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Kort voor zonsondergang komen de spreeuwen. In de weken voor de Kerstdagen viel
het moment van zonsondergang ongeveer samen met het einde van mijn werkdag.
Zo kon ik een aantal keren het samen zwermen van de spreeuwen en het uiteinde-
lijke landen op de slaapplekken goed waarnemen.

GEKWETTER NA DE LUCHTSHOW 
Niet elke spreeuw vindt direct een plekje,

er treedt op het moment van landen

stuwing ofwel filevorming op. Ik heb ook

gezien dat sommige spreeuwen niet goed

remmen of mikken en doorschieten, de

slaapboom weer uit. Deze vogels maken

een doorstart en gaan opnieuw een rondje

maken als kleine zwerm of voegen zich bij

een andere grote zwerm.

Dit rondjes vliegen, zwermen vormen,

dalen, slaapplek bemachtigen of weer

opnieuw een rondje Rosarium duurt ook

circa vijftien minuten, tot de lucht echt

leeg is en het donker begint te worden. 

De hele luchtshow duurt dus maar net een

half uur.

De spreeuwen zijn tijdens dit ritueel nogal

stil. Alleen op het moment van het landen

of doorstarten, laten ze het bekende 'tsuu'

horen. Eenmaal op de slaapplek wordt er

druk gekwetterd. Hoe lang dit doorgaat,

weet ik niet. Want ik ging naar mijn eigen

slaapplek...

RASPEND ROEPJE IN OCHTEND-
SCHEMERING 
Het vertrek van de slaapplaatsen heb ik

half januari een paar keer kunnen zien.

Want zonsopgang valt dan weer samen

met de start van mijn werkdag. Op maan-

dag 21 januari was ik direct naast een

grote slaapplaats aan het werk en deed ik

de volgende waarnemingen:

Als ik 's morgens op mijn werk aankom,

is het nog donker (7.30 uur). Het is nog

stil in het vogelpark, alleen de oehoes laten

zich horen, regelmatig klinkt het zware

'hoew'-geroep. De spreeuwen die letterlijk

boven en naast de kooi met oehoes slapen,

trekken zich er weinig van aan. De

spreeuwen zijn nog stil; je kunt je nu niet

voorstellen dat er honderden zitten. Je

hoort alleen een soort contactroepje, een

droog raspend 'get-get-get', vrij zacht. Ik

had dit nog nooit eerder gehoord; ik heb

het in de boeken gezocht, maar niet

gevonden...

LANGGEREKTE FLUITTONEN
Zo tegen acht uur begint het te schemeren,

we gaan aan de slag. Vandaag beginnen

we met het knotten van de knotwilgen

rond de pelikanenvijver. Naast de kroes-

koppelikanen zitten hier ook bergeenden

en pijlstaarten. Direct naast dit verblijf

staan enkele grote bamboestruiken, taxus-

bomen en zwarte dennen, waarin de

spreeuwen slapen. 

De spreeuwen beginnen wakker te wor-

den: eerst is er wat gekwetter, later is er

ook zang te horen, met de bijbehorende
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Observaties van spreeuwen op een winterslaapplaats in
Vogelpark Avifauna

Sperwers en spreeuwen 

In het oude historische deel van het vogel-

park Avifauna ligt het Rosarium, dat is

omgeven door veel oude bomen en strui-

ken, die in 1950 bij de aanleg van het park

zijn aangeplant. De spreeuwen slapen hier

in grote ’bamboestruiken', taxusbomen,

coniferen, zwarte dennen en een Atlasceder.

ZWERMEN IN AVOND-
SCHEMERING
Kort voor zonsondergang verschijnen er

kleine groepjes spreeuwen van vijftig tot

vijfenzeventig dieren die rondjes gaan

vliegen boven het Rosarium. Al snel komen

er vanuit alle windstreken nog meer van

deze groepjes. Deze rondvliegende groep-

jes voegen zich samen tot een grote

zwerm, die rond blijft vliegen en die tijdens

dit vliegen allerlei vormen en wervelingen

laat zien. Vooral op het moment dat een

nieuw klein groepje zich bij de grote

zwerm voegt, lijkt de zwerm 'op te bollen',

als een watergolf die tegen de oever

oploopt...

Daarna ontstaan er meer grote zwermen,

ik schat dat er circa tweeduizend tot drie-

duizend vogels in een grote zwerm zitten.

Nog steeds voegen zich kleine groepjes bij

dit schouwspel. Als het na een kwartiertje

al begint te schemeren, beginnen de eerste

groepen naar de slaapplek af te dalen.

Zo'n zwerm gaat dan steeds lager en lang-

zamer vliegen; je ziet dat de spreeuwen

dan steeds meer zweven en nog maar

weinig vleugelslagen maken.

Zwevend en draaiend naderen de dieren

hun slaapplek. De zwerm waaiert dan

breeduit over de struik of boom en de

vogels zoeken een plekje. Als het moment

van het invallen op een slaapplek samen-

valt met het passeren van een andere

zwerm, wordt een groot deel van die pas-

santen meegezogen en willen die ook in

de slaapplek landen.

Slapende spreeuwen. 



kenmerkende, langgerekte fluittonen.

Voorzichtig loop ik onder een van de oude

taxusbomen door. De spreeuwen slaan

alarm, maar blijven grotendeels zitten, ik

denk dat het nog te donker is om weg te

vliegen. Nu zie ik pas goed hoeveel er

zitten. Ze zitten echt op elke tak, dicht

tegen elkaar aan, geen centimeter zitplaats

is onbenut. 

Het is trouwens ook goed te ruiken dat

hier honderden spreeuwen slapen. De

lucht van de spreeuwenmest is weeïg. Het

is niet zo'n scherpe ammoniaklucht als bij

kippenmest, maar toch zeer doordringend.

aan, kijkt nog even rond, vliegt dan weg en

verdwijnt achter de papegaaienkooien uit

ons zicht. 

Zoals je zult begrijpen, waren we onder de

indruk van deze waarneming, maar er zou

nog meer volgen...

BINNENSMONDSE CONTACTROEP
Intussen is op de spreeuwenslaapplaats

alles weer normaal en wordt er weer wat

gezongen en gekwetterd. Naarmate het

lichter wordt, worden de spreeuwen stiller

en uiteindelijk stopt het gezang en gekwet-

ter, de spreeuwen gaan vertrekken. Dat

spreeuw. Nog geen kwartier na de ontbijt-

show van het sperwervrouwtje landt er op

circa tien meter afstand van ons een man-

netjessperwer met een spreeuw. De rood-

bruine strepen op de borst en de feloranje

ogen zijn goed te zien. 

Het kleinere mannetje heeft duidelijk

meer moeite met de spreeuw. De spreeuw

schreeuwt het uit, fladdert wild met beide

vleugels en probeert de sperwer te pikken.

De dunne, gele klauw van de sperwer staat

bovenop de borst van de spreeuw. Regel-

matig moet de sperwer verstappen, om

grip te houden op de spreeuw. Opeens

weet de spreeuw zich los te wringen, maar

de vlucht eindigt snel, doordat de spreeuw

tegen het gaas van het hek van het pelikan-

enverblijf aanvliegt. De sperwer grijpt de

spreeuw opnieuw vast, vliegt een klein

stukje verder en gaat op de straat zitten.

Hij spreidt nu zijn vleugels als een soort

paraplu over zijn prooi, zodat die niet

meer te zien is. Dit gedrag is het zoge-

naamde 'mantelen'. 

Langzaam maar zeker wordt de tegen-

stand van de spreeuw minder. De sperwer

zit stil op zijn prooi, zijn vleugels zijn

weer in normale positie. Een paar keer

pikt de sperwer naar de spreeuw (de dood-

steek?), zwarte donsveertjes dwarrelen in

het rond. En dan vertrekt de sperwer naar

een plek om rustig te ontbijten... De hele

actie van de sperwerman duurde twee à

drie keer zo lang als die van het sperwer-

vrouwtje. 

GEKNOR EN GETROMPETTER
Het was heel bijzonder om zo de verschil-

len in het hanteren van dezelfde prooisoort

te kunnen zien, van zo dichtbij en zo kort

na elkaar. Inmiddels vliegen de laatste

groepjes spreeuwen het park uit. Het is

9.00 uur, het is licht geworden, de andere

vogels worden wakker. Ik hoor het

'geknor' van de flamingo's, het getrompet-

ter van de Chinese kraanvogels, maar ook

het ijle gepiep van een groep goudhaantjes

die door de dennen 'kruipen', waar zojuist

honderden spreeuwen zaten.

Theo van Schie werkt als opzichter onderhoud

bij het recreatieschap Stichtse Groenlanden in

de provincie Utrecht. Van 2000 tot medio

2004 was hij werkzaam als coordinator groen-

voorzieningen bij het vogelpark Avifauna in

Alphen ad Rijn. De hierboven beschreven

observaties dateren van december 2001 en

januari 2001.

In zijn vrije tijd is Theo van Schie actief als

natuurgids, met vrijwillig landschapsbeheer

en als tekenaar. Hij zorgde voor de illustraties

in het boek Wat zingt daar?
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gaat als volgt:opeens vliegt een groepje van

circa vijftig spreeuwen weg, na twee of

drie seconden weer zo'n groepje en dit

herhaalt zich zo twintig of dertig keer, tot

de slaapboom leeg is. Heel apart om te

zien hoe zo'n slaapplaats 'pulserend', in

golfjes, leegloopt. 

Direct nadat een groepje de slaapplaats

heeft verlaten, vliegen ze in een lange

dunne sliert achter elkaar aan. Ze blijven

laag vliegen, volgen de contouren van het

park en de omgeving. Verder weg zullen

ze wel hoger en in een 'wolk'-formatie

vliegen. 

Tijdens het wegvliegen van de slaapplaats

zijn de spreeuwen zeer zwijgzaam, de

contactroep 'tsru' laten ze wel horen, maar

zeer gedempt, binnensmonds zou ik

zeggen...

Wat ook opvalt, is dat in de morgen de

meeste vogels naar het westen wegvliegen.

Als ze 's avonds terugkomen, komen ze

van alle kanten hoog aanvliegen.

NIEUWE ALARMROEPEN
Nadat de eerste slaapbomen leeggevlogen

zijn, klinken er opnieuw alarmkreten en

direct daarna angstkreten van een

KLAGELIJKE ANGSTKREET
Opeens klinkt er overal de alarmroep 'trsu'

vanuit de slaapbomen, de spreeuwen hou-

den direct op met het gekwetter en

gezang. Een grote groep spreeuwen vliegt

op en valt direct weer terug in een boom

vlak naast hun slaapboom. Vrijwel tegelijk

hoor ik de klagelijke angstkreet van een

spreeuw: 'wee - wee - wee'. Een roofvogel!

Maar welke? Het is nog schemerig. 

Al snel krijgen we antwoord. Aan de over-

kant, op de rand van de vijver, op circa

acht meter afstand, landt een sperwer-

vrouwtje met een spreeuw in een van haar

poten. De spreeuw zwijgt al en fladdert

nog wat met zijn vleugels, maar ook dat

stopt vrij snel. Het sperwervrouwtje houdt

tijdens deze actie de poot met de prooi stijf

gestrekt naar voren. Ook haar hele lijf is

stijf omhoog gericht, alsof ze de afstand

tussen de prooi en haar kop zo groot

mogelijk wil maken. Zou ze zich willen

beschermen tegen een eventuele aanval

(snavelpikken) van de prooi of zou ze zo

de meeste kracht kunnen zetten om de

spreeuw letterlijk dood te knijpen?

Als de spreeuw dood is, ontspant de

sperwer zich, neemt een normale houding

Een sperwer heeft een spreeuw verschalkt. BEIDE TEKENINGEN: THEO VAN SCHIE


