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Spreeuw zoekt ruzie met

Gierzwaluw

Bertus van den Brink

Fel, en met een snelle uitval lukte

het despreeuw dit keer de gier-
zwaluw te pakken te nemen.

POK.... klonk het geluid van de

botsing en beide vogels vielen

krijsend enkele meters omlaag.

Voordat de diertjes op het

schuurdak dreigde te vallen was

het de gierzwaluw gelukt zich los

te rukken en vloog in paniek weg

om die avond nietmeer terug te

keren. Nog enkele minutenbleef

de spreeuwop de punt van de

dakgoot zittenen kroop daarna

toen het donkerwerd weg onder

dedakpannen.

In die zelfde week zaten er regel-

matig wat jonge spreeuwenin de

tuinop debroodkruimels welke

bestemd zijn voor onze huis-

mussen. Daarom besloot ik weer

eens een avond te gaan posten;

en jawel, alsof dit nooitgebeurd

was, degierzwaluwen hebben

hun nesten weer in bezit geno-

men en zo konden wij deze “hete”

zomer weer volop genieten van

deze bijzondere vogels.

Het is half april en de spreeuwen

bij ons huis zijn volop bezig om

hun nesten te bouwen. Als

sneeuwvlokken dwarrelenstuk-

ken isolatiemateriaal vanuitde

spouwmuurvoor ons raam langs

de tuin in: een bij ons jaarlijks te-

rugkerend fenomeen.Ook neste-

len er een aantal jaren achtereen,

twee paartjes gierzwaluwen hoog

inde nokonder de dakpannen.

“Onze huismussen"gebruiken de

kunstnesten die bestemd zijn

voorhuiszwaluwenonderaan de

dakgoot.

Op een avond, begin juni, sche-

ren er in hoge snelheid en onder

luid gekrijs, kleinegroepjes gier-

zwaluwen langs onze gevel. Ik

zette een luie stoel neer met uit-

zicht op de nestholten en obser-

veerdetotzonsondergang het vol-

gende:

Op het uiterste hoekje van de

dakgoot zat een spreeuwopge-

wonden bewegingen te maken.

Als het was een uil, draaide hij
z’n kop zenuwachtig ver links- en

rechtsom en zakte steeds door

zijn poten om ieder momentop

te zullen vliegen. Het groepje

gierzwaluwen scheerde weer

langs ons hoekhuis en één van

de vogels zonderde zich af om

tegen de zijgevel, verder klaute-

rend, zijn nest te kunnen berei-

ken. Als een speer, vloog de

spreeuw op de gierzwaluw af, zo-

dat deze zich met schrik van de

muur liet vallen en op de wieken

ging. De spreeuw vloog met een

behoorlijke snelheideen flink

stuk achter de zwaluw aan en

kwam even daarnaweer terug op

zijn uitvalpost. De drang van

deze spreeuw om binnenzijn ter-

ritorium geenandere vogels toe

te laten was zo groot dat dit pro-

ces zich meerdere keren her-

haalde. Inmiddels begon het al

aardig te schemeren en het

groepje loste zich langzaam op

tot er nog maar drie vogels rond

vlogen. Eén daarvan streek neer

tegen muur.
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