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Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende

waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De

Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

V
eel mensen beschouwen
spreeuwen als zwarte vo-
gels en scheren ze door-
gaans over één kam met
merels. Beide soorten le-

ven en broeden weliswaar in onze di-
recte woon- en leefomgeving, maar
als je goed kijkt zijn er toch opval-
lende verschillen. 

Neem alleen maar de manier van
voortbewegen. Een spreeuw loopt
vrijwel rechtop over de grond, terwijl
een lopende merel een vooroverge-
bogen houding aanneemt. Na een
paar bedachtzame sprongen kijkt
deze bekende stadsvogel bovendien
telkens om zich heen. Een spreeuw
dribbelt monter in een waggelende
gang. Een merel is inderdaad pik-
zwart; in Engeland noemen zij hem
tenslotte niet voor niets ‘blackbird’.
De spreeuw is echter allesbehalve
zwart, zeker als die door de zon
wordt beschenen. Het verenkleed
van een spreeuw vertoont een scala
aan kleuren. Zo rept het Handbook of
the British Birds over een groenachtige
weerschijn op de kop, terwijl de hals
roodachtig purper kleurt met groene
tinten op de oorstreek, keel en hals.
De buik is bronsgroen en alsof dit al-
lemaal nog niet genoeg is, is de
spreeuw ’s winters geheel gespikkeld. 

Winterjas
In de laatste week van juni verschij-
nen al de eerste, nieuwe veren van de
aanstaande winterjas. De uiteinden
van de contourveren zijn wit, waar-
door de vogel een gespikkeld voorko-
men krijgt. Aangezien de veren van
het wijfje wat breder zijn dan die van
het mannetje, zijn de stippels bij haar

groter en staan zij dichter op elkaar.
Begin september is de rui voltooid,
maar dit winterkleed is uiteraard ook
aan slijtage onderhevig. De punten
slijten het eerst, waardoor de stippels

in de loop van de winter slinken. Het
krimpen gaat net zo lang door, totdat
de vogel in het voorjaar bijna egaal
zwart geworden is met een prachtige
metaalachtige glans. 

Fascinerende ‘spreeuwenwolken’
De vlucht van de spreeuw is snel

en rechtlijnig. Ook dát is een duide-
lijk verschil tussen hem en de merel.
Merels vliegen nogal moeizaam, laag
over de grond en gewoonlijk over
korte afstanden. De spreeuw slaat de
vleugels rap op en neer en sluit ze af
en toe eventjes, zodat de vogel als een
projectiel voortsuist. Soms houdt hij
de vleugels een ogenblik uitgestrekt,
waardoor hij een korte glijvlucht
maakt. Beide variaties duren hooguit
een paar seconden en kunnen enkele
keren worden herhaald. 

Vliegbeeld
Het vliegbeeld is heel kenmerkend:
de lange, vooruitgestoken snavel, de
puntige, rechte vleugels en de korte
staart verlenen de spreeuw een on-
miskenbaar driehoekige vorm. 

Spreeuwen voeren vaak massale,
indrukwekkende vluchten uit. Soms
klitten de formaties samen als een
immense bal en kort daarop waai-
eren zij uit als een oneindig, wappe-
rend zwart lint. Op internet zijn
prachtige filmpjes van dergelijke im-
ponerende ‘spreeuwenwolken’ te
vinden. 

De spreeuw wordt dan wel be-
stempeld als een doodgewone soort,
toch is deze grappige vogel het aan-
zien meer dan waard. Zo is Koos
Dijksterhuis, columnist bij het dag-
blad Trouw, al jaren gefascineerd
door spreeuwen, door hun gedrag en
hun voorkomen. Hij schreef er een
leuk boekje over met verrassende fei-
ten. In De Spreeuw beschrijft Dijk-
sterhuis zijn liefde voor deze vogel, in
de hoop op een betere toekomst voor
dit dier. 

 Soms klitten de formaties spreeuwen samen als een immense bal. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT  In de winter zijn spreeuwen gespikkeld. 

Tienduizenden spreeuwen komen in deze tijd van het jaar bij elkaar om de nacht door

te brengen in stadsparken, buitengebieden en in steden. Het zijn dan wel alledaagse vogels,

maar iedereen raakt van zulke grote zwermen toch onder de indruk.

De vlucht van

de spreeuw 

is snel en

rechtlijnig

GLOBETROTTER

Ode aan de alledaagse spreeuw 
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