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De aankomst van Spreeuwen op de

sociale slaapplaats

Joh.J. Frieswijk & H. Bresser

Deze waren samen vrijwel het gehele jaar rond

in gebruik. De aantallen overnachters varieerden

van 1.000 tot 50.000 exemplaren. Bresser ver-

richtte waarnemingen bij enige ’winterslaap-

plaatsen' in Zuidoost-Friesland, die van decem-

ber 1990 tot april 1991 na elkaar in gebruikwaren

bij 2.000 tot 500.000 Spreeuwen. De slaapplaats

bij de Linde, gemeente Weststellingwerfgebruikt

gedurende december 1990, was gevestigd in

Riet, deoverige drie (Langedijke, Schapepoelen

Stobbepoel, gemeenteOoststellingwerf) bevon-

den zich in sparrenbosjes.

In bijgaande tabel zijn de resultaten bijeenge-

bracht. Alle tijden zijn uitgedrukt in minuten voor

(-) of na {+) zonsondergang. Per maand is voor

elke slaapplaats een gemiddeldeberekend. Het

aantal waarnemingen waarvan werd uitgegaan,
is in de laatste kolom vermeld. Behalve het

tijdstip waarop de eerste en laatste Spreeuwen

invielen, is ook de tijd vermeld waarop de eerste

Spreeuwen zich meldden bij de slaapplaats zon-

der daadwerkelijkin te vallen. De periode tussen

'eerste melding’ en begin van invallen, die aan-

zienlijk in duur kan verschillen, wordt in beslag

genomen door voorverzamelactiviteiten zoals

(vooral in herfst en winter) rondvluchten. De aan-

vang van boven het slaapgebied uitgevoerde

vluchten is uiteraard minder exact te bepalen

dan het moment van invallen van de eerste

Spreeuwen op de slaapplaats. De grafiek geeft

de zelfde feiten weer, waarbij de onderbroken lijn
de periode tussen 'eerste melding’ en eerste in-

vallen aanduidt. De doorlopendelijn stelt de tijd

tussen eerste en laatste invallen voor.

De overeenkomst tussen de gang van zaken bij

het Koninklijk Paleis in Amsterdam en die in

Zuidoost-Friesland is, zoals uit de grafiek duide-

lijk blijkt, zeer groot, ondanks het feit dat stad en

platteland toch wel sterk van elkaar verschillen.

Vergelijking is goed mogelijk door de overeen-

komstige waarnemingsmethode. Als men onze

resultaten wil vergelijken met die van andere

(buitenlandse) onderzoekers, dan stuit men op

problemen. Zelfs 'het tijdstip van aankomst van

de Spreeuwen op de slaapplaats’ houdt bij ver-

schillende auteurs niet hetzelfde in. Vooral het

onvoldoende onderscheid maken tussen laatste

voorverzamelplaats en eigenlijke slaapplaats

Tabel. Aankomst van Spreeuwen bij (eerste melding) en op de sociale slaapplaats. Tijden zijn In minuten voor (-) en na ( + )

zonsondergang.

Toen Gallacher (1978) voor zijn monografie over de Spreeuw een overzicht, in de vorm van een gra-

fiek, samenstelde van ’Het verband tussen zonnetijd en het tijdstip van aan-en afvliegen’ moest hij

voor het aanvliegen, de aankomst op de slaapplaats dus, Duitse en Zwitserse bronnen aanboren.

Voor het vertrek van de sociale slaapplaats waren wel Nederlandse gegevens beschikbaar (Frieswijk

& Bresser 1961), waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. Nog steeds is de aankomst van Spreeu-

wen op de sociale slaapplaats een verschijnsel, dat niet de aandacht gekregenheeft dat het verdient.

Ook het Engelse standaardwerk over de Spreeuw van Feare (1984) helpt ons op dit punt niet verder.

Over het vertrek, hier buiten beschouwing gelaten, is daarin meer te vinden.

Vanwege de schaarste aangegevens is het wellicht de moeite waard hier een overzicht te geven van

het ’slaapgedrag’ van de Spreeuwen, die in de jaren 1990/1992 gebruikmaakten van twee Amster-

damse en enige Friese slaapplaatsen. Frieswijk bestudeerde in Amsterdam de ’zomerslaapplaats’

Prins Bernhardpleinbij het station Amsterdam-Amstel (in bomen) en de ’winterslaapplaats’ Koninklijk

Paleis op de Dam (op het gebouw).

maand plaats jaar

eerste

melding

begin
invallen

einde

invallen

aantal

waarn.

mei Pr.Bernh.pl. (’92) -94,8 -94,8 + 9,0 4

juni
”

(•92) -106,1 -98,6 - 10,0 7

jull
”

(’92)
(’91)

(’91)
(’91)

-99,8 -77,5 -8,5 4

augustus
”

-92,9 -51,7 -23,2 11

September
’ 1

-76,0 -10,8 + 8,4 11

oktober ’ ’

-33,0 -2,4 + 15,3 21

november
”

C90) + 4,5 + 23,8 + 29,9 11

december Kon. Paleis (’90) -23,3 + 4,8 + 29,2 5

januari
”

(’91 + ’92) -24,2 + 3,7 + 19,3 12

februari " (’91 +’92)
(’91 +’92)
(’91)

-27,0 - 13,3 + 8,1 7

maart
’ ’

-32,4 -1,6 + 16,3 9

april
’ ’

-43,0 - 13,0 + 19,5 2

december Linde (’90) -9,6 + 4,9 + 16,8 10

januari Langedijke (’91) -24,1 -1,0 + 19,4 7

februari (’91) -30,5 - 19,4 + 9,8 5

maart Langedijke &

Schapepoel (’91) -24,8 + 3,8 + 22,2 5

april Stobbepoel (’91) - + 14,0 + 25,0 1
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kan voor de nodige verwarring zorgen. Voor ons

is de slaapplaats de plek waar de Spreeuwen de

nacht doorbrengen en van waar ze ’s morgens

naar hun foerageergebiedenvertrekken. Boven-

dien, zowel de eerste, de gemiddelde als de

laatste Spreeuw arriveren op de slaapplaats.

Ook dit onderscheid is niet altijd duidelijk ge-

maakt. In onze grafiek is met een verticaal lijntje
het tijdstip midden tussen eerste en laatste aan-

komst aangegeven. Rekenkundigebepaling van

het tijdstip van aankomst van de gemiddelde

Spreeuw op grond van de tellingen bij de slaap-

plaatsen, bleek ondoenlijk.
Gallacher gaat, voor zover af te leiden uit zijn

grafiek, uit van de gemiddeldeSpreeuw. Zijn me-

dedeling dat de Spreeuwen in mei, juni, juli en

augustus veertig minuten vroeger aankomen

dan in de overige maanden, kan door ons niet

volledig worden onderschreven. Dit verschil ligt

bij ons boven de vijftig minuten. Als men de

eerste Spreeuwen in beschouwing neemt, dan

blijkt hun aankomst in mei/augustus wel tachtig

minuten vroeger te vallen, steeds gerekend ten

opzichte van zonsondergang.

Als men de spreeuwendag stelt op de periode
tussen zonsopkomst en zonsondergang, het-

geen over het hele jaar genomen een redelijke

benadering is, dan is een dergelijke 'arbeids-

duurverkorting’ nauwelijks de moeite van het

vermelden waard. December biedt de Spreeu-

wen een 'werkdag' van krap acht uren, juni van

ruim zestien, meer dan het dubbele dus. Ze kun-

nen het in de zomermaanden, met een over-

vloed aan voedsel, best wat rustiger aan doen.

Hun 'slaapgedrag' is in de zomer, en dat geldt
ook voor hel vertrek van de slaapplaats, veel vrij-

blijvender en dat kunnen zij zich veroorloven.

In grote trekken volgen zij, wat begin en einde

van hun 'werkdag' betreft, de zonsopkomst en

de zonsondergang. Daarbij fungeertde verande-

rende lichtsterkte als signaal. Een dag met zwa-

re bewolking kan, wat de aankomst betreft, een

vervroeging van het programma met zo’n dertig

minuten te zien geven ten opzichte van een hel-

dere dag in de zelfde periode.

Lichtsterktemetingen bij slaapplaatsen hebben

ons tot dusverre, wat de aankomst aangaat, wei-

nig opgeleverd.Vreemd is dat niet. Er is niet ge-

meten op het punt van vertrek naar de slaap-

plaats. Bovendien is niet duidelijk waar de

Spreeuwen nu precies op reageren. Een licht-

meter op het zenith gericht (onze objectieve me-

thode) geeft ongetwijfeld andere informatie dan

die welke een Spreeuw ontvangt, die om zich

heen de vrije hemel ziet.

Joh. J. Frieswijk, Gerard Terborgstraat 51”', 1071 TL Amsterdam & H. Bresser, Olderberkoperweg 30, 8389 TH

Zandhuizen.
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Grafiek. Aankomst van Spreeuwen bij en opde socialeslaap-

plaats. Tijden zijn in minuten voor en na zonsondergang (ver-

ticale lijn).
Onderbroken (horizontale) lijnen geven de periode tussen

eerste melding en invallen (doorlopende lijn) aan.

Invallen van Spreeuwen op een

andere Amsterdamse slaapplaats

(Czaar Peterbuurt).
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