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Roze spreeuw in Weesp,

van 30 april tot 2 mei 1999

De plotselinge verschijning van een roze spreeuw (Sturnus roseus) in Weesp trok

vorig voorjaar de aandacht van vele vogelaars. Voor zover bekend was deze soort

nog nooit eerder levend in Gooi en omstreken aangetroffen.

Onno Wildschut

Ik ben naar buiten gegaan om

de vogel te volgen en vond hem

in een grote treurwilg aan de

tankgracht vlak langs de Dot-

ingalaan. Ik kreeg de vogel ech-

ter onvoldoende goed te zien en

raakte hem kwijt. Ik dacht aan

een roze spreeuw (Sturnus

roseus) maar kon een leucts-

tische spreeuw niet uitsluiten. In

de literatuur o.a. The Macmillan

Field Guide To Bird Identifica-

tion wordt de treffende gelijke-

nis van het kleed van leucisti-

sche spreeuwen met de roze

spreeuw beschreven.

Op zaterdag 1 mei hing ik rond

elf uur aan de telefoon met Wil

Leurs (ook een vogelaar te

Weesp) en vertelde van mijn er-

varing met de niet gedetermi-

neerde vogel. Tijdens (!) dit tele-

foongesprek vloog de vogel op-

nieuw over mijn tuin. Ik ben de

vogel weer gevolgd en vond

hem foeragerend langs de tank-

gracht in het gras. Nu was er

geen twijfel meer, het betrofeen

roze spreeuw in zomerkleed. Wil

Leurs en Karen Hartog arriveer-

den even lateren na een span-

nend half uurtje zoeken, vonden

we de vogel terug.

Om andere vogelaars de gele-

genheid te geven de soort waar

te nemen is de DBA vogellijn

ingesproken. Na circa anderhalf

uur arriveerden de eerste voge-

laars. Op zaterdag en zondag

hebben naar schatting zo’n 200

vogelaars de roze spreeuw ge-

zien. De anders zo serene rust

in de buurt werd op plezierige

wijze verstoord door lui met tele-

scopen, telelenzen en

paraboolmicrofoons. Zelfs de

privacygevoelige slaapkamer-

ramen aan de achtertuinen

stonden bloot aan het

vogelaarsgeweld. Ik ben maar

heel even bezorgd geweest

over mijn reputatie in de buurt,

eigenlijk was iedereen enthou-

siast en geïnteresseerd. Op

maandag 3 mei is de vogel door

de aanwezige vogelaars en mij-

zelf niet meer teruggevonden.
Ikzelf heb de vogel op zondag-

avond 2 mei om circa 21.00 uur

voor het laatst gezien toen hij

ging slapen in de treurwilg

langs de tankgracht. De vogel

zat met de snavel tussen de ve-

ren, totdat een houtduif

(Columba oenas) vlak onder de

roze spreeuw op een tak ging

zitten. Hier schrok de roze

spreeuw enorm van. Na enig

nerveus heen en weer gehip

vloog de roze spreeuw weg.

Verspreiding

De roze spreeuw is een trekvo-

gel die ten zuidoosten van zijn

broedgebied in India en Sri

Lanka overwintert. Als broed-

vogel komt hij plaatselijk alge-

meen voor in Centraal Azië en

de steppengebieden in west en

zuid Rusland. De dichtstbij-

zijnde broedgebieden liggen in

Hongarije. Tevens broedt de

soort vrijwel jaarlijks in Macedo-

nië en Montenegro. Het is een

kolonievogel die in de broedtijd

voornamelijk van insecten leeft.

Voorjaarsinvasies westelijk van

het broedgebied komen regel-

matig voor. De roze spreeuw

heeft een sterke band met (trek)

sprinkhanen en invasies van

sprinkhanen komen soms ge-

lijktijdig voor met invasies van

de roze spreeuw. Zo kwamen er

Op 30 april 1999 zag ik vanuit

mijn huiskamer op de Dotinga-

laan in Weesp een vrij bont ge-

kleurde vogel over mijn tuin vlie-

gen. Ik had even een associatie

met een kleine (jonge?) ekster

(Pica pica) maar op basis van

de grootte kon ik dat uitsluiten.

De vogel vloog samen met een

aantal spreeuwen (Sturnus vul-

garis) in noordelijke richting.
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in 1875 in Villafranca (noordoost

Italië) 6000tot 7000 tot broeden

(Cramp & Perrins '94) In deze

eeuw is de soort in Italië echter

vervallen tot dwaalgast. Of de

waarneming van de vogel in

Weesp samenvalt met een inva-

sie elders in Europa betwijfel ik.

Er zijn voor zover ik weet geen

signalen in die richting ge-

weest.

De typische habitat van de roze

spreeuw is steppe en droog

grasland, waar hij in kolonies

van enkele tientallentot honder-

den broedt. Hij nestelt in holen

in rotsen, ruïnes, stenen muren

of in de grond.

In Nederland zijn tussen 1800

en 1996, 48 waarnemingen be-

kend waarvan 27 tussen 1980

en 1996. Meer dan de helft van

deze waarnemingen betreft

juvenielen. (Van den Berg &

Bosman 1999)

Het boek Vogels tussen Vecht

en Eem (Jonkers et al) vermeldt

voor het Gooi een dood gevon-

den exemplaar op het landgoed
Einde Gooi op 30 mei 1965. Het

betrofhier een adulte vogel die

door eksters zou zijn gemole-

steerd.

Kleed

Het meest opvallend aan de vo-

gel (vond ik) was dat het roze

op borst, buik en mantel nauwe-

lijks te zien was. Deze delen

kwamen nogal flets, crème-

kleurig over. De mantel was

zelfs vaag vuil bruinachtig maar

naar de stuit toe lichter. Kop in-

clusiefkuif, keel en bovenborst

glanzend zwart. Dekveren,

kleine en grote handpennen

glanzend zwart met in de zon

een blauwe gloed. Aan de top-

pen van de onderstaart- en

ondervleugeldekveren had de

vogel vrij brede lichte zomen.

Roze poten. Lichtroze snavel

met zwarte ondersnavelbasis.

Op grond van het kleed en het

feit dat de vogel zong kan wor-

den geconcludeerd, dat het hier

een adutte man betrof die nog

niet helemaal in zomerkleed

was.
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