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Na het afsluiten van mijn mededeeling over de voortplantingsbiologie
van den Spreeuw (1933) is één methode van onderzoek voortgezet, nl.
het ringen en weder terugvangen van de vogels tijdens en buiten den
broedtijd. De aldus verkregen gegevens belichten eenige punten van de
biologie van den Spreeuw, die tot nu toe buiten bespreking moesten
blijven en vormen bovendien een welkome controle van de uitvoerige
— maar aan slechts weinig paren gedane — waarnemingen, die reeds
gepubliceerd werden. Het zal blijken, dat het voortgezette onderzoek de
beschrijving van het verloop der paarvorming enz. in het algemeen
bevestigt, hoewel enkele verschijnselen uit het statistisch materiaal min
der duidelijk aan den dag treden, dan ik aanvankelijk verwacht had.
Voor een klein deel kan dit worden toegeschreven aan storingen in het
normale verloop, welke het gevolg zijn van de vangmethode; ongetwij
feld wordt het echter grootendeels veroorzaakt door het normale gedrag
der vogels. Hierin bestaan vrij groote individueele verschillen. Er is
daarom steeds getracht het gedrag van alle individuen van een categorie
statistisch te verwerken. Daar deze methode het gevaar heeft, dat men
fijnere verschijnselen in een weinig zeggend gemiddelde verstopt, is hier
en daar het gedrag van bepaalde individuen naar voren gebracht. In
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gevallen waarin mijn materiaal te gering was voor statistische bewer
king, heb ik noodgedwongen met voorbeelden moeten volstaan.
M e t h o d e v a n o n d e r z o e k .
De ringen werden welwillend ter beschikking gesteld door den Di
recteur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. In
hoofdzaak gebruikten wij 5 mm-ringen zonder lip. Hiervan werd het
uiteinde, waarop het nummer gegrift is, een weinig over het andere uit
einde heengebogen. Deze wijze van aanleggen is mijns inziens noodig.
Als de uiteinden van den ring eenvoudig tegen elkaar aan worden ge
bogen, is er kans, dat de ring openbuigt en door den vogel verloren
wordt. In het begin ving ik enkele vogels met zulk een opengebogen
ring. Later werden de ringen verder dichtgebogen en kwam dit niet meer
voor. Het niet verliezen der ringen is van fundamenteel belang, omdat
wij bij de bewerking der gegevens er van zijn uitgegaan, dat vogels zon
der ring nooit een ring hadden gehad.
Het terrein, waarop de bestudeerde spreeuwenkolonie zich bevindt is
gelegen in de Geldersche Vallei tusschen Wageningen en Bennekom. Een
uitvoerige beschrijving ervan vindt men in de Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst Nr. 69. In 1926 werden 30 nestkasten geplaatst, die
spoedig door Spreeuwen betrokken werden. In 1929 werd het aantal
kasten uitgebreid tot 60, in 1933 tot 72. De plaats der kasten in 1932
is aangegeven op Fig. 1. In Januari 1933 werden de nummers 1 —12 en
59—69 weggenomen en opgehangen tusschen de nummers 43 — 58.
De nestkasten zijn geplaatst in een omgeving waarin zich zeer weinig
andere holen bevinden, die voor spreeuwenbroedplaats geschikt zijn. Dit
is gunstig voor het onderzoek, omdat wij daardoor vrijwel de geheele
populatie onder controle kunnen houden. De betrekkelijk geïsoleerde
ligging maakt bovendien, dat heel weinig Spreeuwen van buiten af de
kolonie bezoeken.
In de nestkasten zijn eenvoudige toestelletjes aangebracht, waardoor
automatisch een klepje voor het vlieggat valt als een vogel de nestkast
binnengaat. Als de klepjes vastgezet worden, kunnen de vogels onge
hinderd in en uit gaan. De constructie der klepjes was aanvankelijk zeer
simpel, maar de Spreeuwen leerden spoedig hoe zij deze moesten openen,
zoodat na een half jaar geen vogel meer gevangen werd. Nadat ver
schillende verbeteringen zijn aangebracht, voldoet het toestelletje thans
aan redelijke eischen. Slechts enkele individuen schijnen de werking
eenigszins te kennen. Van een $ konden wij bijv. waarnemen, dat hij
eiken keer als hij voor het voederen der jongen bij de kast kwam, eerst
wachtte tot hij zijn 9 ongehinderd in en uit had zien gaan. Was dit
— bij vastgezet klepje — het geval dan voederde hij onmiddellijk daar
na. Als het klepje gesteld was, werd steeds het 2 gevangen (soms 3 X
op een morgen), terwijl het 3 op het deksel van de kast toekeek.

[Ardea XXIV

136

Om vogels te vangen in kasten waarin geen broedsel ligt, worden de
klepjes in den namiddag gesteld en den volgenden morgen om 9 uur
gecontroleerd. De gevangen vogels worden dan weer losgelaten. De
Spreeuwen bezoeken de kasten slechts 's morgens zoodat zij hoogstens
drie uren hun vrijheid moeten missen. In April bezoeken zij de kasten
soms ook vóór het invallen van de duisternis, zoodat dan ook een
avondcontrôle wordt gehouden. De korte opsluiting schaadt den Spreeu
wen niet. Vele lieten zich in den loop van een voorjaar 5 à 6 keer
vangen, dikwijls steeds in dezelfde kast.
Het bezoek aan de kasten wordt vooral in het vroege voorjaar door
veel vangen wel beïnvloed. Als wij vier dagen achtereen vingen werd
den derden dag steeds aanzienlijk minder gevangen dan de twee voor
gaande en den vierden dag nagenoeg niets. Wij vingen daarom nooit
meer dan twee of drie dagen achtereen en gunden de vogels dan weer
tien dagen rust. Daarna konden weer groote vangsten gedaan worden.
Kort voor den broedtijd laten de Spreeuwen zich veel minder door het
vangen beïnvloeden. Waarschijnlijk laten zij zich niet naar een andere
plaats verjagen door het vangen, want ik ving herhaaldelijk hetzelfde
individu eenige dagen achtereen in dezelfde nestkast.
Voor het vangen der broedvogels werd doorgaans gewacht tot de
jongen 6 dagen oud waren. Zij zijn dan nagenoeg geheel homoiotherm
en kunnen zonder bezwaar eenige uren zonder verzorging der ouden.
Dit is noodig omdat de ouden na het vangen dikwijls het voederen een
uur of zelfs langer staken. Als de jongen 12 of meer dagen oud zijn
wordt het vangen der ouden bemoeilijkt, doordat de jongen naar het
vlieggat wippen en dikwijls het klepje doen dichtvallen.
In totaal werden 250 volwassen vogels geringd. Met het vangen van
Tabel I.
Aantal broedsels en gevangen broedvogels
1933

1932
I

vervolg-

le
1
broedsel 1 , en 2e
1 broedsel

le

1

|i

vervolg- J|

1934
le

I

vervolg-

broedsel

,
' broedsel ! , en
broedsel i'
I broedsel
en

broedsels

59

53

47

10

gevangen 92

57

50

45

9

gevangen cfcf

49

40

38

5

deze volwassen vogels werd in den broedtijd van 1932 begonnen. De
broedvogels konden niet alle gevangen worden. Tabel I geeft aan in
hoeverre ons dat gelukte.
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In 1929 en 1930 werd een deel der nestjongen geringd, daarna alle,
totaal zijn 8-46 nest jongen geringd.
^
Van de nestjongen werden tot December 1934 81 stuks
%) op
het t e r r ein terug gevangen, van de oude vogels 124 stuks (49.6 %). Vele
vogels werden 2 tot 12 of meer keer, zelfs tot 21 keer toe teruggevangen.
Zoodoende zijn hieronder 1162 vangsten van Spreeuwen verwerkt (vang
sten van vogels, die wij slechts één keer in handen kregen, niet medegeteld), waaronder 307 vangsten van vogels, die een broedsel verzorgden.

— °)do in

Sexueele dimorphie.
Uitwendige kenmerken voor de geslachtsbepaling vindt men in het
vederkleed, de kleur van den snavel, de grootte en het gewicht van den
vogel en de kleur van de iris. De eerste drie punten worden uitvoerig
behandeld door HICKS (1934). In het voorjaar (Maart—Juni) levert de
kleur van de basis van den ondersnavel een zeker sexe-kenmerk (bij
het S leiblauw, bij het S vuilwit). In den overigen tijd van het jaar is
de snavel min of meer zwart, zoodat dit kenmerk dan niet bestaat. De
kleur van het vederkleed en maten en gewicht zijn binnen de sexe sterk
variabel en daarom slechts bruikbaar als hulpcriterium.
De iriskleur, het beste geslachtskenmerk, dat het geheele jaar door
blijft bestaan, behandelt HICKS niet. De iris is bij het S donkerbruin ge
kleurd en bestaat bij het 9 uit twee concentrische ringen, waarvan de
binnenste eveneens bruin en de buitenste geelwit is. Ook dit kenmerk is
in het voorjaar het duidelijkst. In herfst en winter verkleurt de buitenste
irisrand bij het S dikwijls tot lichtbruin. Dit is het sterkste aan den
bovenkant, zoodat daar dan een lichtbruin vlekje ontstaat. Bij de 9 S is
de geelwitte ring trouwens eveneens het breedst aan den bovenkant. In
enkele gevallen gaat de verkleuring bij het S zoo ver, dat de kleur
geel wordt:
Nr. 99604 was in het broedseizoen 1933 als S genoteerd op grond
van snavel- en iriskleur. Op 18 October noteerden wij hem als 9 daar
beide oogen een lichten ring vertoonden. Op 15 Maart 1934 was één
oog weer geheel donker, op 27 Maart beide. Op 5 September waren
beide oogen eveneens donker.
Nr. 1014JI werd in drie achtereenvolgende broedseizoenen als S ge
noteerd en evenzoo op 22 September en 3 October 1933. Op 7 Septem
ber, 5 October en 9 December 1934 werd hij voor een „ 9 " gehouden,
met de opmerking „smalle witgele ring".
Wij zien dus, dat de verkleuring in den herfst het eene jaar kan op
treden en een volgend jaar kan wegblijven. Dergelijke gevallen van ver
kleuring van de mannelijke iris zijn echter zeldzaam.
Bij de 9 9 wordt de lichte ring in den herfst dikwijls iets donkerder,
maar dit is eveneens zelden zoo sterk, dat zij niet meer duidelijk als „ 9 "

[Ardea XXIV

138

herkenbaar zijn. Nr. 106105, een 9 , had op 6 April en 18 September
1934 een donkere iris; in Mei is de iriskleur niet genoteerd.
H e t tijdstip

v a n a a n k o m s t o p

de

broedplaats.

Met het vangen der vogels vóór den broedtijd gingen wij in 1933 en
1934 niet langer door dan tot 14 April, daar wij de broedsels niet wilden
storen. De eerste eieren verschenen in beide jaren op 20 April.
Het bezoek aan de nestkasten heeft bijna uitsluitend ' s morgens vóór
8 uur plaats. Slechts na begin April bezoekt een deel der Spreeuwen de
nestkasten ook 's avonds. Midden op den dag is bezoek zeldzaam. Het
weer is van grooten invloed op het bezoe"k, helder weer geeft veel meer
vangsten dan donker regenachtig weer. Ook mist heeft een zeer ongunstigen invloed.
De intensiteit van het bezoek kan blijken uit Tabel II, waarin voor
elke maand is opgegeven het aantal Spreeuwen, dat in 1933 en 1934
werd gevangen.
Tabel II.
Vangsten buiten den broedtijd
Aantal
vangdagen

Maand

Januari . . . . . 1
Februari . . . .
Maart
• :
April
Juli

Augustus

.

. .

September

. .

Aantal
gevangen
Spreeuwen

20

3

Aantal
per
vangdag
0.15

Verhouding
ƒ : V
1

0.00

8

25

3.1

1

0.47

14

292

20.9

1

0.46

8

247

30.9

1

0.60

3

3

1

1

0.00

12

42

3.5

1

0.24

1

0.42

4.8

1

0.34

1

0.00

.

14

107

October . . . .

>9

91

November . . .
December . . .

12

—

14

3

,

7'6

0.0
0.2

—

Het bezoek aan de nestplaatsen begint reeds in Januari. Iedereen kent
dit verschijnsel van de Spreeuwen, die onder de daken van onze huizen
wonen. In den winter overnachten zij daar echter dikwijls in de holten,
die later als nestholte worden gebruikt. In onze kasten doen zij dat
nooit, zoodat het bezoek der Spreeuwen aan onze kasten m.i. uitslui
tend aan te merken is als bezoek aan toekomstige broedplaatsen en dus
reeds wijst op een eenigszins geactiveerden toestand der voortplantings
organen. In Januari is het bezoek zeer gering, slechts enkele $ S ko
men dan op mooie en zachte dagen in de kasten. Een groot deel van
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onze broedvogels is trouwens trekvogel en vertoeft in Januari nog in
de in Zuid-Engeland en Noord-Frankrijk gelegen winterkwartieren. Bij
gunstig weer keeren zij reeds in de tweede helft van deze maand en in
den loop van Februari en Maart terug. Het bezoek in Februari is reeds
belangrijk grooter; in het laatste decennium vingen wij op gunstige
dagen reeds 8 en 9 vogels per dag. Na begin Maart neemt het bezoek
voortdurend toe tot den broedtijd. Tijdens het begin van den rui (half
Juni—half Juli) bezoeken de vogels de kasten weinig of niet. Van af
25 Juli noteerden wij weder eenige vangsten van nog niet geheel uitgeruide S $ , in den loop van de maand Augustus*) neemt het bezoek toe,
bereikt einde van September ongeveer dezelfde hoogte als in het begin
van Maart en neemt na half October snel af. Tot einde October vingen
wij verscheidene exemplaren, in November echter geen meer, hoewel ik
op zachte dagen nog wel Spreeuwen bij de kasten zag. In de zeer zachte
dagen van December 1934 noteerden wij weer een drietal vangsten van
S S , die in het voorjaar als broedvogel waren gevangen.
De S S , die in December en Januari de kasten bezoeken zijn onge
twijfeld standvogels. Dit winterbezoek en het feit, dat dan bij de nest
plaatsen gezongen wordt, wijzen er op, dat de gonaden dezer stand
vogels niet geheel in rust zijn. Een vergelijkend onderzoek naar den
toestand der gonaden in den winter van standvogels en van trekvogels
zou zeker van belang zijn.
De vangsten in het voorjaar, vóór den broedtijd, zijn bestudeerd in
verband met leeftijd en sexe der vogels. Met betrekking tot den leeftijd
is bij de $ $ onderscheid gemaakt tusschen ie-jaars, 2e-jaars en oude
ren2) en bij de 9 9 tusschen ie-jaars en ouderen. Daar bijna alle
9 9 reeds na afloop van het eerste jaar broeden heeft een categorie
„2e-jaars" bij haar geen zin. Daar ik geen gelegenheid had alle waar
nemingen persoonlijk te doen, is de leeftijd nooit bepaald naar het veder
kleed, maar uitsluitend op grond van het ringnummer. Van ongeringde
vogels werd dus de leeftijd als onbekend genoteerd.
In Tabel III zijn de gegevens betreffende het eerste voorjaarsbezoek
aan de nestkasten verwerkt voor de vogels, welke in Mei daaropvolgend
als broedvogel werden aangetroffen. De ie kolom geeft dus aan het
aantal (resp. het percentage), dat reeds vóór 16 Maart in de kasten
werd gevangen, de 2e kolom geeft de vogels, die vóór 31 Maart aan
wezig waren enz. Het verloop van het eerste bezoek is in Fig. 2 gra
fisch weergegeven, waarbij op de horizontale as de in Tabel III ge
noemde data zijn uitgezet en op de verticale as de percentages welke
1) In het begin van deze maand begint ook weer de herfstzang der Spreeuwen, die
haar hoogtepunt bereikt in September.
2) Onder le-jaars worden verstaan vogels, die in het laatste voorjaar geboren en dus
nog niet ten volle een jaar oud zijn. In Mei worden de meeste dezer vogels 2e-jaars, de
anderen in Juni of Juli.
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toen aanwezig waren. Door deze wijze van voorstellen zijn de ver
schillen in aankomst het gemakkelijkst te zien.
Van de oude 9 9 is 49 % vóór 16 Maart in de kasten gevangen,
77 % vóór i April, terwijl vóór 15 April bijna alle toekomstige broedvogels (88 %) in de kasten gevangen waren. De ie-jaars 9 9 komen
aanzienlijk later dan de oude, vóór 15 April was slechts 38 % der
toekomstige broedvogels gevangen. De getallen der 9 9 , die nog geen
ring droegen, loopen geheel parallel met die der ie-jaars 9 9 . Wij zulTabel III.
Eerste bezoek van de broedvogels aan de nestkasten in 1933 en 1934.
Percentages

Aantal
!

B

1
V*

0

'

1
!

>

1

^

0
0

>

1

Ouderen

J 28

Leeftijd onbekend . .
Totaal

n

0

r-H

O

0

>

i

Ouderen

i

1

;

^
0

!

>

3

>

1

r ~'

O
O

>

\r\
1—1
u
O

>

0
O

>

11
1

8

!' 13

13

38

100

57

I 49

i' 77

88'

100
100
100

: 44
1
3

! 50

1I 10

33

3

9

30

48

! 63
11
1

98

: 31

49

64

30

le jaars

5

>

:'i

1

cfd 1

Totaal

11

!

9 9

Leeftijd onbekend . .

£

j

le jaars

2e jaars

>
!

;;

i;

0

1

3

5

0

20

60

100

4

9

i 14

14

'•! 28

64

100

100

28

! 33

! 40

40

!! 70

83

100

100

4

9

1

13

19

21

47

68

100

36

52

i

70

78

46

67

;

90

100

len aanstonds zien, dat dit zeer waarschijnlijk ook alle of bijna alle
ie-jaars zijn geweest.
De oude S S komen het eerst in de kasten, 70 % is reeds vóór
16 Maart gevangen, 83 % vóór 1 April en 100 % vóór 15 April. De
2e-jaars S S komen grootendeels veel later. Dit houdt waarschijnlijk
verband met het feit, dat een groot deel der S S pas in het ze jaar
geslachtsrijp wordt, zoodat vele dezer S S voor het eerst sexueel actief
worden en daardoor later zijn dan de ouderen. De ie-jaars S $, die in
April dus pas 11 maanden oud zijn, bezoeken de kasten nog aanzienlijk
later, op 15 April was nog maar 60 % der broedvogels gevangen. Het
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is jammer dat het aantal gegevens in deze groep zeer klein is. Dit wordt
veroorzaakt doordat zoo weinig $ S reeds in het eerste jaar tot broeden
overgaan. De S S van onbekenden leeftijd (ongeringde vogels) komen
aanzienlijk later dan de oude S ê , de getallen liggen juist tusschen die
der ie- en 2e-jaars in. Wij zullen aanstonds zien, dat het zeer waar
schijnlijk is, dat deze groep $ S inderdaad samengesteld is uit ie- en
2e-jaars vogels.
Naar aanleiding van mijn waarnemingen bij enkele nesten in 1932,
die uitwezen, dat het S het eerst de nestplaats uitzoekt, had ik ver
wacht, dat de $ $ de kasten ook aanzienlijk eerder zouden bezoeken

Fig. 2. Eerste bezoek der broedvogels aan de nestkasten.
= le-jaars,
2e-jaars,
— ouder dan 1 jaar,
+ + + + = ouder dan 2 jaar,
- = leeftijd onbekend.

dan de 9 $ . Wij zien in Tabel III en Fig. 2, dat de $ S inderdaad
iets eerder komen. Het verschil is echter niet groot. Een niet gering
aantal $ ? bezoekt de kasten reeds in Februari.
Wij kunnen de vraag stellen of de vogels direct na aankomst op het
broedterrein de kasten bezoeken, m.a.w. of de eerste vangsten der broed
vogels tevens een indicatie zijn voor den terugkeer uit het winterkwar
tier. Wij weten het niet met zekerheid, maar de wintervangsten der
standvogels wijzen er op, dat dit wel het geval kan zijn. HICKS (1934)
heeft waargenomen, dat in Columbus (Ohio) de $ 9 in het voorjaar
gemiddeld later doortrekken naar de broedplaatsen dan de S S . WEIGOLD (1926) daarentegen rangschikt den Spreeuw onder de vogels, die
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in het voorjaar op Helgoland in zeer geringe mate den regel van GÄTKE
volgen, welke zegt, dat de S $ vóór de ? $ trekken. Het verzamelen
van meer materiaal over deze kwestie is zeker gewenscht.1)
Met betrekking tot de aankomst van jonge vogels vonden JIRSIK
(Ï933) en VILKS (1933) eveneens, dat de jonge vogels later terugkomen
dan de ouden. SKOVGAARD (1928) daarentegen kon geen verschil constateeren. Zijn materiaal is echter niet groot.
H e t

b e r e i k e n

v a n

d e n

geslachtsrijpen

l e e f tij d .

Vogels, die als nestjong geringd waren, werden in de volgende jaren
als broedvogel teruggevangen.
Daar wij niet elk jaar alle broedvogels konden vangen, bestaat de
mogelijkheid, dat eenige vogels, die wij voor het eerst als broedvogel in
het tweede jaar constateerden, toch reeds in het vorige jaar gebroed
hadden. Dit geldt in sterker mate voor de $ 0 dan voor de ? ?, maar
daardoor kan het groote in Tabel IV tot uiting komende verschil toch
Tabel IV.
Leeftijd, waarop de vogels voor het eerst broeden : ,
Voor het eerst broedend einde le jaar
Voor het eerst broedend einde 2e of 3e jaar ...

o" j
4
15

5

j 13
!

6

1 samen
17
[ 21

niet verklaard worden. Bij de $ S broedt dus het meerendeel voor het
eerst aan het einde van het ze jaar, bij de $ 9 aan het einde van het
ie jaar.
De vogel, die het vroegst geslachtsrijp werd, was 9 74972, die reeds
op een leeftijd van 317 dagen tot voortplanting overging (KLUIJVER,
1933, p. 43). Ongetwijfeld zijn er echter ook 9 9 , die eerst in het 2e
jaar geslachtsrijp worden. In 1934 werden op enkele dagen gedurende
den broedtijd de klepjes op vangen gezet in kasten waarin geen broedsel
was. Wij vingen daarin 29 $ S en 4 9 9 . De $ 9 waaronder zich
één geringde (ie-jaars) vogel bevond, zijn ongetwijfeld niet volkomen
-1) VAN DOBBEN verstrekte mij de nog niet gepubliceerde gegevens van Spreeuwen, die
in Maart/April 1934 tegen Nederlandscbe vuurtorens waren doodgevlogen en aan het
„Vogeltrekstation Texel" waren toegezonden. Ik betuig hem hier gaarne mijn dank daar
voor. Tusschen 10 en 24 Maart vlogen 234 Spreeuwen aan, waarvan 206 (88%) ouden
waren. Tusschen 7 en 13 April vlogen er 56 aan, waarvan 32 (57%) ouden. Dit doet sterk
denken aan gescheiden trek, nl. eerst overwegend ouden en later het gros der jongen,
hetgeen dus goed overeenkomt met het door mij geconstateerde vroegere bezoek der oude
vogels aan de nestkasten.
Dezelfde getallen duiden ook op gescheiden trek van -j'o'1 en Ç J. Tusschen 10 en
24 Maart vlogen 139 (60 %) <ƒ(ƒ dood en tusschen 7 en 13 April 27 (48%) <ƒ<ƒ•
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geslachtsrijp geweest, daar zij gezien de overmaat aan $ S anders wel
een broedsel hadden gemaakt. TISCHLER (1905 en 1908) schoot in den
broedtijd 7 9 9 met onontwikkelde ovaria en SAVAGE (1922) schoot
er 2. In Letland komen volgens VILKS (1933) zeer weinig vogels in het
ie jaar tot broeden. Hij vond slechts eenmaal een ie-jaars 9 als broedvogel.
Wij zullen aanstonds zien, dat het aantal $ S bij den Spreeuw aan
zienlijk grooter is dan het aantal ? 9 . Wij moeten dus de vraag stellen
of het niet broeden der ie-jaars $ $ veroorzaakt wordt, doordat deze
vogels niet geslachtsrijp zijn of doordat er geen 9 9 meer voor hen
beschikbaar zijn. De reeds genoemde onderzoekingen van TISCHLER en
SAVAGE en ook die van WITHERBY (1929) toonen aan, dat er in den
broedtijd 3 $ met onontwikkelde testes zijn. Bij den Spreeuw worden
dus ongetwijfeld vele S $ in het eerste jaar niet geslachtsrijp.
Er zijn ook vele ie-jaars S $ , die niet tot broeden komen, omdat de
beschikbare 9 9 reeds gepaard zijn met de oudere $ $ , die meerendeels vroeger in het jaar sexueel actief worden.
In niet bewoonde kasten werden gedurende den broedtijd 1934, zoo
als reeds werd medegedeeld 29 $ S gevangen. Uit deze vangsten zien
wij in de eerste plaats, dat een groot aantal niet gepaarde vogels zich
in den broedtijd in de kolonie ophoudt en de ledige nestkasten bezoekt.
Van de 29 S $ waren er 9 geringd, daaronder bevonden zich 5 ie-jaars
en 4 ouderen. Onder de niet broedende vogels bevinden zich dus zelfs
oudere S $ . De directe waarnemingen bij de nestkasten hadden dat ook
reeds aangetoond. Het percentage ie-jaars (yy %) onder de niet-broedende S S is echter veel grooter dan onder de wel broedende (8 % in
1933 en ö % in 1934).
Over den leeftijd der 20 niet geringde vogels, die in de ledige nest
kasten gevangen werden valt niets met zekerheid te zeggen. Wel weten
wij, dat het (behoudens de mogelijkheid van enkele uitzonderingen) geen
vogels waren, die in het vorige jaar op ons terrein gebroed hadden, want
dan zouden zij geringd zijn geweest. Om dezelfde reden waren het geen
nestjongen van ons terrein. Het waren dus vogels van elders, die zich
op ons terrein gevestigd hebben en dus waarschijnlijk jongen (zie p. 154).
Een deel der $ S , die aanvankelijk door gebrek aan 9 9 niet tot
broeden zijn gekomen, paart later nog met 9 9 , waarvan het ie broed
sel verloren is gegaan of die nog een 2e broedsel maken na het uitvliegen
van het eerste. Dit blijkt o.a. uit de volgende vangsten:
S 106084 werd geringd op 28 Mei 1932 in kast 53 als meerjarig
celibatair en werd teruggevangen op 4 Juli 1932 als broedvogel in kast
64, gepaard met 9 106079, die voor het ie broedsel gepaard was ge
weest met S 106089. De jongen van dit broedsel waren uitgevlogen.
S 99687, geringd als nestjong in 1931, broedvogel in 1933, werd in
Maart en April 1934 gevangen in de kasten 14 en 15 en gedurende den
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broedtijd (17 en 23 Mei) als celibatair in dezelfde kasten. Op 12 Juni
werd hij gevangen als broedvogel in kast 14.
D e g r o o t t e v a n h e t nestterritorium.
Als koloni.ebroeder heeft de Spreeuw geen territorium in den zin van

HOWARD (1929), d.w.z. er is geen bepaald gebied om zijn nest, waaruit
hij soortgenooten tracht te verjagen. Dikwijls ziet men bijv. vele o $
eendrachtig naast elkaar op een schoorsteen zitten zingen. Alleen de
nestplaats zelve verdedigt hij tegen soortgenooten.
Onder nestterritorium versta ik in het volgende het gebied waarin een
vogel naar nestplaats zoekt. Dit is een deel van het terrein waarin hij
zich tijdens den voortplantingstijd beweegt. Dit laatste noem ik zijn
domicilie.
De $ 3 zingen als regel in de onmiddellijke nabijheid van een nest
holte. Hierdoor vestigt de vogel de aandacht der $ 9 op zichzelve en
de nestplaats. Waarschijnlijk heeft de zang echter ook eenigszins de beteekenis, waarop HOWARD voor de territorium-houdende vogels den
nadruk legt nl. het aankondigen voor andere S $ , dat het territorium
(hier de nestholte) reeds door een S bezet is. Als 2 S S tegelijk in
een nestholte zijn, gaan de vogels vechten en zingen (KLUIJVER, 1933,
p. 25). In Maart 1934 werden éénmaal 2 0 S tegelijk gevangen. Ook
deze vogels zaten in de (gesloten) kast luid te zingen. Dit heb ik in
andere gevallen nooit waargenomen, ook niet als ik een S tegelijk met
een $ ving, wat 14 maal is voorgekomen.
Sommige S $ kiezen in het begin van het voorjaar een broedholte
uit en blijven die het geheele seizoen trouw. S 101453 bv. werd in 1933
uitsluitend in kast 39 gevangen en wel op 10 en 21 Maart, 13 April,
15 Mei (broedvogel), 19 en 24 Augustus, 16 September en 3 October.
In 1934 werd deze vogel gevangen in kast 42 op 2 Maart en verder in
kast 40 op 15 Maart, 13 en 14 April, 15 Mei (broedvogel), 28 Augustus,
6 September en 21 September.
Voordat het statistisch onderzoek begonnen werd, meende ik naar
aanleiding van mijn veldwaarnemingen aan enkele individuen, dat alle
$ $ deze groote vasthoudendheid aan hun nestkast zouden vertoonen.
De meesten bezoeken echter in een betrekkelijk klein territorium alle
geschikte nestholten en kiezen eerst laat een bepaalde holte uit. Er zijn
er ook die eerst gedurende eenigen tijd in een bepaald gebied de kasten
bezoeken om dan plotseling op een andere plaats te verschijnen en daar
te broeden. Deze vogels zijn in de meeste gevallen door andere uit hun
nestholte verdreven. Dikwijls keeren zulke vogels na het grootbrengen
van het broedsel weer naar het oude territorium terug.
De waarnemingen over het gebied waarbinnen de vogels naar nest
plaats zoeken zijn statistisch verwerkt in Tabel V, die betrekking heeft
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op den afstand tusschen de kast waarin een vogel vóór den broedtijd
werd gevangen en de kast waarin hij later broedde. Er zijn op het terrein
72 nestkasten. Een vogel die in een bepaalde kast broedt, kan vóór den
broedtijd dus 72 verschillende kasten bezocht hebben. Dit geldt voor
elke kast, dus er zijn 722 = 5184 mogelijkheden als afstand tusschen
bezoekkast en broedkast. De kasten hangen op allerlei verschillende af
standen van elkaar vanaf o M. tot 1200 M. toe. In Tabel V hebben wij
deze afstanden ingedeeld in 6 klassen (o M., 1—30 M. enz.). In het
onderste gedeelte van deze tabel geeft elk getal aan het percentage der
Tabel V.
Grootte van het nestterritorium in de lente
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vogels, dat op een bepaalden afstand van zijn latere broedplaats in een
kast werd gevangen. Wij zien, dat reeds in de periode vóór 15 Maart
vele vogels (35 % der in die periode gevangen $ S en 34 % der $ $ ) in
hun toekomstige broedkast werden aangetroffen. Van de vogels, die wij
vingen in de periode tusschen 1 en 14 April troffen wij 60 % der $ $
en 48 % der $ S in hun toekomstige broedkast aan. In het algemeen
zien wij, dat hoe meer de broedtijd nadert, hoe meer de vogels de toe
komstige broedkast bezoeken (en ook nog wel die in de onmiddellijke
omgeving), terwijl zij dan de kasten op grootere afstanden vermijden.
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De getallen in de laatste kolom van Tabel V geven het aantal keeren,
dat de afstanden tusschen de kasten in de respectievelijke klassen vallen.
De frequentie dezer afstanden moeten wij in onze beschouwing betrek
ken, omdat de afstanden van o—30 M. bijvoorbeeld veel minder voor
komen dan de afstanden van 200—1200 M. Als de vogels zonder voor
keur de verschillende kasten bezochten, moest deze klasse in de andere
kolommen van Tabel V dus naar evenredigheid grooter getallen aan
wijzen dan de eerstgenoemde. Als wij de getallen voor de percentage's
vergelijken, zien wij echter, dat het aantal bezoeken in de toekom
stige broedkast zelve en binnen 30 M. daarvandaan, steeds hoo
ger is dan verwacht zou kunnen worden bij bovengenoemde verdeeling
volgens de toevalswet. Terwijl wij voor de klasse o M. (bezoek aan de
toekomstige broedkast zelve) volgens de toevalswet slechts 1Y2 % van
het totaal aantal bezoeken zouden mogen verwachten, blijkt dit voor de
verschillende kolommen van Tabel V te schommelen tusschen 34 % en
60 %. Het bezoek aan kasten op een afstand van 1—30 M. van de toe
komstige broedkast schommelt tusschen 13 % en 3 6 % van het totaal
aantal bezoeken, terwijl wij volgens de toevalswet slechts 6 % zouden
mogen verwachten. De bezoeken op afstanden boven 60 M. komen
(behalve voor de 9 $ vóór 15 Maart) steeds veel minder voor dan vol
gens het toeval te verwachten ware.
In Tabel V zien wij dus, dat de oppervlakte waarbinnen de meeste
$ S naar nestruimte zoeken, zelfs vóór 15 Maart, een straal van minder
dan 100 M. heeft, later wordt het gebied kleiner en nà 1 April is de
straal niet veel grooter dan 30 M., in elk geval kleiner dan 60 M.
De oppervlakte waarbinnen de meeste $ $ naar nestgelegenheid zoe
ken, heeft aanvankelijk een straal van wat meer dan 100 M. Later
wordt ook het gebied van de $ 9 kleiner, maar gemiddeld blijft het
steeds grooter dan het gebied der S $ . Evenals bij de $ S zijn er onder
de $ 9 ook exemplaren, die van het begin af vasthouden aan de kast,
waarin zijn later zullen broeden.
Wij kunnen de grootte van het terrein, waarin de Spreeuwen naar
nestplaats zoeken, ook op een andere wijze uitdrukken, die hoewel wat
minder exact, wellicht gemakkelijker tot de voorstelling spreekt. Wij
gaan dan na hoeveel keeren verhuizing van kolonie A naar kolonie B
en omgekeerd voorkomt. Bij de $ $ werd 197 X een individu in zijn
latere broedkolonie gevangen en 12 vangsten vielen in de andere ko
lonie; bij de 9 9 werden 133 vangsten gedaan in de latere broedkolonie
en 8 in de andere kolonie.
Het verschil in gedrag tusschen S en 9 komt uit het statistisch on
derzoek minder duidelijk voor den dag, dan ik naar aanleiding van mijn
vroegere waarnemingen had verwacht. De vasthoudendheid aan de nest
holte zou bij de S S echter aanzienlijk grooter zijn als zij niet dikwijls
door andere S $ verdreven werden. Gedwongen verplaatsingen komen
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bij S S meer voor dan bij 2 9, omdat de $ S zooveel talrijker zijn en
dus meer onderlingen strijd om de nestgelegenheden moeten voeren. De
veelvuldige terugkeer naar het oude territorium in den herfst of in het
volgend voorjaar, bewijst duidelijk dat vele van die vogels hun broed
plaats slechts gedwongen verplaatst hebben (zie deze pagina onderaan).
BALDWIN & BOWEN (1928) vonden bij Troglodytes aedon even
eens, dat de 9 9 over grooter terrein en later naar de nestplaatsen
zoeken dan de S $ . Bij vogels, die een territorium in den zi.n van
HOWARD hebben is dat eveneens regel.
T e r r i t o r i u m t r o u w v a n

j a a r o p

jaar.

Jaarlijksche terugkeer naar de eens gekozen broedplaats (domicilie)
is in de vogelwereld ongetwijfeld regel. Verplaatsing van de broedplaats
komt behoudens bij enkele soorten met nomaden-gewoonten gewoonlijk
alleen voor als gevolg van wijziging in de uitwendige omstandigheden,
die het terrein ongeschikt maken als broedterrein. Verder kan verplaat
sing verwacht worden — en is deze ook vastgesteld — bij soorten, waar
bij de paarvorming reeds in het winterkwartier plaats heeft (sommige
Anatidae en Coloeus monedula), nl. als de partners uit verschillende stre
ken afkomstig zijn en de een den ander meevoert naar zijn broedplaats.
Bij Spreeuwen vormen de paren zich echter op de broedplaats en er is mij
uit eigen waarneming of uit de literatuur dan ook geen enkel geval
bekend van verplaatsing van het domicilie. Geheel in overeenstemming
hiermede is de conclusie op p. 154, dat de vogels die zich van elders in
onze kolonie vestigen, uitsluitend individuen zijn, die nog nooit hebben
gebroed. Terugkeer naar het oude domicilie is voor den Spreeuw tallooze keeren geconstateerd en mijns inziens vaste regel.
Keeren de Spreeuwen ook terug naar hun vroegere nestterritorium,
d.w.z. naar de vroegere broedplaats in engeren zin? De meeste indivi
duen doen dit wel, sommige broeden zelfs in dezelfde nestkast. De
individuen, die niet in de naaste omgeving broeden, keeren in het voor
jaar dikwijls wel eerst naar hun oude nestterritorium terug en ver
wisselen dit eerst later met een ander territorium. Enkele duidelijke voor
beelden hiervan zijn: 9 101438 broedde in 1932 in kast 52. Terug
vangsten in Maart en April 1933 in kast 52 en later als broedvogel in
kast 32. S 101423 broedde in 1933 in kast 31. Terugvangsten in 1934
tweemaal in kast 30, daarna eenmaal in kast 47 en Mei 1934 als broed
vogel in kast 47.
Dikwijls keeren de verhuisde vogels later weer terug naar het oude ter
ritorium. Een duidelijk voorbeeld hiervan is $ 101485, die in 1932 broed
de in kast 19, in 1933 in kast 43 en in 1934 weer terugging nl. naar
kast 20. Een ander voorbeeld is S 108782. Deze bezocht in April 1934
regelmatig kast 33 en broedde daar in Mei,. Dit broedsel ging verloren,
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waarna de vogel verhuisde naar kast 22. Hierin werd hij in Mei nog drie
keer gevangen en in Juni had hij er een broedsel. In September 1934
werd hij echter tweemaal gevangen in kast 34. Al deze gevallen wijzen
op een gedwongen karakter van de verhuizing.
Zeer interessant zijn in dit verband ook de herfstvangsten. Er is
onderzocht of de vogels in den herfst de kasten bezoeken, waarin zij in
het voorafgaande seizoen gebroed hebben of de kasten, die zij in het
volgend seizoen zullen bewonen. Daarvoor hebben wij alleen vogels
gebruikt, die in den herfst een behoorlijke territoriumvastheid vertoon
den en dus niet veel van kast wisselden.
Wij vonden als afstand van herfstkast tot vorige broedkast:
41 X (o—30 M.); 14 X (31—100 M.); 16 X (100—1000 M.).
Als afstand van herfstkast tot volgende broedkast vonden wij:
7 X (o—30 M.);
5 X (31 —100 M.); 14 X (100—1000 M.).
De territoriumtrouw van voorjaar op herfst is dus grooter dan die van
herfst op voorjaar. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in den feileren
strijd, die in het voorjaar om de kasten gestreden wordt, wat vele ge
dwongen verhuizingen tot gevolg heeft.
De gegevens omtrent den terugkeer naar het oude territorium zijn op
dezelfde wijze als die over de grootte van het territorium samengevat
in Tabel VI.
Tabel VI.
Terugkeer naar het nestterritorium van het vorige jaar
Afstand broedkasten
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De trouw aan het territorium is bij S S iets beter ontwikkeld dan bij
2 2 , hetgeen blijkt uit de hoogere percentages bij de kleinere afstanden.

De 3 3 broeden als regel binnen 60 M. afstand van hun broedplaats
van het vorige jaar, de 9 2 gaan blijkbaar dikwijls tot 200 M. Vele
verwijderen zich nog verder van de vorige broedplaats (37 % der S $
en 36 % der 2 2 verder dan 200 M.), maar in vergelijking met het
aantal beschikbare kasten op een onderlingen afstand van meer dan
200 M. (65 %) is dit aantal toch relatief niet hoog.
Evenals de grootte van het nestterritorium kunnen wij ook de mate
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van terugkeer naar het vroegere territorium uitdrukken in het aantal
verhuizingen, dat plaats heeft van kolonie A naar kolonie B in opeen
volgende jaren. Bij de S S broedde 6 X een individu in een andere
kolonie dan het vorige jaar en 24 X bleef een individu aan zijn vroegere
kolonie trouw. Bij de $ 9 zijn deze getallen respectievelijk 7 en 42.
P a a r v o r m i n g en huwelijk.
De paarvorming, die uitvoerig beschreven is in mijn publicatie over
de voortplantingsbiologie, komt op de nestplaatsen tot stand, terwijl
er gedurende de uren, dat de vogels in den troep leven, van bijeenblijven
der paren langen tijd niets te bespeuren is. Dit wijst er reeds op, dat de
nestholte bij de paarvorming een groote plaats inneemt en een grooten
invloed heeft op de keuze van den partner. Definitieve paarvorming in
den herfst komt ongetwijfeld niet voor en in het voorjaar komt zij in
de meeste gevallen eerst laat tot stand. Wij vingen in het voorjaar 14 X
een 9 en een S tegelijk in een kast en wel respectievelijk op 20 Fe
bruari, i, 11, 21, 22, 27, 27, 28, 31 Maarten 1, 6, 6, 13, 13 April. Slechts
twee van deze paren (nl. die van 1 Maart en 1 April) bleken later ook
tezamen een broedsel te hebben gemaakt.
Er is onderzocht of de echtgenooten, die in een seizoen tezamen ge
broed hebben, het volgend jaar elkaar weer opzoeken. Voor dit onder
zoek waren alleen die huwelijken te gebruiken, waarvan beide partners
ook het volgend jaar in den broedtijd op het terrein werden aangetrof
fen. Doordat jaarlijks ongeveer 50 % der broedvogels sterft zijn er over
dit punt niet veel gegevens, maar toch wel voldoende voor een zekere
conclusie.
In 1933 werd één keer waargenomen, dat twee vogels ( S 101435
en 9 101442), die in 1932 een paar hadden gevormd, wederom tezamen
broedden. Beide jaren bewoonde dit paar kast 51. In 1934 broedde het
S van dit paar wederom in dezelfde kast, maar met een ander 9
(65792), terwijl het oorspronkelijke 9 met een ander S (108824) in
kast 57 broedde. Van de andere ons bekende paren hadden de vogels
in het volgend jaar alle andere partners. Wij namen 23 X waar, dat een
9 met een ander $ broedde, hoewel het $ van het vorige jaar nog in
leven was. Van deze 23 S $ hadden er 13 met zekerheid een ander 9,
de andere 10 SS konden wij niet als broedvogel vangen, hoe
wel zij wel op het terrein aanwezig waren. In onze (dichtbevolkte)
kolonie is het dus ongetwijfeld regel, dat de echtgenooten van een
uiteengevallen huwelijk elkaar het volgend jaar niet weer opzoeken.
Het eene geval van weder bijeenkomen der partners moet mijns inziens
niet worden verklaard door wederzijdsche persoonlijke voorkeur voor
de vroegere partner, maar is uitsluitend het gevolg van beider trouw aan
de vorige broedplaats.
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Bij solitair broedende soorten zal deze trouw aan de broedplaats uit
den aard der zaak veel meer tot gevolg hebben, dat dezelfde individuen
in opeenvolgende jaren een paar vormen.
Als in één seizoen twee broedsels gemaakt worden gaan de indivi
duen van een paar dikwijls ook uit elkaar. Tweemaal werd geconsta
teerd, dat een paar voor het vervolgbroedsel bijeen bleef en in dezelfde
kast broedde, terwijl tweemaal een 2 voor het vervolgbroedsel verhuis
de naar een andere kast en daar met een ander S broedde. In deze ge
vallen is het sexueele instinct bij het oorspronkelijke $ waarschijnlijk
later in het seizoen (of in het geheel niet) opnieuw ontwaakt dan bij
het 9 , zoodat dit een ander $ moest zoeken. Wij zien ook hier, dat
schijnbare huwelijkstrouw in wezen plaatstrouw is.
Tweede broedsels komen weinig voor, zoodat daarover slechts één
volledig gegeven bekend is, nl. van 9 106079. Dit is reeds medegedeeld
op p. 143. Het tweede broedsel van dit 9 was 900 M. verwijderd van
het eerste. Deze afstand is buitengewoon groot. Waarschijnlijk waren
op kleineren afstand van de oorspronkelijke nestplaats in deze late
periode (half Juni) geen bronstige $ $ meer aanwezig.
Bij de Boerenzwaluw (Hirundo rustica) is wisseling van broedpartner
van eerste op tweede broedsel en van jaar op jaar eveneens regel, zooals
met voldoende zekerheid is vastgesteld, zie o.a. WEIGOLD en SCHÜZ
(1931, p. 104). Gevallen van weder bijeenkomen der echtgenooten in een
volgend jaar ging steeds gepaard met terugkeer naar hetzelfde nest.
BALDWIN (1921) komt voor Troglodytes aedon eveneens tot de con
clusie, dat in gevallen waar schijnbare huwelijkstrouw wordt waargeno
men, deze in wezen steeds berust op plaatstrouw. Bij Melospiza melodia
schijnt het 9 in sommige gevallen echter wel het ê van het vorige jaar
te prefereeren boven het vroegere territorium, indien het $ zich niet al
te ver van het vroegere een nieuw territorium heeft uitgezocht. Wisse
ling der echtgenooten komt bij Melospiza echter ook veel voor (NICE,
1934, P- 19 en 33).
Voor bestudeering van de vraag of bigamie bij Spreeuwen voorkomt
is mijn methode niet geschikt. Het is $ X voorgekomen, dat in den broed
tijd in één kast 2 S S en I X,dat 2 9 9 werden gevangen. Verscheidene
van deze vogels had ik echter kort tevoren in een nabije broedkast reeds
bij het voederen der jongen gevangen. Ik meen daarom, dat de meest
waarschijnlijke verklaring van deze gevallen is, dat de vogel tijdelijk
zijn eigen kast niet meer in durfde gaan en om aan zijn voederdrang te
voldoen, de jongen van een ander broedsel voederde. Eenmaal nam ik
waar, dat deze toestand permanent werd. $ 108824 wiens broedsel in
kast 57 verongelukte, hielp de jongen van een ander paar in kast 53
voederen. In 1931 had ik het voederen door 2 $ S en één 9 ook reeds
eenmaal waargenomen. In beide gevallen was er geen sprake van eenigc
onverdraagzaamheid tusschen de S S . Zij gedroegen zich nl. even onver-
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schillig tegenover elkaar als tegenover het 9 , alleen de hongerige jongen
hadden hun belangstelling.
Op één literatuuropgave over bigamie bij Spreeuwen werd ik op
merkzaam gemaakt: GRABHAM (1895) heeft nl. waargenomen, dat drie
Spreeuwen (waarschijnlijk 2 3 S en 1 ? ) in een hol een nest bouwden
en de jongen groot brachten. Het gezamenlijk bouwen van het nest
maakt het waarschijnlijk dat hier inderdaad van bigamie gesproken moet
worden. Gezien het overwegend aantal S $ bij den Spreeuw, is het
voorkomen van bigamie in den vorm van polyandrie niet verwonderlijk.
H e t b e g i n v a n d e n leg.
Het leggen der eieren heeft plaats tusschen half April en begin Mei.
De invloed van de luchttemperatuur op het tijdstip van de ei-afzetting
heb ik reeds behandeld (KLUIJVER, 1933, p. 44). Thans kan ook de
invloed van den leeftijd der vogels op het begin van den leg bestudeerd
worden. De Spreeuwen van één kolonie beginnen bijna alle tegelijk met
het leggen. Deze geringe variabiliteit is waarschijnlijk het gevolg van de
bijna volmaakt sociale leefwijze, die de Spreeuwen voeren, tot vlak voor
het leggen der eieren. De verschillen, die veroorzaakt worden door leef
tijdsverschillen der individuen, zijn daardoor echter goed te bestudeeren,
want de uitwendige omstandigheden zijn voor alle individuen vrijwel
gelijk. _
De invloed van den leeftijd op den begindatum is na te gaan aan
de 9 ? , waarvan wij een legsel hebben gecontroleerd in de verschillende
jaren. Alle gegevens hierover zijn samengevat in Tabel VII. Uit de
overwegend positieve afwijkingen van den gemiddelden begindatum
(dat is: het rekenkundig gemiddelde van de begindata der ie broed
sels) in het ie jaar en de negatieve of zeer geringe positieve afwij
kingen in het 2e en 3e jaar, zien wij, dat de vogels in het eerste jaar rela
tief laat met leggen beginnen. Alleen de $ ? 99683 en 106136 vormen
een uitzondering.
Alle gegevens betreffende de begindata der legsels zijn voor de jaren
1932/1934 samengevat in Tabel VIII, waarin M ook het reken
kundig gemiddelde van de begindata der ie broedsels voorstelt, terwijl n
het aantal gegevens aangeeft, waaruit het gemiddelde is berekend. Het
gemiddelde der ie-jaars $ $ valt steeds later dan dat der oudere
Ç $ . Het verschil is echter gering, nl. slechts enkele dagen, veel kleiner
dus dan o.a. HENNICKE-NAUMANN en SCHNEIDER (1927) aannemen (2 tot 4
weken). Waarschijnlijk hebben deze auteurs enkele gevallen waargenomen
van jonge vogels, die laat begonnen en naar aanleiding daarvan aangeno
men, dat alle ie-jaars zoo laat zouden beginnen. Vele beginnen echter
zeer weinig of in het geheel niet later dan de meerjarige, andere inder
daad 2 tot 4 weken later. Wij hebben reeds aangetoond, dat deze zeer
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late legsels voor een deel afkomstig zijn van 9 9 , die geboren zijn uit een
Iaat broedsel van het vorige jaar (KLUIJVER, 1933, p. 43). Uit het voort
gezette onderzoek is gebleken, dat er zich ook vogels onder bevinden,
die geboortig zijn uit het ie broedsel van het vorige jaar. Deze vogels
beginnen dus zeer ongelijkmatig. De oudere 2 9 daarentegen beginnen
nagenoeg alle tegelijk.
Uit Tabel VIII zien wij tenslotte, dat de niet-geringde 9 9 , evenals
Tabel VIII.
Gemiddelde begindata der legsels.
Jaar

Ie jaars 99
M
n

oudere 99
M
n

ongeringde 9 9
M
n

1
1932

30.4

i

7

27.5

2

1933

25.8

1

6

24.5

30

éi. 3

13

2

22.8

25

27.1

16

1934

31.5

1

de ie-jaars, later met leggen beginnen dan de meerjarige vogels. Zij vertoonen ook groote verschillen in het begin van den leg. Hun gedrag wijkt
dus, evenals dat van de ie-jaars, in dit opzicht af van het gedrag der
oudere 9 9 .
H e t a a n t a l eieren.
Uit Tabel VII, die o.m. voor een aantal 9 9 de grootte der legsels
vermeldt in 2 of 3 opeenvolgende jaren, zien wij, dat in 8 gevallen het
aantal in het ie jaar kleiner is dan in het ze of 3e jaar, in 3 gevallen
gelijk en in geen enkel geval grooter. Onder de 13 legsels van ie-jaars
9 9 , die wij in totaal controleerden, was er geen enkele met 7 eieren,
terwijl van de 60 legsels van meerjarige 9 9 er 7 met 7 en 1 met 8
eieren waren. Het leggen van 7 of meer eieren komt dus misschien uit
sluitend bij oudere 9 9 voor. Uit Tabel VII zien wij na het 2e jaar geen
stijging meer. Het eenige legsel van 8 eieren, dat in 1934 in de kolonie
werd aangetroffen, was afkomstig van het 5-jarige 9 65792, dat in de
twee voorafgaande jaren 7 eieren had gelegd. Dit is de eenige aanwij
zing voor een stijging in later jaren.
Het gemiddeld aantal eieren van alle ie-jaars, ouderen en ongeringden is opgegeven in Tabel IX. In de onderste lijn is het gemiddelde over
1932/1934 opgegeven met de bijbehoorende middelbare fout (m =
2
1 /" V
y
_±-jV_
Het verschil tusschen Mten M
n(«-1)

2

bedraagt 1,2 ± 0 , 3 (m

van het verschil —Vm\ + m\)- Dit verschil is grooter dan driemaal de bij
behoorende middelbare fout en mag dus als zeker worden beschouwd.
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De legsels der ie-jaars 9 9 hebben dus gemiddeld minder eieren dan de
legsels der ouderen. Wij kwamen al eerder tot dit resultaat (KLUIJVER,
1933, p. 47), maar toen was het niet zeker, dat de zgn. „nakomende
legsels" alle van ie-jaars afkomstig waren. Doordat wij thans uitsluitend
geringde individuen voor onze berekening gebruikten is het verschil
exact vastgesteld.
Bij Melospiza melodia (Niet, 193 3/1934) en bij Ardea cinerea (VERTabel IX.
Gemiddeld aantal eieren
Jaar

1932
1933 .

•

1934

Samen

. .

M,

ti]

4.7

7

m2

4.7

i
6 'î

6-5

4.5

2

4.7 ± 0.3

ongeringde ÇO

oudere 9$

Ie jaars 99

15

~ n2
:

M3

1
1
2 1

n3
1
1

1 30

5.1

! 13

5.9

25

5.0

16

5.9 + 0.09

57

5.0 + 0.14

29

5.8

WEY, 1930) schijnen de ie-jaars 9 9 ook minder eieren te leggen en
later te beginnen dan de ouderen.
Het verschil in aantal eieren tusschen de oudere en de ongeringde 9 9
bedraagt 0,9 ± 0,2 waarbij eveneens het verschil grooter is dan 3 X de
bijbehoorende middelbare fout. De ongeringde 9 2 leggen gemiddeld
dus minder eieren dan de meerjarige 9 9 . Tusschen ongeringden en
ie-jaars bestaat geen verschil.
D e o n g e r i n g d e broedvogels.
De ongeringde broedvogels van 1933/1934 verdienen thans onze na
dere aandacht. Deze categorie is reeds behandeld op p. 140, p. 153 en
hierboven. Zij bevat de vogels, die in het betreffende voorjaar als vol
wassenen geringd werden en waarvan dientengevolge de leeftijd niet
bekend is. Wij moeten aannemen, dat deze vogels van elders komen,
want in de vorige jaren zijn op ons terrein alle nestjongen en bijna alle
broedvogels geringd.
Het blijkt nu, dat de ongeringde 9 9 , geheel overeenkomstig de
ie-jaars 9 9 in drie punten van de oudere 9 9 afwijken: 1°. Zij be
zoeken de kasten later. 20. De legsels worden later begonnen. 30. Zij
leggen minder eieren. Hieruit meen ik te mogen concludeeren, dat de
9 9 , die zich van elders op ons terrein vestigen, ie-jaars zijn, die hier
dus hun eerste broedplaats hebben.
Van de ongeringde $ ê beschikken wij slechts over bezoekdata, daar
ei-aantal en begindatum weinig of niet door het S zullen worden be-
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invloed. Op p. 141 hebben wij gezien, dat het eerste bezoek der ongeringde S $ aan de kasten invalt tusschen ie- en 2e-jaars S S , terwijl
wij op p. 142 zagen, dat de S S gedeeltelijk reeds in het ie jaar, maar
grootendeels pas in het 2e jaar gaan broeden. Dit wijst er op, dat de
ongeringde SS ie- en 2e-jaars zijn en waarschijnlijk dus eveneens vo
gels, die voor het eerst broeden.
Het is jammer dat over het vederkleed der ongeringde vogels geen
aanteekeningen gemaakt zijn.
S a m e n s t e l l i n g v a n d e p o p u l a t i e naar
en sexe.

l e e f tij d

Het aantal jongen, dat jaarlijks in de kolonie werd grootgebracht en
uitvloog is opgegeven in Tabel X.

Tabel X.
Aantal uitgevlogen jongen in de jaren 1926/1934
Aantal
paren

Aantal
uitgevlogen
jongen

Gemiddeld
aantal
per paar

8

34

4.2

—

17

82

4.8

—

25

121

4.8

—

25

47

1.9

35

34

145

4.3

46

1931

50

235

4.7

235

1932

59

284

4.8

284

Jaar

!

1926
1927 .

.

.

. •

1928
I929
1930 . . .

• .

Aantal
geringde
jongen

1933

53

232

4.4

232

1934

47

148

3.1

148

In 1931 en 1932 zijn vele broedsels door ons gered, doordat wij ze
behoedden voor dreigende vervuiling tengevolge van een overmatige
hoeveelheid emelten in het voedsel; er gingen echter ook eenige broed
sels door onze experimenten verloren.
Natuurlijke vijanden van eieren en nestjongen zijn er niet veel. In
1929 werden zeer veel eieren en jongen opgegeten door Bruine Ratten
(Epimys norvégiens Erxl.), maar in de volgende jaren hadden wij daar
van gelukkig geen last meer. Na 1930 bedroeg het gemiddeld aantal eie
ren per nest 4.7, terwijl gemiddeld ongeveer 4 jongen per nest uitvlogen
(verongelukte nesten medegeteld). In 1934 maakte een Zwarte Kraai
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[Corvus corone L.) verscheidene slachtoffers onder de bijna volwassen
jongen. Hij ging op het deksel zitten en wachtte geduldig tot een jong zijn
kop uit het vlieggat stak om dan snel toe te grijpen. In kast 38 vermin
derde daardoor het aantal jongen van 6 op 2, terwijl ook uit de naburige
kasten jongen verdwenen.
Van de 519 jongen, die in de jaren 1931 en 1932 uit de kasten vlogen,
zijn tot nu toe 38 exemplaren (7.3 %) als broedvogel op het terrein
teruggekeerd. Daar de vogels in het ie en ze jaar (en misschien voor
een zeer klein % in het 3e jaar) gaan broeden, is het niet te verwachten,
dat dit aantal nog noemenswaard zal toenemen. Ongetwijfeld hebben
echter veel meer jongen uit de beide genoemde jaren den geslachtsrijpen
leeftijd bereikt, want zooals op ons terrein vele vogels kwamen broe
den, die elders geboren waren, zullen ook vele van onze nestjongen
een broedplaats elders gezocht hebben. Wij nemen nu aan, dat er een
evenredige uitwisseling van vogels heeft bestaan tusschen onze kolonie en
elders. Het werkelijk aantal van onze jongen dat tot broeden gekomen is,
is dan gelijk aan het aantal eigen jonge broedvogels vermeerderd met de
vreemde, dat is 38 + 49 = 87. Van de 519 uitgevlogen jongen hebben
dus 87 (IJ % ) het tot broeden gebracht, terwijl 8 3 % l) vóór dien tijd is
gestorven. Dit getal geldt uit den aard der zaak slechts voor de omstan
digheden in 1933/1934 en moet opgevat worden als een benaderende
waarde, want de uitwisseling van broedvogels tusschen onze kolonie en
elders behoeft niet precies gelijk geweest te zijn.
In de verslagen van het ringonderzoek van het Rijksmuseum van Na
tuurlijke Historie te Leiden (zie voor volledige literatuuropgave Ardea
23, p. 172) worden (de opgaven van Wageningsche Spreeuwen niet medegeteld) 101 terugmeldingen medegedeeld van Spreeuwen, die als nestjong geringd zijn. Van deze terugmeldingen vallen er 65 (65 %) voor
het einde van het ie jaar en 87 (87 %) voor het einde van het 2e jaar.
Als wij aannemen dat ongeveer de helft in het ie jaar en de helft in het
2e jaar tot broeden komt (zie p. 142) zou dus 76 % omgekomen zijn voor
dat zij tot voortplanting zijn gekomen. Dit komt vrij goed overeen met
het door ons gevonden getal van 83 %. De sterfte is het grootst in het
eerste halfjaar. Van de bovengenoemde terugmeldingen van door het
Rijksmuseum geringde Spreeuwen valt 48 % in het eerste halfjaar en
i j % in het tweede halfjaar.
Als wij terugkeer naar de vorige broedplaats als vasten regel aan
nemen — en tot nu toe is er alle reden dat te doen —, kan het sterfte
percentage der oude vogels van jaar op jaar worden berekend door na te
gaan, hoeveel van de broedvogels in een volgend jaar nog aanwezig
zijn. Voor de $ 2 is dit eenvoudiger dan voor de $ S, daar de
1) Er zij aan herinnerd, dat deze sterfte niet 83 % in het eerste jaar is, want lang
niet alle Spreeuwen broeden in het eerste jaar.
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2 9 , die numeriek in de minderheid zijn, elk jaar broeden, terwijl een
aantal S S door relatief gebrek aan 9 9 niet elk jaar tot broeden
komt. Vele van de overcomplete S S vingen wij echter in den broedtijd
als celibatair of ook wel in den volgenden herfst, zoodat wij met be
trekking tot de $ S eveneens over vrij goede cijfers beschikken.
Blijkens de getallen in Tabel XI keert zoowel van de S S als van
de 9 2 jaarlijks ongeveer de helft der broedvogels van het vorige jaar
weer op de broedplaats terug.1)
Tabel XI.
Overleven van de broedvogels
Broedvogels

99 Mei 1932
9? Mei 1933

! Terug na X jaar j Terug na 2 jaar

I 61 (100 °/0) ,

29 (48 %)

I 50 (100 %) '

23 (46 %)

öV Mei 1932 ....

; 52 (100 %) !

22 (42 %)

cfcf Mei 1933 ....

I 39 (100 %)

21 (54 °/0)

!

15 (25%)
13 (25%)

Bij een gelijkblijvenden broedvogelstand worden de gestorven vogels
vervangen door nieuwelingen (ie- en 2e-jaars), die dus ongeveer de helft
van de broedvogelpopulatie moeten vormen. Het aantal nesten is op ons
terrein van 1932 tot 1934 niet gelijk gebleven maar iets achteruit gegaan.
Mogelijk is dit veroorzaakt, doordat meer oude vogels zijn gestorven
dan onder gemiddelde omstandigheden, waarbij het aantal broedparen
stationnair blijft, het kan echter ook zijn, dat er zich minder jongen als
broedvogels hebben gevestigd.
Andere gegevens over de getalsverhouding van jonge en oude Spreeu
wen in het voorjaar vond ik in BROUWER'S publicatie over vuurtoren
slachtoffers (1929). In'de maanden Maart en April van de jaren 1924/
1928 vlogen tegen „Het Westhoofd" dood 64—71 jonge (dus ie-jaars) en
67—76 oude Spreeuwen. Ten naastebij 50 % der Maart/Aprilvogels
bestaat dus uit jongen. Dit klopt vrij goed met mijn bovengenoemd
resultaat, hoewel een grooter percentage ie-jaars verwacht had kunnen
worden. In mijn kolonie immers bestaat elk jaar ± 50 % uit nieuwe
lingen en daaronder zijn veel 2e-jaars.
De op p. 142 vermelde gegevens van VAN DOBBEN geven voor vogels,
die tusschen 10 Maart en 13 April 1934 aan Nederlandsche vuurtorens
aanvlogen 82 % ouden en slechts 18 % jongen. Dit klopt dus niet met
de door ons gevonden verhouding. Het is echter zeer de vraag of deze
getallen een juist beeld geven van de numerieke verhouding van ouden
en jongen in het voorjaar, daar de ouden waarschijnlijk grootendeels
1) VILKS ( 1933) meent, dat van zijn broedvogels jaarlijks 50—75% verloren gaat.
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vóór de jongen trekken en het aantal gegevens van Maart in dit mate
riaal zeer veel grooter is dan van April.
H o e o u d w o r d e n d e S p r e e u w e n ?
De hoogste leeftijd, dien ik in de literatuur voor een geringden wilden
Spreeuw heb kunnen vinden, is 16 jaren (Loos, 1932). Een Nederlandsche vogel met Leidschen ring Nr. 31076 werd 9 jaren. FLOWER (1925)
vermeldt voor twee Spreeuwen in gevangenschap een leeftijd van 9 à 10
jaren.
In de natuur bereiken vogels waarschijnlijk slechts bij uitzondering den
maximum-leeftijd. Bij Spreeuwen is dit zeker het geval. Voor de bereke
ning van den gemiddelden leeftijd in de natuur kunnen wij de formule
gebruiken, welke door BURKITT (1926/1927) en NICE (1933/1934) wordt
toegepast. BURKITT is er van uitgegaan, dat als jaarlijks in een populatie
~ der vogels sterft, de gemiddelde leeftijd (x) der vogels p jaren be
draagt.
Deze beschouwing heeft echter twee onvolledigheden. Zij gaat uit van
de veronderstelling, dat de vogels alle aan het einde van het eerste jaar
broeden. Dit moge voor Erithacus rubecula en Melospiza melodia gel
den, vele andere soorten gaan eerst op lateren leeftijd tot broeden over.
De gemiddelde leeftijd moet dan vermeerderd worden met den gemid
delden broedleeftijd (m), terwijl deze moet worden verminderd met één
jaar (m-i), nl. het eerste levensjaar, dat reeds verwerkt is als de broed
leeftijd in de formule JJ- van BURKITT.
Ten tweede houdt BURKITT er geen rekening mede, dat de vogels, die
in een bepaald jaar afsterven, niet alle aan het begin van dat jaar, maar
in den loop ervan zullen sterven. Gemiddeld leven zij dus nog een
half jaar.
De gemiddelde leeftijd van een vogel zal dus bedragen:
x = p + (m-i) + 2
Uit Tabel XI blijkt, dat bij de Spreeuwen jaarlijks ongeveer de helft
der broedvogels sterft, dus ^
en p = 2.

y.

Uit Tabel IV blijkt, dat ongeveer de helft der Spreeuwen gaat broe
den aan het einde van het eerste jaar, de andere helft aan het einde van
het tweede jaar. Gemiddeld broeden de Spreeuwen dus op een leeftijd
van 1Y2 jaar, dus m = iM-1)
De gemiddelde leeftijd van een Spreeuw zal dus bedragen:
X = 2 + (13^2—1) + M = 3 jaren.
Er zij nogmaals nadrukkelijk op gewezen, dat dit de gemiddelde leef
tijd is van dat gedeelte der geborenen, dat het tot broeden brengt. Het
grootste deel (83 %) sterft reeds vóór dien tijd.
1) Dit is slechts een theoretisch gemiddelde. In werkelijkheid broedt natuurlijk geen
enkele vogel op een leeftijd van l1/? jaar. Het verschil in broedleeftijd tusschen rf: en 9
zullen wij bij deze globale berekening maar buiten beschouwing laten.

1935]

159

Wij hebben uit de Leidsche ringgegevens berekend hoe oud de als nestjong geringde Spreeuwen, die een leeftijd van 18 maanden hadden over
schreden, gemiddeld zijn geworden. Het waren slechts 25 exemplaren.
De gemiddelde leeftijd dezer vogels bedraagt 2 jaar en 10 maanden. Dit
komt alzoo goed overeen met het resultaat van de berekening uit mijn
materiaal.
Thans willen wij de numerieke verhouding van S $ en 9 ? be
schouwen. Gedurende het heele jaar wijzen de vangsten een overmaat
van S $ aan (zie Tabel II), terwijl wij in den broedtijd in leegstaande
kasten veel meer $ $ dan 9 9 vingen (p. 142). Er schijnen dus meer
$ $ dan 9 9 te zijn.1 ) HICKS (1934) komt op grond van zijn zeer groot
materiaal tot dezelfde conclusie en schat de verhouding tusschen $ 8
en 9 9 in Ohio als 2:1. Ik waag het niet een schatting te doen voor
ons terrein, maar zoo groot lijkt het verschil mij niet. Met betrekking
tot dit punt kunnen nog de volgende getallen worden aangevoerd.
BROUWER (1929) kreeg van 1924 tot 1928 159 $ S en 146 9 9 toe
gezonden. Het Maart/April materiaal van VAN DOBBEN bestond uit
166 S $ en 124 9 9. Het overwegen van het aantal $ S is een ver
schijnsel, dat bij meer monogame Passeres schijnt voor te komen.
"Waardoor wordt het numerieke overwicht der $ S veroorzaakt? Er
zijn drie verklaringen mogelijk. De eerste mogelijkheid is, dat er meer
eieren met mannelijke dan met vrouwelijke destinatie worden gelegd.
Hierover en over de getalsverhouding der sexen bij de geboorte zijn voor
Spreeuwen geen gegevens bekend. Bij vogelsoorten, die daarop onder
zocht werden zijn tennaastebij 50 % & $ en 50 % 9 9 gevonden
(STRESEMANN, 1927/1934, p. 314). Deze verhouding is genetisch ver
klaarbaar en waarschijnlijk is zij bij den Spreeuw niet anders. Er zijn
moeilijk gegevens over te verkrijgen omdat in het ei en bij nestjongen
en zelfs in het juveniele kleed de sexen, althans aan uitwendige ken
merken, niet te onderscheiden zijn. "Wij kunnen dus ook niet nagaan of
de sterfte in het ei of op zeer jeugdigen leeftijd bij de 9 9 misschien
grooter is.
De derde verklaring welke voor het overwegen der S S mogelijk
is, is dat deze gemiddeld een hoogeren leeftijd bereiken. Een verschil in
levenswijze tusschen S en 9 , waarvan een grootere sterfte der laatst
genoemden het gevolg zou kunnen zijn, is echter niet aan te geven. Bui
ten den broedtijd leven de sexen in gemengde troepen en is hun leefwijze
volkomen dezelfde. De verzorging van het broedsel is de gezamenlijke
taak der sexen. De op p. 157 medegedeelde conclusie, dat de sterfte bij
') Daar het bezoek aan de nestkasten altijd verband houdt met de voortplanting zou
het grootere bezoek der
ook zijn oorzaak kunnen vinden in vroeger geslachtsrijp
worden der çfçf- Op p. 142 is echter het tegendeel gebleken.
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de geslachtsrijpe 9 9 niet grooter is dan bij de S S , valt dan ook geheel
volgens de verwachting uit.
Een verklaring voor het overwicht der $ S is dus niet te geven.
T e r u g k e e r n a a r d e geboorteplaats.
Een deel der jonge Spreeuwen verlaat spoedig na het uitvliegen de
geboorteplaats. Een duidelijk voorbeeld hiervan is Nr. 114430, die te
Wageningen geringd werd op 23 Mei 1933 en reeds in Juni of Juli 1933
geschoten werd in een kersenboomgaard te Haesdonck bij Antwerpen.
Verder werden nog drie in ons land als nestjong geringde Spreeuwen
(Nrs. 38370, 62703, 99935) in Juli en Augustus van hetzelfde jaar in
België terug gevonden. Andere jongen blijven tot October op het terrein,
waar zij geboren zijn, zooals ons bleek uit de herfstvangsten. Waarschijn
lijk trekken de meeste daarna nog weg. In de Leidsche ringgegevens zijn
slechts drie gevallen te vinden, die met vrij groote zekerheid wijzen op
overwinteren van jonge Spreeuwen (Nrs. 30837, 74940, 80803). Daar
tegenover staan 16 gevallen van jongen, die op den trek in Vlaanderen
zijn gevangen en 10, die in de winterkwartieren in Engeland en NoordFrankrijk zijn buitgemaakt. De meerderheid der Nederlandsche jongen
zal dus wel wegtrekken.
Van de vogels die als nestjong in onze kolonie werden geringd, zijn
tot 1934 23 9 9 en 23 S S als broedvogel op het terrein teruggevon
den. Ten opzichte van den terugkeer naar de geboorteplaats vertoonen
î en Î dus geen verschil.
Op p. 156 constateerden wij, dat in 1933 en 1934 38 nieuwe vestigin
gen van eigen jongen en 49 van jongen van elders waren voorgekomen.
Wij namen aan, dat er een evenredige uitwisseling van vogels bestaat
tusschen ons terrein en elders, zoodat van onze jongen ook 49 stuks
elders zouden zijn gaan broeden. Van de jongen, die geslachtsrijp ge
worden zijn is dus 44 % teruggekeerd naar de geboorteplaats, terwijl
5 6 % zich heeft verspreid.
Bij andere vogelsoorten, waarbij systematisch broedvogels en nestjon
gen geringd zijn, zooals bij Hirundo rustica (zie o.a. SCHÜZ & WEIGOLD,
1931, p. 104), Melospiza melodia (NICE, 1933/1934), Troglodytes aedon
(BALDWIN & BOWEN, 1928) en Riparia riparia (STONER, 1925/1928),kwam
eveneens slechts een deel der nestjongen op de geboorteplaats of in de
naaste omgeving daarvan terug. VILKS (1933) vond op 3 KM. afstand
van de ringplaats nog vrij veel geringde Spreeuwen, op 5 KM. zelden
en op 12 KM. geen enkele. Zijn opgaven hebben echter weinig waarde,
daar hij met betrekking tot dit punt geen onderscheid maakt tusschen
vogels, die als nestjong en die, welke als volwassen vogel geringd werden.
Uit onze cijfers blijkt in elk geval, dat vele Spreeuwen terugkeeren
naar de omgeving van hun geboorteplaats. Keeren de vogels ook terug
naar de naaste omgeving van het ouderlijk nest?
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Dit schijnt in den herfst wel plaats te vinden. Wij beschikken over

6 vangsten van jongen in den eersten herfst. Hieronder volgen zij vol
ledig.
Tabel XII.
Herfstbezoek van de jongen aan de geboorteplaats
Ringnummer

*

Geboortekast

Herfstkast

I

114277

1

.

Afstand

.

[

Nr. 41

114322

'

Nr. 48

i

Nr. ^6

|

20 M

114227

!

Nr. 24

1

Nr. 35

(

120 M

Nr. 35

!

114246

j

140755

j

Nr. 38

140828

I

Nr. 19

Nr. 25

!

140 M

Nr. 31

!

100 M

Nr. 28

,

120 M

Nr. 25

1

130 M

Geen enkele vogel, di.e in kolonie A uitvloog werd in den herfst
teruggevangen in kolonie B of omgekeerd. Twee van deze vogels, Nrs.
114277 en 114322, werden in het volgend voorjaar (als celibatair) terug
gevangen, respectievelijk in de kasten 40 en 49, dus wederom in de
onmiddellijke omgeving van hun geboorteplaats. Wij weten niet waar
deze vogels den winter hebben doorgebracht.
Met betrekking tot de broedplaats in het voorjaar is echter het ver
band met de naaste omgeving van het ouderlijk nest verloren gegaan.
De afstanden o M., 1—30 M. enz. komen in Tabel XIII juist zooveel
Tabel XIII.
Afstand tusschen geboorteplaats en broedplaats
j
!

Afstand in meters

0

Aantal

I
I
I

Percentage

0

1
Onderlinge
: afstand kasten.
Percentages

1

0

!

1

J

2

•

6

31 — 60

J

1

'

2

1

4

1 — 30

J

1%

61 — 100

j

3

i

6

!

7

101 — 200

I

9

j

20

j

16

201 —1200

1

32

j

70

!

65

keeren voor als te verwachten is naar het aantal beschikbare nestkasten,
dat zich op die onderlinge afstanden van elkaar bevindt. Mogelijk is
hierbij het feit van invloed, dat de vogels, die voor het eerst gaan broe
den, het minst vrij zijn in de keuze van hun broedplaats, want het sexueel
instinct ontwaakt bij hen later dan bij de ouderen.
Uit de literatuur zijn wel gevallen bekend van Spreeuwen, die naar
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het ouderlijk nest terugkeeren. JIRSIK (I933) noemt een geval van een
Spreeuw, die broedde in de alpenhut, waar hij als nestjong geringd was.
Een andere opgave refereert SCHUSTER (1933). ECKE (1934) meent,
dat jonge Spreeuwen in het voorjaar dikwijls de nestkast probeeren te
betrekken, waarin zij in het vorige jaar geboren zijn.
Waarheen gaan de jongen, die niet op hun geboorteplaats terugkee
ren? Verspreiden zij zich over de ruimere omgeving of over een veel
grooter gebied?
Een van onze nestjongen is in den broedtijd teruggevangen in de om
geving van Voorst (afstand = 40 KM.). In de literatuur zijn verschei
dene gevallen te vinden van verhuizing over veel grooter afstanden.
SCHENK (1927), die de literatuur tot 1927 hierop nasloeg, vond, dat
95 % der Spreeuwenterugvangsten in den voortplantingstijd vielen bin
nen een afstand van 10 KM. van de geboorteplaats, 2 % tusschen 10 KM.
en 50 KM. en 3 % verder dan 50 KM. Een van de grootste verhuizingen
maakte de Spreeuw met Leidschen ring 1778, die geboren was in Oostvoorne en in den broedtijd teruggevonden werd in Oost-Pruissen.
SCHENK is op grond van bovengenoemde cijfers van meening, dat verre
weg het grootste deel der jongen terugkeert naar de geboorteplaats. Hij
houdt er echter geen rekening mede, dat de kans, dat een geringde vogel
op de geboorteplaats wordt teruggevonden veel grooter is dan elders,
omdat daar aan de vogels veel meer aandacht wordt geschonken. De
3 %, die op meer dan 50 KM. is teruggevonden, is mijns inziens niet
gering en het lijkt mij dan ook waarschijnlijk, dat vele Spreeuwen broe
den ver van de plaats, waar zij werden geboren.
Na 1927 vond ik nog vermeld een vogel, die verhuisde van het Maindal naar Bohemen (SCHUSTER, 1933). THOMAS (1934) is van mee
ning, dat vele jonge Spreeuwen niet naar hun geboorteplaats terug
keeren en hij schrijft de snelle uitbreiding van het broedgebied van de
soort in Amerika (in de laatste jaren heeft de Europeesche Spreeuw,
die in 1896 na een goed geslaagden kunstmatigen import, in Amerika
vasten voet kreeg, zijn broedgebied in dat werelddeel snel westwaarts
uitgebreid) uitsluitend toe aan de jongen, terwijl de vogels, die reeds
gebroed hebben elk jaar naar hun broedgebied terugkeeren.
LINCOLN, die het zeer groote ringmateriaal van de Biological Survey
tot zijn beschikking heeft, brengt in een recente publicatie (1934) als zijn
meening naar voren, dat bij de meeste Amerikaansche trekvogels de
jongen zich verspreiden over het geheele natuurlijke verspreidingsgebied
van de soort. Het „homing instinct" zou eerst tot ontwikkeling komen,
nadat de vogel een broedplaats heeft gekozen. Terugkeer naar de ge
boorteplaats zou dus slechts van het toeval afhankelijk zijn en uiteraard
zelden voorkomen. Alleen bij vogels die het geheele jaar door in sociaal
verband leven, zou terugkeer naar de geboorteplaats als gevolg van het
bijeen blijven der troepen, meer voorkomen.
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Het is niet uitgesloten, dat de talrijke gevallen van terugkeer naar de
geboorteplaats bij den Spreeuw ook door „traditie" moeten worden ver
klaard. Enkele ringgegevens wijzen er op, dat vogels uit één kolonie
soms, op den trek en in de winterkwartieren bijeen blijven. Twee
Spreeuwen uit één kolonie in Tsjecho-Slowakije werden op denzelfden
dag bij Sevilla in Spanje geschoten (JIRSIK, 1933). Het bijeenblijven van
troepen is ook bij andere vogelsoorten waargenomen. LINCOLN ver
meldt eenige gevallen van Amerikaansche Passeres en Anseres, waarbij
verscheidene geringde individuen eenige jaren achtereen tezamen in het
zelfde winterkwartier werden teruggevangen. Bij Ganzen schijnt bij
eenblijven van de familie regel te zijn (STRESEMANN, 1927/1934, p. 690).
In het winterkwartier en trouwens ook op den najaars- en voorjaars
trek, overnachten Spreeuwen in zeer groote troepen. Eiken morgen
splitsen deze groote troepen zich in kleine troepjes, die ieder dagelijks
hetzelfde voedselgebied opzoeken en vrij constant van aantal zijn. Dit
zijn dus zeer waarschijnlijk eiken dag dezelfde individuen. Ook 's nachts
blijven de vogels van zoo'n troepje in eikaars nabijheid, wat men dui
delijk kan waarnemen aan troepjes, die laat op de slaapplaats aanko
men, nadat de groote massa reeds is neergestreken. Zoo'n troep laat
komers verspreidt zich niet over de geheele slaapplaats, maar strijkt in
zijn geheel op een bepaalde plaats neer. Het zou zeer interessant zijn om
te onderzoeken of zulke kleine troepjes samengesteld zijn uit vogels uit
een bepaalde omgeving. BOUMA en KOCH (1933) vonden in een spreeu
wenslaapplaats bij Den Haag twee doode geringde Spreeuwen zeer dicht
bij elkaar, die als jong in Letland in hetzelfde nest geringd waren.
Zonder twijfel zullen ook vogels van het eene troepje in het andere
verdwaald raken en dan misschien door die vogels worden meegenomen
naar hun broedgebied. Terugkeer naar de geboorteplaats en vestiging in
andere gebieden kunnen dus beide het gevolg zijn van de sociale levens
gewoonten van den Spreeuw in den winter. Bij oude vogels, die reeds
gebroed hebben zal het „homing instinct" wel steeds overheerschend zijn.
Zusammenfassung.
Beobachtungen über die Lebensweise des Stars (Sturnus v. vulgaris L.)
mit Hilfe beringter Exemplare.
Die Stare einer Kolonie in Nistkästen wurden mit an den Kästen an
gebrachten automatischen Fangklappen gefangen und beringt während
der Zeit von Frühjahr 1932 bis Ende 1934. Von den Brutvögeln wurden
77 % der $ $ und 94.9 % der 9 9 gefangen. Von 1931 an wurden alle
Nestjungen beringt. Von den 846 Nestjungen hatte man bis Dezember
1934 81 Stück (9.6 %>) auf dem Gelände zurückgefangen, von den 250
Vögeln, die volkommen entwickelt beringt waren, 124 Stück (49.6 %).
Viele Vögel sind 2 bis 12 Mal, manche sogar bis 21 Mal zurückgefangen
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worden. Die Stare besuchen die Bruthöhlen in allen Monaten des Jahres,
jedoch im Juli, November, Dezember und Januar nicht häufig. Im Früh
ling kehren zuerst die alten $ $ nach den Brutstätten zurück, dann
folgen, der Reihe nach, die alten 9 9 , die jungen $ S und die jungen
9 9 (Siehe Fig. i). Die Mehrzahl der 9 9 brütet schon am Ende des
ersten Jahres, die Mehrzahl der S $ am Ende des zweiten Jahres.
Schreiten die $ 5 im ersten Jahr nicht zur Brut, dann ist das auf nach
folgende Ursachen zurückzuführen: i, dass nicht alle S S im ersten Jahr
geschlechtsreif werden; 2. auf ein verhältnissmäsziger Mangel an 9 9 .
Viele S $ nehmen im Anfang des Frühjahrs (Februar) schon ihre
spätere Bruthöhle in Besitz. Andere suchen lange Zeit in einem be
schränkten Gebiet. Für die meisten S $ hat dieses Gebiet, sogar vor dem
15. März, einen Radius von weniger als 100 M., nach dem 1. April
ist der Halbmesser wenig mehr als 30 M. Das Grundstück, worauf die
9 9 nach Nistgelegenheit suchen ist durchschnittlich grösser als das
der S S . Die meisten Vögel brüten jahraus, jahrein in demselben oder in
einem benachbarten Nistkasten. Viele werden gezwungen umzusiedeln,
weil sie aus ihrer ursprünglichen Bruthöhle von andern vertrieben wer
den. Oft kommen diese Vögel später wieder in ihr ursprüngliches Ter
ritorium zurück. Die Territoriumtreue ist bei den $ S besser entwickelt
als bei den 9 9 . Ein 5 und 9 , die in einem Jahre zusammen eine Brut
gehabt haben, suchen einander im nächsten Jahr nicht wieder. Ein Fall
der Wiedervereinigung der Partner lässt sich aus der Anhänglichkeit
beider zur vorigen Bruthöhle erklären. Die einjährigen 9 9 fangen im
Durchschnitt etwas später mit dem Eierlegen an als die mehrjährigen,
und ihre Gelege sind im Durchschnitt weniger zahlreich.
Von den 519 Jungen, die in 1931 und 1932 ausgeflogen sind, ist
wahrscheinlich 83 % eingegangen ehe sie zum Brüten kamen. Von den
ältern Vögeln stirbt jährlich ungefähr 50 % . Die freigekommenen Stellen
werden eingenommen von Vögeln, die in der Kolonie geboren sind und
von Vögeln, die anderswoher kommen. In 1933 und 1934 wurden 38
neue Ansiedlungen von eignen Jungen und 49 von Vögeln von ander
wärts beobachtet. Abgesehen von den Vögeln, die sterben ehe sie ans
Brüten kommen, ist das durchschnittliche Alter der Stare ungefähr 3
Jahre. Die Anzahl der $ $ ist grösser als die der 9 9 .
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