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Iedereen d ie wel eens naar vogels kijkt weet da t  voor
a l  buiten de  broedtijd veel vogels in groepen leven. 
De Koekoek, d ie een u i tgesproken sol i ta ir  is, vormt 
een van de weinige u i tzonderingen hierop. 
We mogen aannemen dat d it leven in  groepsverband 
in bepaalde opzichten de overlevingskansen van de 
"groepsleden vergroot. De mogeli jkheden tot het v in
den van p lekken met grote hoeveelheden voedsel ne
men toe met het aantal soortgenoten in de groep. Ook 
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Grutto 

is bij een groep de kans tijd ig roofvijanden te ontdek
ken groter. Wellicht berust de groepsvorming ook op 
een instinctieve voorkeur d ie verband houd t  met zich 
veil iger voelen temidden van soortgenoten. Ook bij 
mensen, d ie in hun ged rag veel minder dan d ieren 
door instincten (in de zin van: aangeboren gedragspa
tronen en -neigingen) beïnvloed worden, komt d i t  
voor. Onderzoek heeft nameli jk aangetoond (ofwel de 
opva tting bevestigd) da t  velen zich minder onveilig 
voelen in s traten waar ook veel andere mensen lopen 
(1). Dit zal wel berusten op een aangeboren neiging 
gecombineerd met ervaringsfeiten. Da t leren door er
varing zou trouwens ook bij d ieren een rol kunnen 
spelen. 
Er zi jn bij vogels d iverse middelen om, vooral bij het 
opvliegen, het groepsverband in s tand te houden: de 
bekende kenmerkende roepjes van steltlopers (bijv. 
Tureluur en Zwarte Ruiter) waardoor verwante soor
ten zich van elkaar onderscheiden, en d e  vleugelspie
gels van eenden, d ie qua structuur  een zekere over
eenkomst met v laggen vertonen. 
De groepsvorming bij vogels is kennel i jk het d uide
l i jks t  e n  net s terkst onder soortgenoten. Toch komt 
het ook herhaaldeli jk voor da t  je ind ivid uen van ver
schi l lende soorten in e lkaars gezelscha p ziet. Het 
meest voor de hand ligt d i t  bi j soorten d ie fysiolo
gisch met elkaar verwant zijn en ook wat ged rag (in 
het bijzonder voedselsoort en wijze van foerageren) 
veel overeenkomst hebben. Het is niet moeil i jk daar
van een paar d u idel i jke voorbeelden te geven. 
Zo heb ik herhaaldel i jk gezien dat  er zich temidden 
van een grote troep Roeken steeds een of meer paar 
Ka uwtjes ophielden.  Ook zag ik vaak dat  in een groep 
Kramsvogels enige Koperwieken za ten. 
Soms berust de bind ing bl i jkbaar op het fei t  dat  het 
voeselzoekpa troon van de ene soort het foerageren 

door de andere vergerna kkeli jkt. Tijdens s trenge win
ters verbleef er in het Amsterdamse Bos een groep 
van tienta llen Sijzen en Ba rmsijzen d ie op de hun be
kende ma nier zaden uit  clzeproppen peuterden. Op 
de grond werden ze begeleid d oor een aantal Vinken 
en Kepen, d ie zich bli jkbaar  voedden met de zaad jes 
d ie  hun hoger werkende verwa nten lieten val len. A ls 
de Sijzen en Barms ijzen opvlogen dan gingen de  Vin
ken en Kepen mee. 
Een systema tische s tud ie va n wat we met een rewich
tige term " inters pecificke vogelgezelschappen ' kun
nen noemen is al in de jaren 60 verricht door een op 
Terschel l ing ka mperende vogelwerkgroep van de 
CJN (2). 
Daarbij is nagegaan welke soorten steltlopers in el
kaars gezelschap voorkwamen op voedselplekken en 
hoogwatervluchtplaatsen in het Waddengebied . Soor
ten die daa r veel bij el kaar gezien werden waren Ros
se Grutto / Wu lp, en minder vaak, maar toch regel ma
tig Kanoetstra nd loper/ Bonte Stra nd loper, en Groen
pootruiter/ Ture luur. Daarentegen werden Wu lp / 
Goudplev ier en Goud plevier /Zilverplevier zelden of 
nooit in elkaars gezelscha p waargenomen. Op merke
li jk is daarbij dat  er tussen Rosse Gru tto en Wulp on
danks hun verschillen in uiterl i jk en roep een vrij 
gr.?te overee!lkon:st in v l iegbeeld bestaat.  Verd er 
bliJkt dat fys1olog•sche verwantschap (Goud ple-
vier I Zilverplevier) niet hoeft te leiden tot associatie. 
Vermoedeli jk spelen hier verschillen in wijze van 
voedselzoeken en terreinkeuze een rol .  
Een voorbeeld v a n  het gezamenli jk voorkomen van in 
het geheel niet met elkaar  verwante soorten vormt de 
begeleid ing van in gras landen foeragerende Kievi ten 
door groepen Spreeuwen. Het is mogeli jk da t  het 
poottrappelen van de Kiev i ten, waard oor wormen 
naar boven komen, het voedselzoeken door de 
Spreeuwen vergema kkcl i jkt .  
Di t zi jn maar  enkele gevallen van het elkaar gezel
scha p houden d oor  "vogels van d iverse plu image" .  

Wulp 

Het is een nua ncering van de s telregel, "Birds of a 
feather flock togcther" ofwel "Soort zoekt soort" . 
Ongetwijfeld zullen er andere lezers van de Strandlo
per zijn die hier nok erva ringen mee hebben, Mis
schien kunnen ze in  een volgend nummer daarvan 
verslag doen. 
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