
Zangdip midden in de lente

Klinkt de heldere, kwinkelerende zang van de heggenmus meer in maart dan in mei? 
De opzet en uitkomst van een proef die iedereen kan verrichten, met elke zangvogel. 

Tekst Caroline Elfferich

Als je de zang of roep van een vogel kent, 
dan is de kans dat je hem te zien krijgt een 
stuk groter. Sinds ik het kenmerkende, ijle 
‘biebiebiebiebie’ van overtrekkende regen-
wulpen ken, zie ik vrijwel ieder jaar wel een 
vlucht(je) regenwulpen, terwijl ze daarvoor 
aan mijn aandacht ontsnapten. Het vraagt 
een behoorlijke inzet om vogelgeluiden te 
leren kennen, maar persoonlijk vind ik het 
zeer de moeite waard. 

voor gezien houdt (bosrietzanger). Vogels 
zingen het uitbundigst tussen maart en juli, 
de periode waarin voor de meeste Neder-
landse broedvogels het zwaartepunt van het 
broedseizoen ligt. 
Een aantal soorten (zanglijster) zingt uitbun-
dig aan het begin van het broedseizoen, is 
dan een poosje wat zwijgzamer om daarna 
weer terug te komen met een tweede zang-
piek. De zangdip valt vermoedelijk samen 

gezang van de heggenmus.
Als ik vanuit ons huis een heggenmus 
hoorde zingen, noteerde ik de datum. Het 
nest van de heggenmussen bevond zich 
niet in onze tuin, maar ze kwamen wel af 
en toe op bezoek. Meestal zong de vogel niet 
lang achter elkaar en moest ik het doen met 
slechts enkele strofen van de heldere, kwin-
kelerende zang. 
Van begin februari tot half april hoorde ik 
vrijwel dagelijks een zingende heggenmus 
(6 zangdagen per week). Van half april tot 
eind mei zongen ze beduidend minder (2 
zangdagen per week). Daarna was er een 
opleving van de zang: van begin juni tot half 
juli noteerde ik 4 zangdagen per week. Op 
23 april heb ik een heggenmus in de tuin 
gezien met voer in de snavel, hetgeen pleit 
voor het idee dat de vogels tijdens het voeren 
van de jongen minder actief zingen.  
Waarom vond ik wel een zangdip? Waar-
schijnlijk omdat ik mij heb gericht op de 
zangactiviteit van één of enkele individuen, 
terwijl Egbert de zangactiviteit van meer-
dere heggenmussen vastgelegde. Omdat 
heggenmussen niet allemaal op precies 
hetzelfde moment broeden, zal de zangdip 
van verschillende individuen vermoedelijk 
niet samenvallen en vind je geen gezamen-
lijke dip in de zangactiviteit van meerdere 
heggenmussen.

EIGEN ONDERZOEK
Mensen die willen oefenen met vogelge-
luiden kan ik aanraden om zelf eens zo’n 
onderzoekje uit te voeren. Zomergasten 
(waaronder kleine karekiet en bosrietzanger) 
zingen optimaal in mei en juni, dus belang-
stellenden kunnen dadelijk aan de slag!

LITERATUUR
Egbert Boekema. Zangactiviteit het jaar rond 
aan de stadsrand van Groningen. Het Vogeljaar  
2005, nr.1.

  DE HEGGENMUS

In het tijdschrift Vogeljaar las ik een inspi-
rerend artikel over vogelzang van Egbert 
Boekema. Tijdens zijn dagelijkse fietstoch-
ten naar het werk noteerde hij gedurende 
het jaar alle vogels die hij onderweg hoorde 
zingen. Dat leverde hem vele duizenden 
waarnemingen op, die hij in grafieken ver-
werkte. Deze grafieken geven een indruk in 
welke tijd van het jaar een bepaalde vogel-
soort zingt.
Voor iedere vogelsoort ziet het verloop van 
de zangactiviteit er anders uit. De ene soort 
zingt maanden achtereen (heggenmus), ter-
wijl de andere soort het al na enkele weken 

met het moment dat de jongen van het eerste 
broedsel worden gevoerd. De tweede zang-
piek treedt waarschijnlijk op als de jongen 
zijn uitgevlogen en de vogel aan een tweede 
legsel begint.

ZANGDIP HEGGENMUS
De heggenmus is een vogelsoort waarvan 
ik zelf al jaren de indruk heb dat hij tijdens 
het broedseizoen een zangdip heeft. In het 
Vogeljaarartikel kon ik die zangdip voor 
de heggenmus echter niet terugvinden. 
Daarom besloot ik om één broedseizoen 
lang zelf aantekeningen te maken van het 

Een heggenmus met kinderen heeft het druk met voeren.
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