
 
 

 
 

 
De Spreeuw  
Latijns: Sturnus vulgaris L.
  
Familie: Spreeuwen  
Orde:    Zangvogels  
Status:  beschermd diersoort 
 

 
 
 
Uiterlijk en kenmerken 

De spreeuw is glanzend zwart met, vooral in het zonnetje, een weerschijn van bronsgroen 
(kop en achterhoofd) en verschillende variaties purper. In de winter is het verenkleed 
duidelijker gespikkeld dan in de zomer. Behalve voor kenners is er eigenlijk nauwelijks 
onderscheid te maken tussen het mannetje en het vrouwtje. Jonge spreeuwen zijn 
grijsbruin met een lichte keel. Aan het eind van de zomer ruilen ze dit verenpak om voor 
dat van de volwassenen, zij het dat hun spikkels duidelijker zijn dan die van de oudere 
volwassenen die meer gemêleerd zijn. De lengte bedraagt ongeveer 21 cm en weegt ca. 
70-80 gram. Spreeuwen maken een kwetterend geluid.  
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De spreeuw legt twee keer per jaar 2 tot 8 eieren in een 
nest onder de dakpannen of in een holle boom, broedtijd 
11 tot 13 dagen. De jonge spreeuwen vliegen na ca.20 
dagen uit.  
Als de jongen hun nest hebben verlaten, leven ze in kleine 
groepen bij elkaar. Naarmate het jaar verstrijkt worden de 
groepen steeds groter, tot soms wel duizenden vogels bij 
elkaar.  Spreeuwen zijn van oudsher eigenlijk insecten 
eters, maar hebben zich ontwikkeld tot alles eters. De 
jongen worden gevoerd uitsluitend door insecten.  
Spreeuwen hebben een goed ontwikkeld 
aanpassingsvermogen als het om eten gaat. 
  
 
 

 
 



 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder  
Spreeuwen kunnen dragers zijn van ziekten zoals hersenontsteking, vogelziekte en 
histoplasmose. Ook dierziekten worden overgebracht door spreeuwen. Spreeuwen 
strijken vooral in het najaar in grote getalen neer in bomen om te rusten. 
Slaapplaatsen met meer dan 100.000 spreeuwen komen voor; de spreeuwen vervuilen de 
omgeving met uitwerpselen en veroorzaken geluidoverlast. Spreeuwen brengen grote 
schade toe in kersenboomgaarden.  
 

Wering 
Rustplaatsen zoveel mogelijk tegengaan/ ontnemen. Plaatsen van netten/ gaas, pennen. 
Verjagen door middel van geluid (angst kreten van de betreffende diersoort). Voorkom 
voedsel aanbod hygiëne moet op de 1e plaats staan. 
 

Bestrijding 
Niet toegestaan, beschermd. 
 


