
48. Spreeuwen

Sam en Anne waren heel opgewonden. Papa moest voor zijn werk een week

naar Rome, de hoofdstad van Italië. Omdat het Krokusvakantie was, besloot

hij met z’n allen te gaan. Zij logeerden in een hotel dicht bij het centrum van

de stad. Het was er een stuk warmer dan in Nederland, en zij gingen iedere

dag iets nieuws bekijken. Op een avond, net voor zonsondergang, hoorden ze

een luid gekwetter in de bomen bij het grote treinstation. “Wat voor vogels

zijn dat?”, vroeg Anne verbaasd. “Dat zijn spreeuwen”, zei papa, “die je bij

ons thuis ook wel ziet.” “Maar waarom zo veel?” wilde Sam weten. “In een

grote stad is het veel warmer dan daarbuiten”, antwoordde papa. ‘En ze wil-

len allemaal bij elkaar blijven om nog warmer te zijn’, dacht die altijd zorg-

zame mama. “Er zitten er hier ook veel uit noordelijke landen, zoals Scandi-

navië en Rusland, die hier overwinteren”, ging papa verder.

De volgende dag gingen ze wat vroeger

kijken, maar er was er geen spreeuwmeer

te bekennen! Anne voelde zich zo klein

tussen al die hoge gebouwen. Ze moest

haar hoofd helemaal in haar nek leggen.

Ineens zag ze in de lucht een snel bewe-

gende, zwarte wolk. “Kijk, daar, boven

je!” riep ze. Wat ze zagen was een adem-

benemend schouwspel. Een synchroon ronddraaiende zwerm van duizenden

spreeuwen danste op en neer, heen en weer, alsof ze door een dirigent wer-

den geleid. Het ging razendsnel en ze vormden telkens nieuwe patronen.

“Wat is dat ontzettend mooi!”, verzuchtte mama. Een kwartier lang vlogen

ze rond; maar toen daalde de hele troep plotseling neer in de bomen, om

daar de nacht door te brengen.

“Ik snap niet dat ze nooit tegen elkaar aanvliegen”, zei Sam stomverbaasd.

“Er is maar één antwoord, jongen,” zei papa. “God heeft ze zo geprogram-

meerd; instinctmatig letten ze op enkele naast hen vliegende vogels en vol-

gen hun bewegingen. En met een goede reden. In enorme zwermen vliegen, is

een verdedigingsmethode tegen iedere roofvogel die hen wil aanvallen.” Toen

ze terug in Nederland waren, ontdekten ze dat ook hier zulke grote zwer-

men spreeuwen voorkomen. Niet alleen in de grote steden, maar ook boven

uitgestrekte rietvelden, want daarin kunnen ze veilig slapen. Als je eenmaal

zo’n spektakel hebt gezien, vergeet je dat nooit van je leven meer!
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