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Introductie
Bij het doornemen van wat meer recentere literatuur over de zang van zangvogels en dan
met name over de vraag of vrouwtjes nou wel of niet zingen ( zie o.a. Bensch en Hasselquist,
1992; Sandell en Smith, 1997; Langmore, 1998; Garamszegi et al., 2006; Birkhead, 2008;
Odom et al., 2014) viel toch wel op dat naast een aantal feiten betreffende de zang van
zangvogels er ook nog heel veel onduidelijk is. Dat was voor mij voldoende aanleiding om
een aantal zaken nog eens op een rijtje te zetten en de volgende aspecten van vogelzang
nader te bekijken:
1. Waarom zingen vogels
2. Zingen uitsluitend of bijna uitsluitend de mannetjes ( “klassieke” opvatting) of laten
vrouwtjes zich ook niet onbetuigd
3. Hoe leren ze zingen of is zang aangeboren
4. Tenslotte, waarom zingen ze zo vroeg in de ochtend
Van de circa 9000 -10.000 vogelsoorten in de wereld behoren ongeveer 4000 tot de echte
zangvogels ( suborde Oscines ). Als we alleen naar Europa kijken dan zien we dat ook daar
van de ongeveer 600 broedvogels ( EBBA 2, 2020) zo’n 300 tot de zangvogels behoren.
Wat maakt een vogel een zangvogel?
Vrijwel iedere vogelsoort heeft een uniek geluid zodat soortgenoten elkaar kunnen
herkennen, de roep. De roep bestaat uit vrij korte geluiden die uit maximaal drie elementen
of lettergrepen bestaan. De roep is per situatie verschillend: er bestaat bijvoorbeeld een
contactroep, lokroep, vluchtroep, bedelroep, etc. Een uitzondering is de alarmroep; deze
bestaat uit een reeks snel herhaalde elementen. De roepgeluiden worden het hele jaar door
gebruikt.
De zangvogels hebben de eigenschap om naast de roep ook nog te kunnen zingen.
Zangvogels hebben geen stembanden zoals wij maar een zogenaamde Syrinx.
De syrinx ( Fig.1 ) is het 'spraak' orgaan van een vogel en bevindt zich aan het eind
van de luchtpijp, waar deze zich opsplitst naar de bronchiën (luchtgeleiders naar
beide longkwabben) en maakt geluid zonder de bij
de zoogdieren gebruikelijke stembanden. Het geluid wordt geproduceerd door het
trillen van een combinatie van kraakbeen en membranen, die aangestuurd worden
door zeer snelle spieren met een bewegingstijd van minder dan 10 ms. Sommige
vogels (bijvoorbeeld papegaaien) kunnen hiermee menselijke woorden nabootsen.
Bij diverse zangvogels kan de syrinx meerdere geluiden tegelijkertijd produceren.

2

luchtpijp

Syrinx

Fig. 1 Syrinx

De zang wordt vooral in de broedtijd gebruikt en is langer en veel gevarieerder dan de
roep.

Waarom zingen vogels?
Dit lijkt vragen naar de bekende weg maar ook Darwin stelde 150 jaar geleden al vast :
“ Natuur onderzoekers zijn onderling zeer verdeeld over het waarom van vogelzang “.
Sindsdien zijn we heel wat meer te weten gekomen en vandaag de dag wordt algemeen
aangenomen dat zangvogels en dan vooral de mannetjes zingen om twee belangrijke reden:


Territorium afbakening; aan het begin van het broedseizoen beginnen mannetjes
hun territorium af te bakenen door veel, luid en min of meer melodieus te zingen. De
boodschap is : “Hier zit ik, blijf weg”. Het is interessant op te merken dat daarnaast
vogels verschillende additionele strategieën gebruiken. Zanglijster mannetjes (Fig.2)
zingen niet alleen veel en luid maar ze gaan ook hoog in een boom zitten zodat de
concurrentie hen ook nog goed kan zien. Mannetjes Koolmees ( Fig.3)daarentegen
houden zich veel meer schuil maar gaan wel op meerdere plaatsen zitten zingen en
variëren bovendien hun melodie zodat de concurrentie denkt dat er meer dan een
mannetje zit en ze dus kansloos lijken te zijn.
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Fig. 2 Zanglijster



Fig. 3 Koolmees

Seksuele selectie; competitie met andere mannetjes; de beste zangers hebben de
meeste kans om als partner gekozen te worden en zo hun genen door te geven aan
het nageslacht. Het is dus niet alleen maar belangrijk dat het mannetje zingt om een
vrouwtje aan te trekken maar ook dat de kwaliteit van zijn zang beter dan van de
competitie.
o In de jaren zeventig van de vorige eeuw deed Kroodsma aan de Rockefeller
universiteit in New York een onderzoek waarbij hij vrouwtjes Kanaries een
ingewikkelde of eenvoudige kanariezang liet horen. Wat bleek: de vrouwtjes
die de ingewikkelde zang hoorden gingen sneller nesten bouwen dan de
vrouwtjes die het met de meer simpele varianten moeten doen. Dit bewees
niet alleen dat vrouwtjes verschillende typen zang kunnen onderscheiden
maar er ook verschillend op reageren. Latere onderzoeken bevestigen dat
mannetjes die een meer gevarieerd repertoire hebben de meeste kans
maken bij de vrouwtjes (Birkhead, 2008)

Wie zingt er eigenlijk – alleen de mannetjes of ook de vrouwtjes ?
Uit het bovenstaande zou men kunnen opmaken dat het alleen maar de mannetjes zijn die
zingen om hun territorium af te bakenen en/of een vrouwtje te veroveren. Dit is nog steeds
de meest gangbare opvatting; zang bij vrouwtjes was natuurlijk wel bekend maar werd
gezien als iets uitzonderlijks zonder duidelijke functie.
Meer recent onderzoek toont aan dat dit standpunt wel wat aanpassing verdiend. Steeds
meer gegevens wijzen erop dat bij vele soorten zangvogels de vrouwtjes wel degelijk zingen,
misschien niet zo uitbundig en vaak als de mannetjes, maar toch ,ook vrouwtjes blijken te
kunnen zingen. We kennen allemaal het Roodborstje waarvan wintergasten uit Scandinavië
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in ons land massaal overwinteren. Zowel het mannetje als vrouwtje Roodborst zingt
uitbundig om zijn/haar voedsel territorium te verdedigen.
Zangvogels komen wereldwijd voor en we kunnen grofweg een onderscheid maken tussen
tropische zangvogels en zangvogels van de gematigde zone ( N. Amerika, Europa, Azië).
Tropen; Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat bij tropische zangvogels van de
meeste soorten zowel het mannetje als het vrouwtje uitbundig en gevarieerd kan zingen.
In de tropen is er weinig of geen seizoen migratie en verblijven zangvogels het hele jaar
in hun territorium; bovendien zijn tropische soorten heel vaak monogaam. Het heeft dan
ook voordelen als het vrouwtje, vaak in duet met het mannetje, ook kan zingen om het
territorium te verdedigen, dus: “Hier zitten wij “, in plaats van “Hier zit ik”.

Gematigde zone; in gematigde zones (Noord Amerika, West Europa, Azië) is het zingen
van vrouwtjes minder algemeen bekend maar absoluut niet afwezig. Een onderzoek
onder Europese zangvogels ( Garamszegi, 2006) laat zien dat bij de 233 geanalyseerde
soorten er 101 soorten zijn waarbij het vrouwtje ook zingt. Van de overblijvende 132
soorten zijn er 8 soorten waar we van weten dat de vrouwtjes niet zingen ( bijv
Vuurgoudhaan, Paapje), van de overblijvende 124 soorten is te weinig informatie
beschikbaar om vast te stellen of vrouwtjes wel of niet zingen.
Onder deze 101 soorten waarvan we weten dat de vrouwtjes zingen zijn algemene soorten
zoals Nachtegaal, Blauwborst, Wielewaal, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet,
Veldleeuwerik, Putter, Kneu, Vink en Groenling om er een paar te noemen.
De vrouwtjes zingen , alleen of in duet met een mannetje, in principe om dezelfde reden als
de mannetjes, nml. het afschrikken van competitie en het afbakenen van een territorium.
Bovendien kunnen vrouwtjes zang gebruiken om contact te onderhouden met hun
mannelijke partner en om broed activiteiten te coördineren. In sommige gevallen zingen
vrouwtjes ook om een partner te vinden. Ter illustratie een paar voorbeelden van vrouwtjes
zang:


Competitie tussen vrouwtjes; in polygame gemeenschappen ( mannetjes met meerdere
vrouwtjes, vrouwtje heeft maar een mannetje) lijkt het zingen van vrouwtjes vooral
geïnitieerd te worden door competitie tussen vrouwtjes.
Grote Karekiet (Fig.4); In een experiment werden ongebonden vrouwelijke Grote
Karekieten losgelaten in de buurt van een nestend paartje; het vrouwtje begon te
zingen vanaf het nest om de indringster te verjagen( Bensch en Hasselquist,1992)
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Fig.4.Grote Karekiet

Spreeuwen; in een ander experiment met Spreeuwen ( Sandell en Smith, 1997)
werden gekooide mannetjes en vrouwtjes Spreeuwen geplaatst in een gebied met
broedende paartjes; de broedende vrouwtjes reageerden veel agressiever op de
binnendringende vrouwtjes dan op de mannetjes; 33% van de broedende
vrouwtjes begon te zingen.





Afbakenen territorium; het bekendste voorbeeld is het Roodborstje dat in de herfst en
winter in Nederland overwintert en waarvan zowel het mannetje als vrouwtje door zang
een voedsel territorium verdedigt.
a. Een interessante vraag is of sommige van onze trekvogels ook een voedsel
territorium hebben in hun overwintering gebied en of ze zang gebruiken (
mannetjes en vrouwtjes ) om dat territorium te verdedigen.
Veroveren van een partner; Er is weinig informatie bekend die erop wijst dat vrouwtjes
hun zang gebruiken om mannetjes aan te trekken. Toch bestaat hiervan een goed
voorbeeld, de Alpenheggenmus(Fig.5). Deze vogel, die vooral broedt in bergachtige
streken van Europa, heeft een relatief groot territorium en leeft in polygame groepen
van mannetjes en vrouwtjes waarbij zowel mannetjes als vrouwtjes meerdere partners
hebben ( polyandrie). Het voordeel van dit systeem is dat de mannetjes waarmee een
vrouwtje gepaard heeft helpen bij het grootbrengen van de jongen en het is daarom
aantrekkelijk voor de vrouwtjes om met zoveel mogelijk mannetjes te paren . Om dit te
bereiken zingen bij deze soort de vrouwtjes om mannetjes aan te trekken en niet om
vrouwelijke rivalen weg te houden
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.
Fig. 5 Alpenheggenmus

Fig. 6 Heggenmus

Ook bij onze gewone Heggenmus( Fig.6) kan het vrouwtje onder bepaalde
omstandigheden uitbundig en gevarieerd gaan zingen Bij een experiment bleken 3 van
de 13 vruchtbare vrouwtjes te gaan zingen op het moment dat hun partner hun verliet
voor een ander vrouwtje.


Coördinatie broedactiviteiten; bij sommige soorten zingen de vrouwtjes om het
afwisselen van broedactiviteiten te regelen, of om pas uitgevlogen jongen te lokaliseren
en groep cohesie te bewaren.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden waaruit blijkt dat ook vrouwelijke zangvogels uit de
gematigde streken zingen. Er zijn nog veel vragen betreffende de zang van vrouwelijke
zangvogels maar uit bovenstaande kort overzicht kunnen we toch voorzichtig concluderen
dat (1) vrouwelijke zang geen anomalie is ten gevolge van abnormaal hoge hormoon
niveaus, zoals heel lang gedacht is, maar duidelijk een functie heeft (2) niet zeldzaam is , ook
niet bij Europese zangvogels en (3) dat de vrouwelijke zang niet onder hoeft te doen voor de
mannelijke zang. Echter, in welke mate vrouwtjes zingen in het broedseizoen is voor de
meeste zangvogels onduidelijk; in dat verband is de informatie van SOVON over
telrichtlijnen per soort verhelderend (https://portal.sovon.nl).
Concluderend kunnen we zeggen dat ,afgezien van een paar soorten zoals bijv. de
Wielewaal en Bosrietzanger, zingende vrouwtjes waarschijnlijk geen echte rol spelen in
het vaststellen van het aantal broed territoria. Desalniettemin, het is goed om je te
realiseren dat de volgende zingende vogel die je hoort ook wel eens een vrouwtje zou
kunnen zijn.
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Hoe leren vogels zingen.
Al heel lang breken vogelaars zich het hoofd over de vraag of vogelzang aangeboren is (
“nature “) of aangeleerd wordt ( “nurture”). Von Pernau (1702; zie Stresemann, 1947)
concludeerde al ” We moeten onder ogen zien dat een jonge vogel van willekeurig welke
soort, die nooit een volwassene van zijn eigen soort hoort zijn eigen lied nooit helemaal
onder de knie zal krijgen en nogal gebrekkig zal zingen “. Barrington (1773) kwam, na een
serie experimenten, min of meer tot dezelfde conclusie’: “vogels zijn net zo min geboren
met noten als mensen met taal; of hun organen hen in staat stellen de geluiden te imiteren
die ze regelmatig horen, hangt volledig af van de leermeester bij wie ze opgroeien”. Deze
conclusie was gebaseerd op experimenten met Kneuen. Hij liet jonge Kneuen opgroeien met
ouders van andere soorten en ontdekte dat de jonge Kneuen gingen zingen als de stiefvader
( een Kneu die opgroeit met een Vink gaat als een Vink zingen) Tim Burkhead (2008), een
beroemde Engelse ornitholoog ontdekte iets vergelijkbaars: hij liet Sijsjes(Fig.7) opgroeien
met Kanarie ouders en ontdekte dat de Sijsjes als Kanaries gingen zingen. Allemaal
aanwijzingen dat zingen aangeleerd is en niet aangeboren.

Fig. 7 Sijs

Toch speelt “nature” ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van vogelzang.
Tegenwoordig gaan we er van uit dat een “ruwe bases” van de vogelzang aangeboren is en
dat de jonge vogel vervolgens zijn lied verbetert en verfijnt door ouders en soortgenoten na
te bootsen. Bij gebrek aan ouders of soortgenoten voegt hij andere geluiden toe ( zie
bovengenoemde experimenten). Jonge mannelijke zangvogels van bijv. Merel, Vink,
Spreeuw en Nachtegaal kennen in nazomer en herfst een duidelijke fase van “subsong”
gedurende enkele weken. Bij jonge merelmannetjes klinkt dat als een binnensmondse
murmelzang, vergelijkbaar met babygebrabbel.
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Waarom zingen vogels zo uitbundig bij zonsopgang

Fig.8 Vink

Elke vogelaar moet zich wel eens hebben afgevraagd waarom vogels in het broedseizoen zo
vroeg uitbundig beginnen te zingen( zonsopgang en bij sommige soorten nog eerder). Het is
zelfs zo dat een aantal soorten ’s nachts zingen ( Nachtegaal, Roodborst), anderen beginnen
1 of 2 uur voor zonsopgang ( Zanglijster, Merel), maar rond zonsopgang barst het los. Wat is
de reden van dit gedrag? Er zijn meerdere verklaringen geopperd zoals:


Te vroeg om voedsel te verzamelen; Het is voor veel vogels nog te donker en te koud
om naar voedsel te zoeken en ook insecten zijn nog niet actief; tijd voor zang



Mooier geluid; Het is vroeg in de ochtend vaak nog windstil en vochtig waardoor het
geluid van de zingende vogel ver en mooi gelijkmatig in alle richtingen klinkt;
maximaal effect.



Territorium en partner keuze; De ochtendzang geeft veel informatie over waar de
vogel zich bevindt en dat is nodig om het territorium te markeren en een partner aan
te trekken.



Leer je buren kennen; als iedereen tegelijk zingt, weet je precies waar je buren zitten.
Na een tijdje herkennen vogels elkaar en dat geeft rust; binnendringers worden
meteen herkend en geweerd.

Samenvatting
Samenvattend kunnen we zeggen dat vogelzang geen geschenk van de Voorzienigheid is om
het leven van mensen op te vrolijken, zoals heel lang gedacht is, maar een duidelijke functie
heeft in het leven van zangvogels. De mannetjes ( en vrouwtjes?) zingen in het broedseizoen
om een territorium af te bakenen en een partner te zoeken.
Er zijn steeds meert aanwijzingen dat de vrouwtjes ook zingen. Van tropische zangvogels is
dat algemeen bekend en zingen de vrouwtjes alleen of in duet met hun mannelijke partner (
veel soorten zijn monogaam) om hun territorium te verdedigen. Van de zangvogels in
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gematigde streken komen we er steeds meer achter dat van de meeste soorten de vrouwtjes
ook zingen; wanneer, hoe vaak en hoe uitbundig verdient nader onderzoek.
Zingen is een combinatie van aangeboren en aangeleerd gedrag. Alle zangvogels hebben
aanleg om te leren zingen maar zonder een goede leermeester is de kwaliteit van de zang
minimaal. Bovendien is uit proeven gebleken dat jonge vogels de zang leren van de
leermeester die beschikbaar is, m.a.w. een jonge Sijs die zingen leert van een Kanarie gaat als
een Kanarie zingen.
Tenslotte hebben we het zogenaamde “ochtend orkest” besproken . Er zijn een aantal
mogelijke verklaringen voor dit vroege, uitbundige gezang, maar ook hier zou meer
onderzoek en veldobservaties opheldering kunnen verschaffen.
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