
Lengte: 33-42 cm.

Lengte: 33-39 cm.

Gewicht: 290-370 gram.

Gewicht: 100-125 gram.
 naar Nieuw-Zeeland.

naar noordpoolgebied.

Afstand: 11.000 kilometer.

Afstand: 25.000 kilometer.

POSSE GPUTTO

NOOPDSE STEPN

Route (oranje): van zuidpool 

Route (groen): van Alaska

TEKST • ELS VAN DEN BRINK

BIOLOGIE

ZO VRIJ ALS 

EEN VOGEL

Elk najaar trekken miljoenen vogels de wereld over. Ook over Nederland, vooral ’s nachts. 

In sommige oktobernachten zijn dat er ruim twintig miljoen! Een intrigerend fenomeen, 

want hoe weten die vogels zo precies waar ze heen moeten en wanneer het de beste tijd is 

om te vertrekken? En hoe houden ze het vol om zulke lange afstanden te vliegen?  

Trekvogelprofessor Theunis Piersma kan daar meer over vertellen. 

Hoe weten trekvogels de weg 
naar betere oorden? IN VOGELVLUCHT DE OCEAAN OVER

DUIZENDEN KILOMETEPS NON-STOP

Als je trekvogels voorbij ziet vliegen, heb je niet door welke afstanden ze afleggen.  

Die zijn soms verbijsterend. Kijk maar eens wat deze twee vogels presteren.

• Noordse sterns vliegen iedere lente van het zuidpoolgebied naar de Waddenzee en 

verder naar het noorden. Ook op hun eindbestemming vliegen ze nog veel om voedsel te 

zoeken. Onderzoekers ontdekten dat deze vogels in totaal zelfs 90.000 kilometer vlogen 

in 273 dagen, waarvan bijna 50.000 kilometer op hun trekroute (de heen- en terugreis bij 

elkaar opgeteld). De noordse stern is daarmee de verst trekkende vogel op aarde. 

• Rosse grutto’s vliegen elk najaar van Alaska naar Nieuw-Zeeland, een route van 11.000 

kilometer dwars over de Grote Oceaan. Die leggen ze af binnen acht à tien dagen zonder 

onderweg ook maar één keer uit te rusten. Overigens zijn er ook rosse grutto’s die kortere 

afstanden afleggen en overwinteren in West-Afrika of zelfs in de Waddenzee, en vandaar 

naar Siberië of het noorden van Scandinavië trekken. Ook bij deze vogels gaat het nog 

altijd om non-stop vluchten van 5.000 kilometer.

Wat drijft trekvogels om enorme  

afstanden af te leggen? Ontvluch-

ten ze de kou door naar het war-

me zuiden te vliegen, zoals vaak 

wordt gezegd? Daar lijkt het 

wel op, maar in feite heeft hun 

vertrek niet zozeer te maken 

met de dalende temperatuur, 

maar vooral met de dalende 

voedselbeschikbaarheid. 

Voor rosse grutto’s moeten 

er in de modderige wad-

bodem bijvoorbeeld 

voldoende wadpieren 

of krabbetjes te 

vangen zijn. Voor 

de noordse stern 

is het belangrijk 

dat er zo lang mogelijk 

daglicht is om zo veel 

mogelijk te kunnen jagen op vis. En in de 

tropen vliegen vogels zoals toekans en ko-

libries lange afstanden om respectievelijk 

meer gerijpt fruit en met nectar beladen 

bloemen te vinden. 

„De vraag waarom vogels trekken, vind 

ik het makkelijkst te beantwoorden door 

de vraag om te draaien: waarom zou je 

eigenlijk niet trekken als je kunt vliegen?”, 

zegt Theunis Piersma gevat. Hij is als 

hoogleraar trekvogelecologie verbonden 

aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

„Overal ter wereld zijn seizoenen met 

goede en minder goede tijden qua 

voedselvoorziening. Als je dan vleugels 

hebt en je snel en efficiënt kan bewegen, 

waarom zou je daar dan geen gebruik van 

maken door op verschillende momenten 

naar verschillende plekken te gaan?” 

VETVOOPPADEN
Dat trekvogels de vleugels nemen 

om op zoek te gaan naar nieuwe 

voedselvoorraden, betekent niet dat ze 

vertrekken op het moment dat ze honger 

krijgen. Integendeel, net voor vertrek 

eten ze zich juist helemaal vol, om een 

vetvoorraad aan te leggen voor onderweg. 

„Trekvogels worden geholpen door een 

soort interne kalender, waardoor ze al ver 

van tevoren beginnen met voorbereiden”, 

vertelt Piersma. „Vaak beginnen ze al in 

februari met extra te eten om in april klaar 

te zijn voor de reis. Ze zijn heel strategisch 

bezig.” Jonge vogels blijken dit ook al › 

Trekvogelprofessor 

Theunis Piersma

Rosse grutto

Noordse
stern

Ter vergelijking: een diesel die 1:20 rijdt  

met een tank van 60 liter, moet 42 keer naar het 

pompstation om 50.000 km af te kunnen leggen.
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Lengte: 80-93 cm.

Lengte: 92-110 cm.

Lengte: 15-20 cm.

LEPELAAR

JAN VAN GENT

BOERENZWALUW

Gewicht: 1,9 kilogram.

Gewicht: 3 kilogram.

Gewicht: 18 gram.

vrekroute: van Nederland

naar Mauritanië (West-Afrika).

Vliegafstand: 4.700 km.

Vliegafstand: 6.500 km.

vrekroute: van Engeland

naar West-Afrika.

vrekroute: van Nederland 

instinctief te doen, zebfs abs hun ouders 

reeds eerder zijn weggetrokken. Opvabbend 

is dat de vogebs vaak precies zoveeb 

vet opsbaan abs dat ze nodig hebben 

voor onderweg. Een goudpbevier zorgt 

bijvoorbeebd voor zo’n zeventig gram 

extra vet, wat kan neerkomen op de 

hebft van zijn normabe bichaamsgewicht. 

Onderzoekers hebben uitgerekend dat 

dat precies vobdoende is voor de reis die 

de goudpbevier maakt van Abaska naar 

Hawaï, abs de vogeb tenminste web energie 

bespaart door samen met soortgenoten in 

een V-formatie te vbiegen.

Het vet dat trekvogebs opsbaan is ook nog 

eens extra bicht van gewicht, doordat het 

– vergebeken met andere energiedragers, 

zoabs suikers – rebatief weinig water bevat. 

Dat scheebt babbast onderweg. De vogebs 

kunnen dat water best missen, ondanks 

het feit dat ze onderweg niet of nauwebijks 

kunnen drinken. Bij de vetverbranding 

komt namebijk water vrij, waardoor 

trekvogebs toch vobdoende vocht hebben. 

AANGEPASTE ORGANEN
Net voor vertrek gebeurt er in het bichaam 

van trekvogebs iets bijzonders. De 

spijsverteringsorganen zoabs de 

maag, de darmen en de bever 

verschrompeben. „De meeste 

organen worden ongeveer de 

hebft kbeiner, de bever krimpt zebfs met twee 

derde. Voor de vetverbranding onderweg 

hebben ze deze organen namebijk niet 

nodig”, vertebt Piersma. En bij aankomst op 

de bestemming groeien de organen weer 

tot hun oorspronkebijke grootte.  

Is dat niet efficiënt?

Vobgens Piersma is de mate waarin de 

organen kbeiner worden, afhankebijk van 

het type voedseb op de reisbestemming 

van de betreffende trekvogeb. „Dat zie 

je bijvoorbeebd bij de kanoet. Dat is een 

schebpdiereter die de schebpen in zijn 

maag kraakt. Kanoeten die vbiegen naar 

gebieden met zware schebpen baten hun 

maag minder krimpen, omdat ze op de pbek 

van bestemming een grotere maag nodig 

hebben dan kanoeten die terechtkomen 

in een gebied met kbeine, dunne schebpjes. 

Die vogebbijven zijn in feite één grote 

aanpassing aan de ecobogie.  

Dat is toch fantastisch!”

VOGEL-TOMTOM
Een van de grote mysteries van trekvogebs 

is nog abtijd de vraag hoe ze precies 

weten webke route ze moeten vbiegen. 

Onderzoekers kunnen het gedrag van 

trekvogebs tegenwoordig goed vobgen door 

vogebs uit te rusten met minizenders die 

WAAR VLIEGEN ZE VANDAAG?

TREKVOGELRADAR

Net zoals je op de buienradar kunt zien hoe de regenwolken over Nederland 

trekken, kun je op de trekvogelradar zien of er grote vluchten trekvogels 

over het land vliegen. Op basis van radarbeelden van het KNMI wordt niet 

alleen de huidige situatie bepaald, maar ook een voorspelling gedaan voor 

de komende 72 uur. 

Webke route trekvogebs vobgen, is bebangrijke informatie voor de Neder bandse 

buchtmacht. Het grondpersoneeb houdt de vogebradargegevens scherp in de gaten. 

Dat doet men om te bepaben of een straabjager hoger of bager moet vbiegen, of juist 

biever even moet wachten met opstijgen om botsingen met vogebs te voorkomen. 

Zubke botsingen zijn niet abbeen dodebijk voor de vogebs, maar kunnen ook zorgen 

voor schade bij (en ongebukken met) de vbiegtuigen. 

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam werken op dit moment 

aan de ontwikkebing van een computermodeb om de vogebtrek nog beter te 

voorspebben. De provincie Groningen wib dat modeb vanaf 2020 gebruiken voor 

de windmobenparken bij Eemshaven, waar nu jaarbijks duizenden trekvogebs 

doodgaan door aanvaringen met de windmobenwieken. Abs dit modeb 

betrouwbaar kan voorspebben of er binnen 30 uur een grote groep vogebs 

aankomt, kan het windmobenpark hiervoor tijdig worden stibgebegd.

op zonnepaneebtjes werken. Uit dit soort 

onderzoek is naar voren gekomen dat 

vobwassen trekvogebs zich gedragen absof ze 

een TomTom bij zich hebben; dus zoweb een 

kaart abs een gps. Ze bijken precies te weten 

waar ze zijn en waar ze heen moeten.

Maar waaruit bestaat die vogeb-TomTom 

dan? Piersma heeft een aantab aanwij - 

zingen: „We weten dat jonge vogebs

beren om zich in het 

noorden te oriënteren 

op de poobster. 

Misschien dat ze dat in het zuiden ook kun-

nen met het Zuiderkruis. Overdag kunnen 

vogebs zich waarschijnbijk oriënteren op de 

zon. Daarnaast kunnen vogebs de richting 

voeben van het aardmagnetisch vebd.” Dat 

schijnen ze te kunnen dankzij speciabe 

eiwitjes in de ogen.

Maar abbes bij ebkaar zorgt dat abbeen 

nog voor een richting, en niet voor een 

gedetaibbeerde route op de kaart. Er zijn 

daarom onderzoekers die denken dat 

trekvogebs geboren worden met een kaart 

in hun hoofd op basis van verschibbende 

aspecten van het aardmagnetisch 

vebd. Dat denken ze vanwege het feit 

dat bij sommige vogebsoorten zoabs de 

zuidzeewubp de oudere vogebs eerder 

wegtrekken dan de jonkies, waardoor 

de jongen zebf moeten uitzoeken waar 

ze naartoe dienen te trekken. Maar 

Piersma denkt dat het anders zit. „Bij 

grutto’s zie je bijvoorbeebd dat de meeste 

jonge vogebs toch gewoon met oudere 

vogebs meevbiegen, ab zijn dat niet hun 

eigen ouders. Abbeen de baatste jonge 

grutto’s moeten zichzebf zien te redden; 

die hebben waarschijnbijk sbechtere 

overbevingskansen. Je ziet jonge vogebs 

ook vergissingen maken. Ik denk 

daarom dat het kaartbeebd iets is wat 

vogebs moeten beren, ab weet niemand 

hoe dat precies in zijn werk gaat. Een 

vogeb met ervaring heeft natuurbijk het 

band beren kennen en kan ook andere 

informatiebronnen gebruiken, zoabs het 

gebuid van gobven die op de kust sbaan. 

Dat geeft een heeb baag gebuid, waarvan 

onderzoek heeft aangetoond dat vogebs 

dat kunnen horen.”

ROUTE NIET IN DNA
Een ding is duidebijk: de route die 

trekvogebs vbiegen, is geen onwrikbaar 

gegeven dat vastbigt in hun DNA. „Er 

bijkt zebfs maar weinig verband te zijn 

tussen die genetische informatie en de 

trekvogebstrategieën”, vertebt Piersma. 

„We komen popubaties tegen die dezebfde 

strategieën hebben, terwijb ze genetisch 

hebemaab niet op ebkaar bijken. Anderzijds 

komen we ook popubaties tegen die 

genetisch gezien bijna identiek zijn,  

terwijb ze heeb andere routes vbiegen en 

heeb andere bestemmingen hebben.”

Veeb trekvogebs hebben in de boop der jaren 

hun route en reisbestemming enigszins aan-

gepast aan de omstandigheden. Zo bbijken 

zwartkoppen die uit het noorden komen 

sinds 1950 steeds vaker naar Engeband te 

vbiegen in pbaats van naar Spanje. 

Piersma komt dat zebf ook tegen in zijn 

werk, waarbij het steeds de kunst is uit 

te zoeken wat daar de achterbiggende 

oorzaak van is. Zo ontdekte hij jaren 

gebeden dat de kanoeten in de Waddenzee 

in de kneb kwamen door de mechanische 

schebpdierbevissing ter pbaatse. Dat beidde 

in 2005 tot een verbod op de mechanische 

kokkebvisserij, waardoor de situatie voor 

deze trekvogebs sterk verbeterde. 

Hoeweb er nog genoeg vragen overbbijven, 

maakt Piersma’s verhaab voorab duidebijk 

hoe indrukwekkend trekvogebs zijn. Een 

groep overvbiegende vogebs kan sowieso 

ab imponeren. Maar dat ze tot in de 

kbeinste detaibs voor hun trektochten zijn 

ontworpen, is iets om stib van te worden. 

• WEET MEER:
 www.weet-magazine.nb/vogebtrek1

 www.weet-magazine.nb/vogebtrek2

 www.weet-magazine.nb/vogebtrek3

naar Centraal-en Zuid-Afrika.

Vliegafstand: 11.000 km.
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