De Gierzwaluw 24 (1986), nr. 3

spreeuwenjacht

R. C. A. Motrnan, Openbare Werffen/Groenvoorzienigen

uit: r/crk in uitvoering, november 1986

Diegene, die de afgelopen zomer 's avonds
in de buurt van het Centraal Station is.
geweest, is het ongetwijfeld opgevallen,
dat duizenden spreeuwen zich in de
bomen bij het voorplein verzamelden om
daar gezamenlijk de nacht door te ·
brengen.
De vorming van deze slaapplaatsen is een
sociaal gedrag, dat zich hier al jaren
voordoet. Het is duidelijk, dat de vogels,
wanneer zij 's morgens vertrekken, een
stinkende smeerboel achterlaten. De
uitwerpselen van de vogels bezorgden veel
overlast en ongemak. De steeds weer
terugkerende klachten die, onder andere
bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf
binnenkwamen, hebben er toe geleid, dat
medewerkers van Groenvoorzieningen van
Openbare Werken dit probleem hebben
aangepakt.
Alvorens men tot een wegjaagactie
overging, werd onderzocht welke
mogelijkheden en middelen er voorhanden
waren om de vogels te verjagen.
Uiteindelijk is gekozen voor een
combinatie van knallen en de
angstschreeuw van een spreeuw op een
cassetteband. Het gebruik van beide
methoden maakt de kans op gewen'ning
het kleinst.
Na de nodige voorbereidingen werd o·p
20 augustus met de actie begonnen.
Tijdens de eerste avond werd vooral veel
geknald waardoor de spreeuwen flink
onrustig werden en een veilig heenkomen
probeerden te zoeken.
De twee volgende dagen werd de actie
voortgezet waarbij de eerst aanvliegende
spreeuwen direct met behulp van de
angstkreet werden verjaagd waardoor de
· massale 'aanval' van de grote groep
uitbleef. Met behulp van twee
geluidswagens werd hierna de omgeving
gecontroleerd op de aanwezigheid van
spreeuwen en zo nodig verjaagd.
Na drie dagen actie werd enkele dagen
met de spreeuwenjacht gestopt om na te
gaan of de tot nu toe getroffen
maatregelen succes hadden.
Het bleek, dat de vogels zich over de
gehele stad hadden verspreid waar zij in
kleinere groepen minder overlast
veroorzaakten. Het voorplein van het
Centraal Station is dankzij deze actie
- voorlopig - bevrijd van het massale
bezoek van de spreeuwen.
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