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Ongepaarde Fluiters Phylloscopus 
sibilatrix in een populatie met ex-
treem scheve geslachtsverhouding 
zingen jaarlijks minstens 190.000 
volle strofes
Rob Bijlsma
Ah, de zang van vogels! Niemand blijft er ongevoelig voor. Eerst en vooral de dichters van 
deze wereld, wier handwerk het is om woorden te vinden voor de vreugde die zingende vogels 
ons brengen. De dichter-jezuïet Gerard Manley Hopkins mag dan een somberman avant la 
lettre zijn geweest, de zang van vogels vermocht hem tijdelijk uit zijn melancholische buien 
te halen. Hij opende zijn boomleeuwerikgedicht met de treffende onomatopee ‘Teevo cheevo 
cheevio chee’, een miniem druppelend zangloopje, halverwege gevolgd door een hartekreet. 
Wetenschappers zijn echter net zo goed door vogelzang gegrepen. Hun taal is weliswaar 
ontdaan van emotie, waarom eigenlijk, maar onderhuids schuilt de verwondering voor de com-
plexiteit van zang en alles wat ermee samenhangt (Marler & Slabbekoorn 2004).

Margaret Morse Nice beschrijft in haar mo-
numentale studie van Zanggorzen Melospiza 
melodia dat ze van één specifiek mannetje 
(aangeduid als 4M) op 11 mei 1935 zang 
noteerde van 4:45 h tot 19:43 h. In die vijftien 
uur zong dit mannetje 2305 keer. Daarbij 
tekent ze aan dat de zang in de middag be-
hoorlijk inzakte. Dat was niet altijd zo, want 
op sommige dagen zong hij in de middag aan-
merkelijk vaker dan hij deed die elfde mei. 
Op sommige dagen kan zijn output dus nog 
groter zijn geweest dan de getelde 2305 keren 
op die ene dag (Nice 1964). Voor de goede 
orde: Margaret Morse Nice was, ondanks 
de zorg voor een huishouden en een gezin 
van vijf kinderen, géén huisvrouw maar een 
afgestudeerde wetenschapper, een cruciaal 
verschil waar ze gevoelig voor was.
Sinds een paar jaren noteer ik op enige schaal 
de zangfrequentie van vogels. Niet op de 
manier van Margaret Morse Nice, die voor 
zichzelf de ruimte creëerde om een hele dag 
naast haar zingende Zanggors te gaan zitten 
(Nice 1979), maar door bij elke gelegenheid 
die zich voordoet, het aantal zang strofes per 
minuut te noteren. Vooral de Fluiter – een 
vogeltje van onaardse schoonheid – geef ik 
veel aandacht.

Rond de helft van de territoriale Fluiters op 
Nederlandse broedplaatsen is ongepaard. Die 
ongepaarde vogels zingen tegen de klippen 
op. Wat een investering voor zó weinig 
opbrengst (want meestal nul in termen van 
kroost). In dit stukje verifieer ik mijn eerdere 
becijfering van de zanginspanning van Flui-
ters (Bijlsma 2016a) met nieuwe reeksen in 
andere jaren. Want zeg nou zelf: is 170.000 
keer zingen in een seizoen niet wat over-
dreven? Is een vogeltje van tien gram echt 
in staat tot zo’n prestatie, en zo ja, waarom 
eigenlijk?

De Fluiters van Bokkenleegte
Rond mijn huis op Berkenheuvel in 
West-Drenthe (52° 5´ NB, 6° 19´ OL) zitten 
bijna jaarlijks één of enkele Fluiters te zingen, 

I am so very, O so very glad
That I do think there is not to be had
Anywhere any more joy to be in.

Gerard Manley Hopkins

[11-17]
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een bron van onuitsprekelijk genoegen. Het is 
een ideale gelegenheid om hun zangintensiteit 
in cijfers uit te drukken, dubbelop genieten 
dus. Ik beperk me hier tot ongepaarde vogels, 
omdat Fluiters na het binnenhengelen van een 
vrouwtje veel minder gaan zingen. Zij vallen 
helemaal stil als de broedcyclus vordert 
(Bijlsma 2016a, zie ook de abrupte daling na 
17 juni 2015 in Figuur 1). De zangfrequentie 
registreer ik per minuut (met onderscheid 
naar volle strofes en kortzang, in later jaren 
ook aantal ‘pju’-reeksen – wat door som-
migen óók als zang wordt gezien – en losse 
‘pju’-roepjes). Afhankelijk van de tijdsduur 
van mijn aanwezigheid scoor ik de zangfre-
quentie gedurende één minuut tot negentien 
minuten aan één stuk. Dat doe ik het liefst op 
zoveel mogelijk momenten gedurende de dag 
en gespreid over het hele seizoen. De regis-
traties zijn willekeurig gespreid tussen 4:30 h 
en 21:55 h zomertijd, maar vallen vooral 
tussen 5:00 h en 19:00 h. In totaal hield ik 
van de Fluiters rond mijn huis in 2015-‘17 
de zangfrequentie voor respectievelijk 52, 
272 en 336 minuten bij (met 1 tot 43 minuten 
registratietijd per dag). De zangintensiteit heb 
ik berekend door de gemiddelde dagelijkse 
zangfrequentie te vermenigvuldigen met het 
aantal minuten daglicht per dag minus de 
laatste zestig minuten (het enige moment van 
de dag waarop Fluiters nauwelijks zingen; 
Bijlsma 2016a).

Zangproductie per seizoen
De gemiddelde zangproductie beliep 3336 tot 
5452 volle strofes per dag per jaar; voor de 
afzonderlijke dagen was de variatie natuur-
lijk veel groter (Figuur 1). Berekend over de 
zangperiode die ik daadwerkelijk kon volgen, 
betekende dat 174.000-191.000 strofes per 
vogel. Maar rekening houdend met de ge-

miste tijdvakken (waarvoor zangoutput werd 
gesubstitueerd op basis van gemiddelde zang-
frequentie per minuut, en aantal beschikbare 
zangminuten per dag minus zestig) kom ik uit 
op 190.000-287.000 strofes per individu voor 
een heel broedseizoen (Tabel 1). De soms 
sterke dagelijkse schommelingen hingen 
samen met weersomstandigheden (sneeuw 
en koude, eind april 2016), afwezigheid 
vanwege bezoekjes aan een tweede territo-
rium (polyterritorialiteit, eind mei 2016) en 
de kortstondige aanwezigheid van een vrouw 
(begin juni 2016; Figuur 1).

De afloop van de zangperiode is vermoedelijk 
elk jaar op de dag nauwkeurig opgetekend. In 
2016 en 2017 ging het om de gebruikelijke 
abrupte zangstop (respectievelijk op 17 juni 
en 30 juni) na een broedseizoen vruchteloos 
zingen (geen vrouw). In 2015 betrof het een 
vogel die op 18 juni een vrouw kreeg en van-
af dat moment vrijwel zwijgzaam was; van 
18 juni tot 16 juli zong hij – berekend – nog 
maar 1113 keer, beperkt tot de enkele dagen 
van nestbouw direct na aankomst van de 
vrouw (Figuur 1).

Uitzonderlijke zanginspanning
De zangintensiteit van Fluiters is om over 
naar huis te schrijven (en dan nóg zijn het 
lastige klanten om te inventariseren (Bijlsma 
2016a, 2016b). Dat geldt met name voor 
ongepaarde Fluiters. Eenmaal gepaard veran-
dert namelijk alles op slag. Deze mannetjes 
worden heimelijker en stiller, maar voor de 
geoefende veldwaarnemer met kennis van 
de biologie van de soort zijn ze daarmee nog 
niet onvindbaar. In de korte tijd dat hij hier 
rondhangt, stuurt een ongepaard exemplaar 
minimaal 190.000 volle zangstrofes de wereld 
in. Daarvoor moet hij wel de hele dag, en elke 
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Figuur 1 - Zangintensiteit 
van een ongepaarde Fluiter 
op Bokkenleegte (Berken-
heuvel, West-Drenthe) in 
2015 (blauw, vanaf 18 juni 
gepaard), 2016 (oranje) en 
2017 (zwart), uitgedrukt als 
aantal volle zangstrofes 
per dag.
Song rate of an unmated 
Wood Warbler in western 
Drenthe in 2015 (blue, attrac-
ted mate on 18 June), 2016 
(orange) and 2017 (black), 
expressed as number of full 
songs per day.

Ongepaarde Fluiters in een populatie met extreem scheve geslachtsverhouding 
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Ongepaarde Fluiters in een populatie met extreem scheve geslachtsverhouding

dag, zingen. Dat is precies wat hij doet.
Over de kosten die dat met zich meebrengt, is 
de literatuur nogal tegenstrijdig (zie bij-
voorbeeld Zollinger & Brumm 2015, die de 
energetische kosten gering achten), maar het 
is niet aannemelijk dat het géén kosten met 
zich meebrengt (energetische kosten en pre-
datierisico; bedenk bovendien dat het meeste 
onderzoek in het laboratorium plaatsvindt, 
een sterk van de werkelijkheid afwijkende 
omgeving).
In onze klimaatzone zou ik geen enkele 
Europese vogelsoort kunnen opnoemen die zo 
ijverig naar een vrouwtje vist. Zelfs de Rood-
borst Erithacus rubecula, met een reputatie 
van jaarrond zang, uitgezonderd de ruiperiode 
na de broedtijd (Boekema 2016: 324, maar 
zie ook Kayser 1999, die in Denemarken een 
meer tot de broedtijd beperkte zangperio-
de vond), haalt het niet bij een ongepaarde 
Fluiter. Dat komt deels doordat Roodborsten 
een sterke ochtendpiek (en een kleinere 
avondpiek) hebben en overdag veel minder of 
niet zingen (Van der Baan 1954). Plus dat het 
aandeel ongepaarde mannetjes bij Roodbor-
sten beduidend lager ligt dan bij Fluiters: 
7-32%, afhankelijk van de habitat (Grajetzky 
2000:107). Zou de enorme zangproductie 
van ongepaarde Fluiters misschien kunnen 

samenhangen met het grote vrouwentekort bij 
deze soort?

Vrouwentekort in perifere populaties
Bij de meerderheid van de onderzochte 
zangvogels is een vrouwentekort vastgesteld, 
namelijk bij 52 soorten. Een gelijke man-
vrouw verhouding kwam bij 31 soorten voor, 
maar een vrouwenoverschot kwam slechts bij 
drie soorten voor (Donald 2007).
Fluiters maken het in dit opzicht echter wel 
heel bont. Van de 1098 mannetjes in de 
Veluwse en Drentse gebieden die in 1974-
2015 onderzocht zijn, bleek gemiddeld 49% 
geen vrouwtje te hebben. In sommige jaren 
liep dat aantal zelfs op tot 100% (Bijlsma 
2016a). In het Drentse studiegebied waren in 
2011-‘17 zelfs 141 van de 236 mannen onge-
paard, met een jaarlijkse variatie van 35-81%. 
Misschien dat alleen Noorse Ortolanen Em-
beriza hortulana daar bij in de buurt komen. 
In deze kwijnende en geïsoleerde populatie 
is rond de helft van de mannen ongepaard 
(Steifetten & Dale 2006, Dale 2016). De 
grotere natale dispersie (zwerfgedrag en ves-
tiging in het eerste levensjaar) van vrouwen 
dan van mannen houdt bij deze populatie aan 
de uiterste rand van het verspreidingsgebied 
de scheve geslachtsverhouding in stand. Bij 

 Jaar Year 2015 2016 2017
 Periode gevolgd Period tracked 16 mei-17 juni 19 april-16 juni 29 april-7 mei, 

29-mei-29 juni

 Dagen Days 32 57 41
 Minuten Minutes 52 272 354
 Strofes/dag Songs/day 5452 3336 4680
 Totale zangproductie Song output total 174.456 190.167 191.886

 Periode gemist Period untracked 2 mei-15 mei 8 mei-28 mei
 Dagen Days 14 21
 Strofes/minuut Songs/minute 5.76 4.76
 Totale zangproductie Song output total 74.432 95.358

 Zangproductie hele periode 
 Songs full period

248.888 190.167 287.244

Tabel 1 - Berekend aantal volle zangstrofes van een ongepaarde Fluiter op Bokkenleegte (Berkenheuvel,
West - Drenthe) in respectievelijk 2015, 2016 en 2017. Calculated number of full songs for a Wood Warbler 
male in West-Drenthe in 2015, 2016 and 2017.
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volwassen Fluiters is de dispersie van vrou-
wen groter dan van mannen (samenvatting 
in Wesołowski et al. 2009); van de veertig 
in 2012-‘17 geringde adulte vrouwtjes ving 
ik er maar één terug in een later jaar (2,5%), 
tegen twaalf van de 109 mannetjes (11,0%). 
Vermoedelijk geldt dat ook voor de ter plekke 
geboren Fluiters, maar daarvan heb ik op de 
geboorteplaats vrijwel geen terugmeldingen. 
Van de 211 nestjongen die ik in 2011-’16 
ringde ving ik er in 2012-’17 maar drie terug 
als broedvogel, namelijk twee mannetjes en 
één vrouwtje.
Ondanks de mindere plaatstrouw van vrou-
wen vormen de Nederlandse Fluiters zeker 
geen kwijnende populatie. Integendeel, onze 
vogels zijn stevig verankerd in de Europese 
populatie die ons aan alle kanten omringt, 
normaliter een waarborg voor uitwisseling 
tussen lokale populaties. De Fluiter laat dan 
ook de gebruikelijke zigzag-schommelingen 
in de stand zien, in Nederland zelfs met een 
lichte toename sinds de jaren zeventig (Bijls-
ma 2012). Waar dan het grote vrouwentekort 
bij Fluiters wél vandaan komt, is een raadsel.

Intensieve zang als antwoord op vrouwen-
tekort?
De uitbundige zang gedurende het hele broed-
seizoen zou een optie kunnen zijn om (a) 
arriverende vrouwen in het voorjaar als eerste 
aan te lokken (dat moet dan gepaard gaan met 
een vroege aankomst van mannen, iets wat 
met de warmer wordende aprilmaanden in 
de afgelopen decennia daadwerkelijk steeds 
vroeger is geworden; Bijlsma 2012, 2013, 
Schmaljohann & Both 2017), en (b) vrouwen 

af te vangen die na de mislukking van een 
broedsel aan de zwerf gaan. Van dat laatste 
heb ik een anekdotische waarneming. In 2016 
broedde er een paartje op 450 m ten zuiden 
van mijn huis. Beide ouders ringde ik. De 
start van de eileg was 11 mei, maar het nest 
mislukte op 11 juni door predatie (de zes jon-
gen waren op dat moment twaalf dagen oud 
en stonden dus op het punt van uitvliegen). 
Op 13 juni constateerde ik dat de ongepaarde 
Fluiter pal achter mijn huis een vrouwtje had 
aangetrokken; dat bleek het vrouwtje van het 
mislukte nest te zijn. Tussen haar eerste en 
tweede nest zat een afstand van slechts 300 
m. Binnen die afstand had ze de keus uit twee 
ongepaarde mannetjes. Alle andere ongepaar-
de Fluiters zaten op afstanden van meer dan 
500 m. Zou ze de eerste de beste ongepaarde 
man die ze tegen het lijf liep, hebben uitge-
kozen om toch nog snel een vervolglegsel 
te produceren? Want al vijf dagen nadat ik 
had ontdekt dat het ongepaarde mannetje bij 
mijn huis een vrouwtje had gescoord, lag het 
eerste ei (van de drie in totaal) in het nest. 
Dat was op 18 juni. Dat dit nest uiteindelijk 
in het vroege jongenstadium mislukte, laat 
alleen maar zien dat het niet zo eenvoudig is 
om als grondbroeder jongen groot te brengen. 
En wie weet: dat de keuze van een mannetje 
(of de plek waar hij zit te zingen) misschien 
een grote rol speelt. Maar wat doe je als je 
haast hebt: aansluiten bij het eerste het beste 
mannetje, of zoeken naar een mannetje met 
een goede (voedselrijke, veilige) plek? Hoe 
dan ook, als ongepaard mannetje met een 
territorium in een populatie met een groot 
vrouwentekort kan het lonend zijn om lang en 

Een sjirpende Fluiter met 
afhangende, trillende vleugels 
is in het vroege voorjaar niet 
per definitie een vrouwtje dat 
een copulatie uitlokt. Voordat 
de vrouwtjes zijn gearriveerd 
bakenen de mannetjes de 
territoria af. Dat gaat in de 
eerste paar dagen gepaard 
met verjagingen in combinatie 
met luidruchtige sputterzang 
(als echte zang, maar dan 
niet goed op gang komend en 
verzandend in gesputter) en 
vleugeltrillen. Dit mannetje was 
aangekomen op Berkenheuvel 
op 14 april 2016 en kreeg op 18 
april (de dag van foto) de aan-
komst van zijn buurman voor 
zijn kiezen. Alleen op deze ene 
dag bakkeleiden de vogels. De 
dag erna hadden ze hun eigen 
territorium en zongen ze weer 
normaal zonder conflicten. 
Foto: Rob Bijlsma.

Ongepaarde Fluiters in een populatie met extreem scheve geslachtsverhouding 
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fanatiek door te zingen, óók als ogenschijnlijk 
alle vrouwtjes bezet zijn en broeden. Ik heb 
tot nu toe bij Fluiters nog niet meegemaakt 
dat een vrouwtje met een mislukt eerste 
broedsel met hetzelfde mannetje een vervolg-
legsel produceert (op drie gevallen). In plaats 
daarvan gaat ze aan de zwerf en legt ze het 
aan met een ander mannetje. Keuze genoeg. 
En omdat die ongepaarde mannen als gekken 
zitten te zingen, hoeft ze niet lang te zoeken. 
Een geclusterd voorkomen van mannetjes kan 
daarbij helpen (Herremans 1993), al zijn de 
Fluiters in mijn studiegebied maar op enkele 
plekken gegroepeerd (meerdere tegelijk 
te horen). Het merendeel zit tamelijk wijd 
uiteen en lang niet altijd op gehoorafstand 
van elkaar. Maar Fluiters zijn fabelachtige 
zwervers: als mannen in hetzelfde seizoen 
meerdere zangposten tot enkele kilometers uit 
elkaar kunnen hebben (Bijlsma 2016b), dan 
kan een vrouw net zo makkelijk in korte tijd 
bij veel ongepaarde mannen buurten. Zou je 
denken… Maar weten doen we dat niet. Zoals 

bij veel soorten: van mannetjes weten we 
veel, van vrouwtjes veel minder. 

Functie van zang
Het zou interessant zijn de idee, dat een 
vrouwentekort aanleiding is tot intensievere 
zang van mannen, te toetsen bij andere vogel-
soorten. Of anders bij één en dezelfde soort 
tussen jaren met verschillende percentages 
ongepaarde mannetjes. Voor dat laatste heb 
ik een beetje materiaal van Fluiters (Tabel 2). 
Uit de drie jaren van onderzoek valt niet af te 
leiden dat een hoog percentage ongepaarde 
mannetjes tot een hogere zanginspanning 
leidt. Daarbij aangetekend: het tweevoudige 
verschil in zangintensiteit tussen de jaren 
laat onverlet dat er sowieso intensief werd 
gezongen.

Een duidelijke correlatie tussen zanginten-
siteit en aandeel mannen ongepaard zou me 
eerlijk gezegd ook verbaasd hebben. Zang 
wordt beïnvloed door een cocktail van facto-

Zes strofes per minuut zingen, 
soms inclusief een baltsvlucht, 
lijkt een inspanning die geen tijd 
overlaat voor andere activiteiten. 
Dat is niet zo. Fluiters zijn excel-
lente multi-taskers. Mannetjes 
foerageren tussen de zangstrofes 
door, fladderend van tak naar tak 
en uitvallend naar opgejaagde 
insecten (veelal bladluizen in het 
vroege voorjaar), zoals hier een 
fladdersnap op Berkenheuvel, 
8 mei 2016. Let op het vroege 
stadium van bladzetting in deze 
zomereik, de boom zou pas op 
31 mei volledig in blad staan. 
Een vroege aankomst mag dan 
gunstig zijn om als eerste een 
vrouwtje te kunnen scoren, het 
nadeel is een bos dat nog in blad 
moet komen (minder insecten) en 
grotere kans op koudeperiodes. 
Zo zagen de Fluiters zich op 26 
april 2016 geconfronteerd met 5 
cm sneeuw, na enkele dagen met 
nachtvorst.
Foto: Rob Bijlsma.

 Jaar Year 2015 2016 2017

 Strofes/minuut Songs/minute 5.53 2.60 3.62

 Standaardafwijking SD 2.0 2.6 2.5

 Aantal minuten No. of minutes 350 1375 1099

 Percentage ongepaard (aantal) Percentage unmated (N) 53 (51) 64 (53) 81 (32)

Tabel 2- Gemiddelde zangintensiteit (aantal volle strofes/minuut) van ongepaarde Fluiters in West-Drenthe 
in 2015-2017, afgezet tegen het aandeel ongepaarde mannetjes in de lokale populatie (tussen haakjes aantal 
mannen waarover berekend). Mean song rate (full songs/min) of unmated Wood Warblers in western Drenthe 
in 2015-2017, compared to percentage of unmated males (N males between brackets).

Ongepaarde Fluiters in een populatie met extreem scheve geslachtsverhouding 
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ren waarvan de huwelijkse staat van de man-
netjes er slechts eentje is. Denk bijvoorbeeld 
aan populatiedichtheid, polyterritorialiteit, 
conditie, voedselaanbod, weersomstandig-
heden, omgevingsgeluid en seizoensvariatie 
in de grootte van de met zang geassocieerde 
kwabben in de grote en kleine hersenen. 
Eén ding lijkt echter zeker: voor Fluiters is 
zang vooral een middel om aan een vrouw te 
geraken, en is veel minder geassocieerd met 
territoriumafbakening. Dat laatste speelt een 
rol tijdens de aankomst op de broedplaats, 
maar gewoonlijk zijn al binnen enkele dagen 
de kaarten geschud en kennen buurman-

nen elkaars activiteitsgebied (voor zover je 
als aardse vogelaar daar greep op denkt te 
hebben, want de werkelijkheid is maar al te 
vaak anders dan wat je ziet). Daarna is het 
vooral zingen om de gunsten van de schaarse 
loslopende vrouwen. Zoals ik nu weet is dat 
heel soms succesvol.

Summary:
Unmated Wood Warblers Phylloscopus sibilatrix 
sing at least 190.000 times per year in a population 
with highly male-skewed adult sex ratio.
The Dutch Wood Warbler population has a highly ma-
le-skewed adult sex ratio, with 49% of 1089 males (all 
recorded) remaining unmated in Veluwe and Drenthe 

Een zingende Fluiter is een 
lust voor oog en gehoor; álles 
aan die tien gram wordt in de 
strijd geworpen, het vogeltje 
vibreert op zijn tak, de snavel 
omhoog gericht, pootjes stevig 
gespreid om alles in balans 
te houden. Opmerkelijk ook: 
hun tamheid is bijna onwe-
relds. Je kunt er vlak naast 
staan zonder dat het tot een 
vluchtreactie leidt. Diezelfde 
tamheid spreiden ze tentoon 
tijdens de nestbouw, een groot 
verschil met de andere leden 
van de Phylloscopus-familie. 
Alle vogels zijn bijzonder, maar 
Fluiters bijzonderder. Lau wers-
oog bos, 17 juni 2015.
Foto: Richard Ubels.

Een karakteristiek nest van 
een Fluiter in lariksbos met op-
slag van beuk in Boswachterij 
Smilde op 10 juni 2018. De zes 
bevederde jongen zijn twaalf 
dagen oud en zouden op 12 
juni uitvliegen. In dit stadium 
worden de ouders slordiger 
met afvoeren van poepjes. 
Dat is zichtbaar aan het witte 
urinezuur voor de nestopening 
(kan later worden gebruikt als 
indicatie dat er jongen zijn 
uitgevlogen). Zang is in deze 
fase niet meer te horen, maar 
de ‘pju’-lokroep waarmee man 
en vrouw contact houden 
met elkaar des te meer. De 
individuele roepfrequentie in 
ongestoorde situaties ligt dan 
rond de twintig afzonderlijke 
‘pju’-roepjes per minuut, 
dubbel zoveel als de frequentie 
van het vrouwtje als ze in de 
eifase van het nest komt om te 
foerageren. Bij alarm schiet de 
frequentie omhoog 
Foto: Rob Bijlsma.

Ongepaarde Fluiters in een populatie met extreem scheve geslachtsverhouding 
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in 1974-2015. In a smaller study plot in western Dren-
the (52° 51´ N, 6° 19´ E) an even higher proportion 
of males remained unmated in 2011-‘17, i.e. 141 of 
236 males (range 35-81% per year). The male-skewed 
adult sex ratio in Drenthe matched a higher breeding 
dispersal of females (1 out 40 recaptured in later 
years) than in males (12 out of 109), and a higher 
natal dispersal of females (but numbers very small: 1 
female and 2 males recaptured as a breeding bird in 
2012-2017, out of 211 nestlings ringed in 2011-‘16).
Unmated males sang almost continuously between 
arrival on the breeding grounds and the end of the 
breeding season (usually late June), with on average 
3336-5452 full songs per day in 2015-‘17 (song moni-
tored per minute via random snapshots throughout the 
day for the entire period of singing, with 52, 272 and 

336 minutes covered in resp. 2015-‘17). Calculated 
song totals of males remaining unmated ranged from 
190.000 to 287.000 full songs per season. For the three 
years of study, song rate was not correlated with the 
proportion of unmated males within the local popula-
tion. The high song rate of unmated Wood Warblers 
throughout the breeding season is probably largely 
targeted at securing a mate, as unmated males may 
still attract one of the few females later in the breeding 
season when the latter’s breeding attempt has failed. 
After failure, even in the late nestling stage, many 
females produce a repeat laying, but usually not with 
the same male. Instead, failed females switch mate 
before renesting (three cases recorded); a high song 
rate of unmated males may therefore be profitable in 
terms of reproduction.
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