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Koekoek zoekt gastouders

Koekoeken staan erom bekend dat zij hun eieren in nesten van andere vogels

leggen. De gastouders broeden het ei uit en krijgen de zware taak om het

uitgekomen koekoeksjong groot te brengen. De bijzondere gedragingen van

onze vogel-van-het-jaar nader belicht.

Dick+A. Jonkers

De broedperiode van de gast-

ouders verschilt van soort tot

soort en de koekoek moet daar

rekening mee houden. De leg-

periode strekt zich daardooruit

van 40 - 46 dagen. Als er een

legsel is, benadert de koekoek

tijdens de afwezigheid van de

ouders heimelijk het nest en legt

er razendsnel een ei in. Daar-

voor heeft zij al met de snavel

een ei of jong uit het nest ver-

wijderd en het ergens anders

naar toe gebracht. De koekoek

doet aan risicospreiding want

een vrouwtje ziet kans om elke

twee dagen een ei te leggen,

wat kan leiden tot een totaal van

achttien eieren per broed-

seizoen.

Het ei wordt niet alleen in open,

maar ook in halfopen nesten, in

nissen en gesloten nesten gede-

poneerd, zoals bijvoorbeeld van

tjiftjaf en winterkoning. Op

Oranje Nassauoord bij Wage-

ningen, waar vroeger tientallen

jaren achtereen nestkasten zijn

gecontroleerd, trof men vanaf

1918 zelfs geregeld koe-

koekseieren in nestkasten aan!

Om in dit soort vreemde nest-

plaatsen een ei te leggen klemt

de koekoek zich vast en drukt

het uiteinde van de eileider te-

gen de nestopening aan. Het zal

duidelijk zijn dat in die gevallen

geenei uit het nest verwijderd
kan worden. Zonder menselijke

hulp kan het koekoeksjong de

nestkast niet eens verlaten.

Koekoekseieren worden niet al-

tijd geaccepteerd. Soms wordt

zo'n ei uit het nest gegooid,

overbouwd met nestmateriaal of

verlaten de vogels het nest voor-

goed.

Grootte

De kleur en tekening van het ei

zijn zoveel mogelijk aangepast
aan dat van de gastouder, maar

Broedparasitisme beperkt zich

niet alleen tot onze koekoek. De

in Zuid-Europa levende kuif-

koekoek vertoont hetzelfde ge-

drag. Verder komt het verschijn-

sel voor bij de voornamelijk in

Afrika voorkomende honing-

speurders, de in Noord- en Zuid-

amerika levende troepialen en

ook bij de wevervogels die hun

verspreiding in het Ethiopische

en Oriëntaalse gebied en in Au-

stralië hebben. De Zuidameri-

kaanse koekoekseend tenslotte

sluit de rij.

Na aankomst in het broed-

gebied, meestal zo in de loop

van april, beginnen de manne-

tjes hun territoriumaf te bake-

nen. Hun luide roep klinkt in die

periode overal in hun leefge-

bieden. De vrouwtjes arriveren

ongeveer tien dagen later en dan

begint het speuren naar ge-

schikte gastouders. Deze wor-

den waardvogels genoemd. De

vrouwtjeskoekoek kiest de toe-

komstige gastouders (pleeg-

ouders) door vanaf een zitplaats

soms urenlang hun doen en la-

ten, vooral de vliegbewegingen
met nestmateriaal, te volgen.
Ook maakt het vrouwtje hiervoor

zoekvluchten. De reacties van

het aankomende broedpaar hel-

pen de koekoek eveneens bij het

de weg wijzen naar de nest-

plaats. Daarna gaat de koekoek

te voetop zoek naar het nest en

bezoekt dit net zo lang tot er een

of meer eieren in liggen.

Koekoek
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onderscheidt zich daarvan door

zijn grootte, die gemiddeld 22 x

16 mm is. Lang niet alle vogel-
soorten zijn geschikt om als

gastouder op te treden. Ge-

schikte nesten voor de eileg,

overeenkomstige grootte van de

eieren, niet te grote jongen en

geschikt voedsel zijn faktoren

die onder andere meespelen.

In Nederland is van tenminste27

vogelsoorten vastgesteld dat zij

als waardvogel fungeerden. In

oude literatuur wordt voor Eu-

ropa een aantal van 125 soorten

vermeld, maar de meest recente

literatuur komt niet verder dan

honderd soorten. In grootte loopt

het aantal waardvogels uiteen

van grote lijster tot goudhaantje.

De meest geparasiteerde soor-

ten in Noordwest - Europa zijn
de graspieper in de open gebie-

den, de kleine karekiet in de

waterrijke terreinen met riet en

de heggemus in de bossen en

struwelen.

Als de jonge koekoek geboren is

stelt hij de eerste dag van zijn

geboorte alles in het werk om in

het nest aanwezige eieren of

jongen over de rand te werken.

Een tweede koekoeksei of jong,
dat incidenteel ook wel eens in

een nest ligt, ondergaat het-

zelfde lot. Voor de pleegouders
breekt een zware tijd aan. De

groeiende jonge koekoek vraagt

zeer veel voedsel. Het voedsel-

gebrek van een jong staat gelijk
aan een nest van zes kleine

zangvogels. Omdat het langer
duurt voordat de koekoek het

nest verlaat moeten de voerende

vogels langer voeren dan nor-

maal. Uiteindelijk na een nesttijd

van 19-24 dagen verlaat de

jonge koekoek het nest.
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De klassieke houding van een

pasgeboren koekoeksjong, gereed

om het ei van de waardvogel uit het

nest te werken (Tekening volgens

Heinroth). Koekoek


