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Koekoek weer verdwenen

Na zijn aankomst in het broedgebied geeft de koekoek (onze vogel-van-het-jaar)

duidelijk blijk van zijn aanwezigheid en is hij door zijn verdragende roep

uitstekend te lokaliseren. Hoe heimelijk is zijn gedrag bij zijn vertrek. Opeens is

de koekoek verdwenen, op weg naar zijn overwinteringsgebied.

Dick+A. Jonkers

In oktober is Europa vrijwel

koekoekvrij en als er in dietijd

nog exemplaren worden waar-

genomenis dat uitzonderlijk. Uit

ons onderzoekgebied zijn maar

liefst drie oktoberwaarnemingen
bekend. De laatste daarvan

heeft betrekking op een koekoek

die op 21 oktober 1971 bij de

Ankeveense Plassen is waarge-

nomen (Jonkers et al. 1987).

Het Nederlandsetrekpatroon

duidterop dat de wegtrek van de

koekoek vanaf half juli inzet en

dat de pieken in augustus en

september worden bereikt (Bek-

huis et al. 1987). Ruim dertig

jaar geleden werd nog beschre-

ven dat de trek eind juli op gang

zou komen, in de periode dat de

jongen nog door hun pleegou-
ders op het nest gevoerd werden

(Van Oordt 1960). Dit zou bete-

kenen dat de jonge koekoeken

dus onafhankelijk van de ouders

hun weg naar de wintergebieden
zouden moeten vinden.

In later verschenen literatuur

wordt echter vermeld dat de

jonge en oudevogels gelijktijdig

op trek gaan (Glutz von

Blotzheim & Bauer 1980). De

eerstejaars vogels vertonen

daarbij aanvankelijk vanaf juli

een ongerichte trek, die vanaf

begin augustus wordt omgebo-

gen naar gerichte trek. De jon-

gen die laat in het seizoen gebo-
ren zijn en dus na de hoofd-

macht vertrekken, worden nog in

september op van de trekrichting

afwijkende plaatsen gesigna-
leerd.
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Nachtvliegers

Koekoeken zijn nachttrekkers en

trek valt dus helemaalniet op.

De trekbewegingen vinden over

een breed front plaats in zuid-

west-tot zuidoostelijke richting

en voert voor een groot deel

over Italië. In grote lijnen wordt

de Middellandse Zee tussen

Zuid-Frankrijk en Klein Azië

overgestoken. Terugmeldingen

van in Nederland geringde koe-

koeken komen ook van lokaties

ten zuidwesten van ons land,

wat erop zou kunnen wijzen, dat

de oversteek eveneens bij Gi-

braltar plaatsvindt (Speek &

Speek 1980).

Overwinteringsgebied
Koekoeken zijn lange afstands-

trekkers die uitsluitend in Afrika

overwinteren. De West-Euro-

pese koekoeken, waartoe de

Nederlandse populatie behoort,

schijnen hun overwinteringsge-

bied in de vochtige savannen ten

noorden van de tropische regen-

wouden te hebben en ook in de

gedeeltelijk altijd groen blijvende

bossen van West Afrika. Er zijn

trekbewegingen van midden au-

gustus tot oktober in Mali en Se-

negal geconstateerd en door

Siërra Leone en Togo nog in ok-

tober en december. Uit het

laatstgenoemde land stamt een

Nederlandse terugmelding in de-

cember. Sommige koekoeken

bereiken zelfs Zuid-Afrika. He-

melsbreed lopen de afstanden

die zo worden afgelegd uiteen

van minimaal4500 tot maximaal

12.500 kilometer. Een formida-

bele prestatie, die door meer

zangvogels wordt geëvenaard.
Die bewondering neemt toe als

er bedacht wordt, dat er aanwij-

zingen zijn dat koekoeken de

Sahara in een non-stop vlucht

van 3000 kilometer oversteken.

De sterfte onderweg kan door

factoren als zeer slecht weer en

jacht en vangst groot zijn. Een-

maal in het overwinteringsgebied

gearriveerd kan er voedsel-

schaarste zijn en de koekoeken

reageren dan ook op het al dan

niet optreden van regenval en

het daardoorschommelende

voedselaanbod, die tot zwerfbe-

wegingen kunnen leiden, waarbij

het voedsel wordt gevolgd. Er is

waargenomendat zij rivieren

volgden, voedsel zochten in

accaciabomen in de droge sa-

vanne en zich ophielden in de

altijd groene Brachylaeanabos-

sen. Verder zijn zij foeragerend

aangetroffen in kokospalmen.

Na enkele maanden begint het

trekinstinct zich weer te roeren

en leggen de koekoeken vanaf

maart de trekweg in omgekeerde

richting af naar hun broedgebie-

den in Europa.
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