
tegen geen bezwaar bestaat, men verge
lijke fig, 1, Daarnaast is weer de lijn, die 
het begin der burgerlijke schemering aan
geeft, ingetekend. Elke waarneming is 
vertegenwoordigd door een horizontaal 
lijntje, waarvan het begin het vertrek der 
eerste, het einde het vertrek der laatste 
Spreeuwen aanduidt. Een gebroken lijn 
aansluitend op een getrokken lijn wil zeg
gen, dat het einde van het vertrek niet kon 
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Tabel 2. Gegevens betreffende de 
nomen -waarnemingen. 

Weken 

1-3 
4 - 1 1 

12 
13, 14 
15 
16-19 

20 
21 
22-27 

28, 29 
30, 31 

32 
33 
34-36 
37, 38 
39 
40 
41 
42, 43 
44 
45-51 

52 

Data 

2, 4, 10/1/1960 
23, 27/1; 3, 10, 17/2 
1, 3, 10/3/1957 
geen waarnemingen 
24, 31/3/1957 
geen waarnemingen 
14, 22, 28/4; 
10/5/1957 
12/5/1957 
geen waarnemingen 
26/5; 3, 9, 16, 23/6; 
6/7/1957 
geen waarnemingen 
24, 31/7/1957 

geen waarnemingen 
11/8/1957 
18, 25, 29/8/1955 
12, 14/9/1958 
23/9/1958 
geen waarnemingen 
5/10/1958 
geen waarnemingen 
27/10/1957 
6, 8, 19, 22, 29/11; 
6, 13/12/1959 
26/12/1958 

worden afgewacht; het staken der waar
nemingen (einde der getrokken lijn) vond 
altijd plaats, als de slaapplaats vrijwel ge
heel verlaten was, zodat de resterende 
Spreeuwen het totale beeld niet noemens
waard meer konden beïnvloeden. W a n 
neer het vertrek geleidelijk plaats vond, 
is slechts een lijn getekend; indien vertrek 
van grote troepen tegelijk werd waarge
nomen, is het moment waarop dit ge
schiedde met een driehoekje aangegeven. 
Hierdoor wordt bereikt, dat er uit de fi
guur iets meer af te lezen valt over het 
verloop van het vertrek tussen de tijdstip
pen van verlaten van de slaapplaats door 
de eerste en de laatste Spreeuwen. Be-

in het overzicht (fig. 2) opge 

Plaatsen 

Fort Winkel (bij Abcoude) 

Kruithuis Halfweg 

Kruithuis Halfweg 

Kruithuis Halfweg 

Sarphatipark Amsterdam 

Kruithuis Halfweg 

Begraafplaats Vredenhof 
Amsterdam 

Amsteldijk Amsterdam 
Hobbemakade Amsterdam 
Westerstraat Amsterdam 
Victoria-hotel Amsterdam 

Victoria-hotel Amsterdam 

Victoria-hotel Amsterdam 
Victoria-hotel Amsterdam 

Diemerzeedijk bij Amsterdam 

halve de week-nummers zijn bovendien het 
aantal der overnachtende vogels (uiter
aard slechts een grove benadering, ver
kregen door een combinatie van tellen en 
schatten) en de bewolkingsgraad weer
gegeven. De bewolkingsgraad is geschat 
bij zonsopkomst volgens een vijfdelige 
schaal; onbewolkt, licht, half, zwaar en 
geheel bewolkt. In de figuur aangeduid 
met: wit; 34> Vi' M- geheel zwart. 
Het vertrek der eerste Spreeuwen vertoont 
dus, zoals reeds gebleken is uit fig, 1, die 
op alle beschikbare gegevens berust, een 
variatie binnen de periode der burgerlijke 
schemering. Reeds in juni valt er een ver
schuiving in de richting van de zonsop-
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Het vertrek der Spreeuwen van de sociale slaapplaats. Voor verklaring zie de 



komst te bespeuren, die in augustus zover 
is voortgeschreden, dat zelfs vertrek der 
eerste Spreeuwen na zonsopkomst werd 
waargenomen. Daarna treedt een verschui
ving op in tegengestelde richting, totdat 
het uitgangspunt weer is bereikt. Het ver
trek van de laatste Spreeuwen vertoont 
een nog aanzienlijk grotere variatie. In de 
late herfst en in de winter zijn de Spreeu
wen in het algemeen alle voor zonsopkomst 
vertrokken, het zijn vooral de dagen met 
zware bewolking, die in die periode een 
afloop van het vertrek na zonsopkomst te 
zien geven. Van april tot september ech
ter, valt het moment van het laatste ver
trek meestal ver na zonsopkomst. De duur 
van het vertrek vertoont dientengevolge 
aanzienlijke verschillen. Deze verschillen 
zijn niet een direct gevolg van de aantal
len der overnachtende vogels, het is niet 
zo, dat grote aantallen een langgerekt ver
trek met zich meebrengen. Eerder zou het 
tegengestelde het geval kunnen zijn. Het 
meest langdurige vertrek valt juist in die 
periode, waarin de aantallen der over
nachtende vogels klein zijn. 
Niet alleen tijd en duur van het vertrek 
geven verschillen te zien, ook de wijze 
waarop het vertrek plaats vindt is aan ver
anderingen onderhevig. In het voorjaar be
gint het vertrekken van grote troepen lang
zamerhand te verdwijnen, om in de zomer 
even geleidelijk weer terug te keren. Het is 
duidelijk, dat de bovengenoemde verschil
len niet kunnen worden toegeschreven aan 
de daglengte, deze is immers in voorjaar en 
herfst praktisch dezelfde. Het is dus waar
schijnlijk, dat de oorzaken van de waarge
nomen veranderingen gezocht moeten wor
den in de vogels. Alhoewel wij niet willen 
ingaan op de resultaten van onze licht-
sterktemetingen, willen wij hier wel mede
delen, dat het vertrek in de zomer bij be
duidend grotere lichtsterkten plaats vindt 

dan 's winters, iets, dat op grond van de 
grafiek reeds te vermoeden viel. Het is dus 
zeker niet zo, dat het vertrek van de slaap
plaats het hele jaar door bewerkstelligd 
wordt door één bepaalde, steeds dezelfde, 
lichtsterkte. Dat binnen één bepaalde pe
riode wel één bepaalde lichtsterkte de ver-
trekreactie opwekt, is evenwel waarschijn
lijk, gezien de verschillen in vertrektijd op 
dagen met verschillende bewolking. 
Over de gegevens, die wij verzamelden be
treffende de aankomst op de slaapplaats 's 
avonds, kunnen wij niet anders dan kort 
zijn, in verband met de onvolledigheid van 
ons waarnemingsmateriaal. De binnen
komst, die meestal meer tijd in beslag neemt 
dan het vertrek, althans in de periodes 
waarin onze avondwaarnemingen vallen, 
vindt plaats bij grotere lichtsterkte. De in 
tabel 3 vermelde avondwaarnemingen heb
ben betrekking op de aankomst der Spreeu
wen op of bij de slaapplaats; met andere 
woorden, er is niet getracht een onder
scheid te maken tussen aankomst op de 
eigenlijke slaapplaats en aankomst op de 
laatste voorverzamelplaats, die altijd dicht 
bij de slaapplaats gelegen is. 
Dit, omdat bij slaapplaatsen in de stad 
beide „verzamelplaatsen" vaak samenval
len, hetgeen op het land niet het geval be
hoeft te zijn, Zo deden bij het kruithuis 
bij Halfweg in de omgeving van de slaap
plaats gelegen weilanden dienst als laatste 
voorverzamelplaats, terwijl de nacht werd 
doorgebracht in bomen, 
Uit de weinige waarnemingen, opgenomen 
in tabel 3, blijkt, dat zowel 's winters als 
's zomers, als in de herfst, de aankomst op 
de slaapplaats langer duurt dan het ver
trek van de slaapplaats. Het is mogelijk, 
dat in het voorjaar, in de periode met zeer 
langgerekt vertrek, de verhoudingen an
ders liggen; uit deze periode bezitten wij 
echter geen avondwaarnemingen, 's Zo-
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Tabel 3. Vergelijking van enkele aankomsttijden en vertrektijden op vergelijkbare dagen. Alle tijden zijn 

weergegeven in minuten; — betekent voor, + na zonsopkomst/ondergang. 

Datum Plaats Vertrek-tijd en -duur Aankomst-tijd -duur 

27/1 
3/2 

16/2 
17/2 
17/8 
18/8 
19/8 
20/8 
24/8 
25/8 

3/11 
4/11 

Halfweg 
(1957) 

Hobbemakade 
Amsterdam 
(1955) 

Texel 
(1960) 

—27. 
- 2 1 . 

- 1 3 . 

- 4 . 

- 8 . 

- 9 . 

- 1 6 . , 

• + 2 
•+7 

• + 8 

. + 26 

. + 11 

• +5 

. + 2 

mers komen de vogels eerder binnen dan 
in de winter; 's zomers is geruime tijd voor 
zonsondergang de binnenkomst beëindigd, 
's winters pas daarna. 
Het is verleidelijk, bij het late vertrek en 
de vroege aankomst in de zomermaanden 
onder meer te denken aan de invloed van 
de lange dagen en de grote hoeveelheden 
beschikbaar voedsel, 
Tot slot willen wij onze resultaten verge
lijken met de gegevens, die beschikbaar 
zijn in de litteratuur over dit onderwerp. 
De meest volledige, ons bekende, gege
vens over het vertrek der Spreeuwen van 
de sociale slaapplaats, zijn gepubliceerd 
door Brown (1946), Meest volledig wil 
hier zeggen, dat de auteur zowel de tijd 
van begin als de tijd van beëindiging van 
het vertrek vermeldt. Deze onderzoeker, 
die zijn waarnemingen verrichtte bij Crewe 
(Engeland), geeft echter maar zes volle
dige vertrekwaarnemingen, verdeeld over 
de periode van 25 november tot 10 maart. 
Van 25 november tot 3 februari (4 waar
nemingen) was, behoudens één uitzonde
ring. het grootste gedeelte der Spreeuwen 
voor zonsopkomst van de slaapplaats ver
trokken; in maart (2 waarnemingen) ver
liet het grootste deel pas na zonsopkomst 

29 
28 

21 

30 

19 

14 

18 

- 1 8 . 
- 9 1 . 
- 4 0 . 

. + 2 2 

. + 14 
+ 15 

1 - 1 9 

voor—77 —42 

voor—100 na—45 

voor—29 + 2 1 

40 
105 
55 

meer dan 35 

meer dan 55 

meer dan 50 

de slaapplaats. Bij de door ons waargeno
men Spreeuwen trad deze verschuiving 
pas veel later in het jaar op. Misschien 
moet het late vertrek in maart, door Brown 
op twee morgens waargenomen, aan toe
vallige omstandigheden worden toege
schreven, immers ook in december nam hij 
éénmaal een dergelijk Iaat vertrek waar. 
W a t de aankomst op de slaapplaats be
treft, geven zijn grafieken te zien, dat in 
december de Spreeuwen aanzienlijk later 
op de slaapplaats arriveerden dan in no
vember en in de periode van januari tot 
maart. 

Het grootste aantal gegevens over het ver
trek van de slaapplaats vonden wij bij 
Wynne-Edwards (1929), die een slaap
plaats in de omgeving van Plymouth (En
geland) bestudeerde. Hij geeft echter geen 
volledige waarnemingen, maar slechts tij
den, waarop de eerste overvliegende troep 
Spreeuwen op enige afstand van de slaap
plaats werd waargenomen, W^el geeft de 
onderzoeker hiervan een vrijwel volledige 
serie van december tot in februari, waar
door zijn gegevens als vergelijkingsmate
riaal voor ons van belang zijn. Wij zullen 
hier de door hem berekende gemiddelden 
overnemen, men bedenke wel, dat het hier 
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