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ACHTERGROND

KKIIJJKK!! DAAR GAAT
WEER EEN
HEMELRIJKJE
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KKIIJJKK!!

Dansende spreeuwen.
Het spreeuwenballet.
Romantici komen
woorden tekort om de
spreeuwenzwermen
te beschrijven. Op de
Rijksuniversiteit van
Groningen doet
een wetenschapster
onderzoek naar de
organisatie achter
de schijnbare
dwarrelchaos. Haar
naam is Charlotte
Hemelrijk.

H et is weer tijd om op te
vliegen. Dat betekent:
druk trekvogelvliegver-

keer in de najaarslucht. Sommige
trekken in keurige V-formatie naar
elders, andere doen dat in schijnba-
re willekeur.

Neem de spreeuwen. Iedereen
die dezer dagen naar de lucht bo-
ven de velden kijkt, zal ze kunnen
zien, de grote spreeuwenzwermen,
zwenkend naar links en rechts,
telkens van vorm veranderend als
een zwarte lavalamp in de avond-
lucht.

Een fascinerend en hallucine-
rend gezicht is het, al eeuwenlang
tot de verbeelding sprekend. Hoe
kan het toch dat die beestjes weten
waar ze moeten vliegen? Hoe kan
het dat ze niet op elkaar botsen?
Dat moet toch wel? In Rome verza-
melen zich op herfstavonden naar
schatting vijf miljoen spreeuwen
boven de stad, er is een meer in
Tunesië, waar ‘s avonds het dubbe-

le aantal neerstrijkt voor de nacht:
is er een orde in deze schijnbare
dwarrelchaos?

TELEPATHIE
Tot 1930 had men daar een eenvou-
dig antwoord op. Het was allemaal
een kwestie van telepathie. Vogels
die in miljoenen door de lucht
vliegen op een paar centimeter
afstand van elkaar en daarbij tel-
kens van richting veranderen; daar
moet, zo menen de volgelingen van
deze theorie, wel iets ouds aan ten
grondslag liggen, iets dat we verge-
ten zijn, iets dat net zo magisch is
als het eruitziet: dat moet, kortom,
ons verstand wel te boven gaan. Er
zijn nog steeds voorstanders van
deze theorie.

Maar in Groningen doet Charlot-
te Hemelrijk, theoretisch biologe,
sinds 2007 onderzoek naar de
spreeuwenzwermen en zij is een
andere mening toegedaan; het is
de zelforganisatie binnen het sys-

teem. Ze ontwierp samen met colle-
ga Hanno Hildebrandt een compu-
termodel, Stardisplay geheten, waar-
in ze een spreeuwenzwerm natuur-
getrouw konden nabootsen. Die
modellen laten zien dat een dwarre-
lende spreeuwenzwerm niet ont-
staat vanuit telepathische gaven,
maar dat een goed georganiseerd
zwermsysteem drijft op drie behoef-
tes: dezelfde kant op vliegen, bij
elkaar blijven en niet botsen.

Hemelrijk bouwde voort op empi-
risch onderzoek uit 2008, waarin
spreeuwenzwermen bij Rome wer-
den geobserveerd. Dat Starflag-
onderzoek toonde aan dat spreeu-
wen bij het vliegen op zeven buren
letten. Hemelrijk: ,,Ons model liet
echter zien dat als ze worden aange-
trokken door zeven spreeuwen in
hun nabijheid, de individuen te
weinig van positie wisselden. Echte
spreeuwen doen dat veel vaker.
Toen we dat gegeven in ons compu-
termodel invoerden, dat de vogels

botsingen vermeden met hun meest
nabije buur middels een uitwijken-
de beweging, bleek dat we de geor-
ganiseerde chaos van een spreeu-
wenzwerm bijna perfect benader-
den.’’

GEVAAR
Als er gevaar dreigt, laten de zwer-
men vaak ineens een zwarte golf
zien. Hemelrijk toont een filmpje
waarop een slechtvalk een aanval
doet op een zwerm spreeuwen. Er
golft direct een donkere streep door
de zwerm, alsof de vogels dichter op
elkaar gaan vliegen.

,,We vroegen ons af of de spreeu-
wen in zo’n schrikgolf dichter op
elkaar gingen vliegen of zigzagbewe-
gingen zouden maken’’, zegt Hemel-
rijk. Ze pakt een blauw geschilderd
houten driehoekje, houdt het in de
lucht en draait het. Als spreeuwen
in een scherpe bocht over hun
schouder rollen dan zie je ze ineens
van opzij, of van boven – spreeuwen

gaan bij gevaar niet dichter op el-
kaar vliegen, maar kantelen bijna op
hetzelfde moment, herstellen de
zwenking, waardoor zwarte ‘schrik-
golven’ door de zwerm trekken.

In principe zouden mensen dat
ook moeten kunnen, zo schrijft de
Groninger schrijver-journalist Koos
Dijksterhuis in zijn onlangs versche-
nen boek De Spreeuw. Als iedereen
tegelijk zou optrekken, zouden er
meer auto’s het groene verkeers-
licht kunnen passeren. ,,Maar dan
moet er geen sul zijn die niet alert
reageert. Iedereen moet op hetzelf-
de moment exact even snel optrek-
ken. Wij mensen zijn daar niet goed
in, spreeuwen wel, die kunnen dat
zelfs in een driedimensionale
spreeuwenmenigte in de lucht.’’

Dijksterhuis legt uit hoe de per-
ceptie van ons brein werkt: ,,Die
behendigheid komt door drie om-
standigheden: spreeuwen vliegen in
een zwerm maar 36 kilometer per
uur terwijl ze wel 70 kunnen halen,

en ze blijven op veilige afstand van
een meter van elkaar. Spreeuwen-
hersenen reageren daarbij nog eens
veel sneller dan de onze: de spreeu-
wen trekken een fractie van een
seconde na elkaar op, maar ons
trage mensenoog ziet de zwerm als
een organisme bewegen.’’

Zwermende spreeuwen boven de
velden in het avondlicht. Een po-
etisch gezicht is het, een inspiratie-
bron voor beeldend kunstenaars,
schrijvers, filmers: fotograaf Jasper
Doest won dit jaar de Zilveren
Camera met een serie foto’s van
een spreeuwenzwerm boven Rot-
terdam.

Boven Groningen hebben de
zwermen inmiddels een speciale
naam. Dat zegt de receptioniste van
de Wis- en Natuurkundefaculteit
waar het onderzoek naar spreeu-
wenzwermen plaatsvindt. ,,Als we
zo’n zwerm boven de velden zien
zeggen we: ‘Kijk, daar gaat weer een
Hemelrijkje’.’’
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