Hoe groter de
ogen, hoe hoger
de resolutie
van wat vogels
kunnen zien.

VOGELZINTUIGEN

Hoe voelt het om
een vogel te zijn?
Zien vogels beter dan wij? Kijken ze anders? Horen of ruiken ze elkaar? Dat is nog
altijd onduidelijk. Maar onlangs vond er in het Engelse Chicheley een bijeenkomst
plaats van ‘vogelzintuigkundigen’: wetenschappers van nochtans erg diverse
pluimage die zich allemaal hetzelfde afvragen: hoe voelt het om een vogel te zijn?
Tim Vernimmen

B

‘

reinbeschadigend saai’, zo beschrijft bioloog Tim
Birkhead (University of Sheffield) de lessen sensoriële biologie die hij als student uiteindelijk links liet
liggen, omdat het nooit eens over vogels ging. Vervolgens koos hij voor een carrière als gedragsecoloog, wat
hem toeliet zich te verdiepen in de spannende strijd om
het voortbestaan en het fascinerende steekspel der seksuele selectie – bij vogels nog wel. Maar in de loop der
jaren, geeft hij nu toe, ging hij zijn gebrek aan inzicht in
de werking van de zintuigen van zijn gevederde vrienden
als een handicap zien.
Veertig jaar lang was Birkhead bijna elke zomer te vinden op het Welshe eiland Skomer, waar hij zich vergaapte aan het liefdesleven van de gewone zeekoet (Uria
aalge) – ‘een beetje zoals andere Britten naar EastEnders
kijken.’ Dergelijke soaps moeten het hebben van hun
herkenbaarheid, en ook Birkhead zag bij de zeekoeten
vaak erg herkenbare taferelen opduiken. ‘Zeekoeten zijn
grotendeels monogaam, zorgen samen voor de kinderen
en blijven soms wel twintig jaar samen. Bovendien zijn
ze erg sociaal: buren zijn vaak bevriend, ze passen soms
zelfs op elkaars jongen.’
Maar nu en dan zag Birkhead dingen die hij niet begreep. ‘Soms stond zo’n broedende zeekoet plots op en
maakte het geluid waarmee de vogels elkaar verwelkomen, ook al was de partner in de verste verte niet te be-
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speuren. Of toch? Aan de einder zag ik dan uiteindelijk
telkens een zwart stipje opdoemen, dat na verloop van
tijd inderdaad de enthousiast onthaalde partner bleek
te zijn. Ik kon nauwelijks geloven dat zeekoeten elkaar
van zo ver zagen aankomen, laat staan konden herkennen’, herinnert hij zich. ‘Want ikzelf hou de vogels
na al die jaren zelfs van vlakbij onmogelijk uit elkaar.’
Deze en vele andere observaties stimuleerden Birkhead
om ‘bij wijze van zelfstudie’ een boek te schrijven, bij
ons verschenen onder de titel De zintuigen van vogels. En
dat heeft wat in gang gezet, want onlangs was er in het
Engelse Chicheley voor het eerst een bijeenkomst van
‘vogelzintuigkundigen’. Eos was erbij.

Zien (en horen)
Laten we beginnen bij het gezichtsvermogen, het zintuig
waarop we zelf vooral rekenen als we informatie over
onze omgeving nodig hebben. Wat zien vogels dat wij
niet zien, en vice versa? Ornitholoog Graham Martin
van de Universiteit van Birmingham kan het weten, want hij onderzocht in de afgelopen decennia het gezichtsveld van tientallen vogelsoorten.
‘Je kunt vogels in drie categorieën verdelen’,
legt hij uit. ‘De meeste vogels, waaronder
de zangvogels, zien vooral zijdelings goed,
en ook een beetje voor zich uit – door-

▼ Als een
felgekleurde
worm slecht
smaakt, laten
vogels zich
geen twee
keer vangen.

gaans onvoldoende om de tip van hun eigen snavel te
zien, maar net genoeg om een nest te bouwen en hun
krijsende jongen te eten te geven.’
‘Dan zijn er vogels zoals eenden en nogal wat waadvogels waarbij de ogen hoger op de kop staan. Daardoor
zien ze nog minder van hun snavel, maar omdat ze op de
tast naar voedsel zoeken, zoals de snip, of het uit het water filteren, zoals de slobeend, maakt dat niet veel uit. En
door de hoge inplanting zien ze zowat alles wat er zich
boven en ook achter hun hoofd afspeelt – ze bewegen
dus niet naar hun gezichtsveld toe, zoals wij, maar ze
bewegen erdoorheen, als door een tunnel. Dat maakt het
voor roofdieren veel moeilijker om hen te verschalken.’
Nadeel is echter dat de zon voortdurend in hun ogen
schijnt. ‘Dat speelt vooral vogels met grote ogen parten –
hoe groter het oog, hoe meer licht er binnenvalt. Zij hebben dus vaak een kleine blinde zone boven de kop, en
wenkbrauw- of wimperachtige structuren die het licht
uit de rand van het gezichtsveld verdoezelen.’ Maar zoals
de boze wolf van Roodkapje al wist: grote ogen hebben
ook grote voordelen. ‘Ze werpen een groter beeld op het
netvlies’, legt Martin uit, ‘en leveren dus een hogere resolutie. Vooral roofvogels hebben verhoudingsgewijs erg
grote ogen, en sommige onder hen zien scherper dan
eender welke andere diersoort.’ Dat verklaart waarom de
ogen van uilen – de derde categorie – vooraan staan. ‘Uilen hebben zulke enorme oren, waarmee ze feilloos het
geritsel van potentiële prooien weten te lokaliseren, dat
er voor ogen die groot genoeg zijn om in het donker te
zien enkel vooraan op de kop nog plaats is.’

Eyetracker
Nu we weten wat vogels zien, is de volgende stap om uit
te zoeken waar ze naar kijken, vond visueel ecoloog Esteban Fernandez-Juricic (Purdue University, VS). Daarom

▲ Met een
eyetracker slagen
onderzoekers erin
om de blik van
spreeuwen accuraat
te volgen.

ontwikkelde hij een eyetracker voor vogels, die de bewegingen van de pupil volgt en zo blootlegt waarop de vogel
zijn oog laat vallen. Vooralsnog bewijzen de resultaten
vooral dat de eyetracker werkt – dat vogels hun aandacht
richten op voedsel, roofdieren en naderende soortgenoten zal niemand verbazen. Maar in de toekomst wordt
het ook mogelijk om de vogelblik te volgen in situaties
waarin de uitkomst moeilijker te voorspellen is – en dan
bijvoorbeeld betere vogelverschrikkers te ontwerpen.
Vogels houden zelf ook rekening met het gezichtsveld
van hun soortgenoten. Dat blijkt uit het onderzoek van
gedragsbioloog Laura Kelley (University of Cambridge,
VK), die al jaren pronkende prieelvogels beduvelt. De
mannetjes van die Australaziatische zangvogelfamilie
bakenen met zorgvuldig geschikte takken een paadje af
dat nieuwsgierige wijfjes langs de zuidkant betreden.
Aan de noordkant stallen de heren zongebleekte stenen, slakkenhuisjes en botjes uit, die als achtergrond
fungeren voor een paardans waarin meneer zijn collectie
kleurrijke spullen showt. ‘Hij legt de grootste bleke voorwerpen het verst weg en de kleintjes vooraan, zodat ze
alle even groot lijken’, vertelt Kelley. ‘En hij houdt de ongebruikte kleurrijke voorwerpen zorgvuldig uit het zicht.
Hoe we dat weten? Wel, als we ze zelf stiekem verleggen,
dan legt hij ze steevast zo snel mogelijk terug.’

steken uit, zoals de wesp’, vertelt gedragsecoloog Hannah
Rowland (University of Cambridge, VK). ‘Biologen vragen
zich al lang af hoe die verstandhouding tussen vogels en
insecten ooit ontstaan is.’ Om dat te achterhalen, boetseert en beschildert Hannah zelf smakelijke deegwormen
die ze vervolgens al dan niet besprenkelt met een bittere
stof, die de vogels doet kokhalzen. ‘Daaruit blijkt uiteraard
dat vogels na zo’n bitter hapje voortaan voorzichtiger zijn,
maar ook dat dat effect veel sterker is met opvallende, felle
kleuren zoals rood.’
Ook planten die hun zaden of stuifmeel proberen te verspreiden, weten wat hun dierlijke klanten lekker – of juist
vreselijk – vinden, en zijn vaak zo geëvolueerd dat alleen
dieren die doen wat zij willen van hun aanbod kunnen
profiteren. ‘Zo zijn vogels geheel ongevoelig voor capsaïcine, de stof die ervoor zorgt dat chilipepers onze mond
in vuur en vlam zetten’, vertelt Dorothy McKeegan (University of Glasgow, VK). ‘Dat komt omdat de receptor in
de wand van hun cellen, die bij ons een pijnlijke sensatie
veroorzaakt, bij hen een andere structuur heeft en daardoor niet bindt met capsaïcine. Dat komt de plant goed
uit, want vogels verspreiden de zaden veel vlotter dan wij.’
De meeste vogels smaken ook geen zoet, bleek tien jaar
geleden na analyse van het volledige kippengenoom. Ze
hebben namelijk geen T1R2-receptor, die ons in samenwerking met de T1R3-receptor gevoelig maakt voor zowel
natuurlijke als artificiële zoetstoffen. ‘Toch vreemd’, vond
evolutionair bioloog Maude Baldwin (Harvard University,
VS), ‘want waarom zijn kolibries dan zo verzot op nectar?’
Dus onderzocht ze in celculturen in haar lab de activiteit
van de T1R1-receptor, die wij (opnieuw samen met T1R3)
gebruiken om aminozuren te proeven, de smaak die wetenschappers omschrijven met ‘umami’, het Japanse
woord voor ‘hartig’. ‘Bij kippen en gierzwaluwen gedroeg
de receptor zich zoals verwacht’, vertelt ze, ‘maar bij kolibries blijkt hij gevoelig te zijn geworden voor suikers.’

Ruiken
‘Lang werd er gedacht dat vogels nauwelijks of niet kunnen ruiken’, vertelt gedragsecoloog Francesco Bonadon-

Proeven
Zelfs felgekleurde mannetjes zonder verzameling zijn
doorgaans populaire vogels. Voor prooien geldt gewoonlijk het omgekeerde. ‘Felgekleurde insecten smaken vaak
erg bitter, zoals het lieveheersbeestje, of ze delen giftige
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▲ Als onderzoekers één neusgat van een duif afplakken,
dan kan ze zich moeiijker oriënteren.

Magnetoceptie
Over het oriëntatievermogen van vogels wordt nog altijd kletterende ruzie gemaakt. Vooral onder wetenschappers die zich specialiseren in de mysterieuze
magnetoceptie – de vaardigheid van vogels om het magnetisch veld van de aarde
waar te nemen. Die techniek stelt de vogel in staat om zijn weg te vinden, vertelt
Henrik Mouritsen (Universität Oldenburg, Duitsland). Maar wie zich wil oriënteren heeft natuurlijk niet alleen een kaart nodig, maar ook een kompas. ‘Dat zou
volgens de laatste inzichten kunnen bestaan uit ‘gepaarde radicalen’ – telkens
twee naburige moleculen, vermoedelijk in de cellen van het netvlies, die na opname van de energie van een foton, één lichteenheid dus, elk één ongepaard
elektron bezitten. De tolvlucht of ‘spin’ van die eenzame elektronen kantelt onder
invloed van het magnetische veld waaraan ze worden blootgesteld, en ze kunnen
pas opnieuw met elkaar verenigd worden als beide spins precies elkaars tegengestelde zijn, waarvoor ze dus terug op dezelfde lijn moeten belanden. Hoe lang dat
duurt, hangt van de kanteling af, en dus geeft de snelheid waarmee elektronen
weer verenigd worden informatie over het magnetisch veld. Mogelijk nemen de
vogels dat waar door een gewijzigde beeldscherpte op hun netvlies.
Dat mechanisme blijkt erg gevoelig, ontdekte Mouritsen enigszins per ongeluk.
‘Een jaar of tien geleden probeerden we enkele alom bekende oriëntatie-experimenten zelf uit, in hutten op de campus’, vertelt Mouritsen. ‘Tot onze grote
verbazing raakten de vogels – roodborstjes – echter compleet het noorden kwijt.
We stonden voor een raadsel, maar uiteindelijk vonden we een studie die suggereerde dat het inwendige kompas mogelijk ontregeld wordt door de elektromagnetische achtergrondruis veroorzaakt door menselijke apparaten en communicatiesignalen zoals radiogolven. En inderdaad: toen we de hutten afschermden met
geaarde aluminiumplaten, die de straling tegenhielden en afleidden, konden de
roodborstjes zich wél oriënteren.’

na (Université Montpellier, Frankrijk). ‘Enerzijds omdat
wij mensen zelf vooral op gezicht en gehoor gefocust zijn
en ons dus lieten afleiden door hun prachtige kleuren en
opmerkelijk gezang; anderzijds omdat ze met hun onbuigzame snavel niet merkbaar snuffelen zoals zoogdieren doen. Maar sinds een jaar of vijftien wordt duidelijk
dat veel vogels uitstekend ruiken, vaak beter dan wij.’ Dat
begint al in het ei, weet gedragsfysioloog Aline Bertin
(INRA, Frankrijk). ‘Als kuikens onbekend voedsel voorgeschoteld krijgen, kiezen ze bij voorkeur voedsel met een
geur waaraan ze al in het ei blootgesteld werden.’
Uit Bonadonna’s eigen onderzoek bleek dan weer dat
stormvogeltjes in het donker hun nest terugvinden aan
de hand van de geur die het verspreidt. ‘Die is dan ook
erg doordringend’, glimlacht hij. ‘Veel zeevogels, die
vaak kriskras door elkaar broeden, gebruiken daarnaast
ook geuren om soortgenoten te herkennen, en om een
partner te kiezen die genetisch niet te veel op hen lijkt,
waardoor ze samen gezondere jongen krijgen.’ Daarnaast gebruiken zeevogels als albatrossen en stormvogels geuren om boven de eindeloze zeespiegel hun weg
te zoeken en voedsel te vinden, ontdekten Bonadonna en
zijn collega, ecoloog Gabrielle Nevitt van de University of
California in Davis.
Daar maken algen vaak handig gebruik van, vertelt
Nevitt. ‘Algen dienen als voedsel voor krill, de kleine,
garnaalachtige ongewervelde dieren waarmee balein-
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▼ Zowel
mannetjes als
vrouwtjes van
de roodsnavelbufferwevel
hebben een
penisachtig
orgaan.

walvissen, maar ook heel wat zeevogels, zich voeden.
‘Als zo’n algje wordt opgegeten, komt er dimethylsulfide
(DMS) vrij, een stinkende stof die je ruikt bij het koken
van kool of zeevruchten, en een belangrijke component
van de typische geur van zeelucht. Albatrossen volgen
het spoor van DMS en ontdekken zo waar er veel krill
voorkomt. Zo houden ze niet alleen de onderzeese voedselketen in balans, maar via hun uitwerpselen leveren ze
ook voedingsstoffen voor de algen, vooral ijzer. In plaats
van dat zelf in de zee te gieten om de opname van CO2 te
stimuleren, zouden we dus beter de vogels beschermen.’
Recent Nederlands onderzoek van ecoloog Marcel Visser (Wageningen UR) en collega’s suggereert dat mezen
iets vergelijkbaars doen: ze worden aangetrokken door

Vogelorgasme
Genieten vogels van seks? Bioloog Tim Birkhead (University of Sheffield) grijnst. ‘Moeilijke vraag, maar er is
alvast één vogel die daar nauwelijks twijfel over laat bestaan: de roodsnavelbuffelwever. Zowel mannetjes als
vrouwtjes hebben een penisachtig orgaan in de genitale
regio, dat vooral bij mannetjes veel zenuwen heeft. Het
wordt niet gebruikt voor penetratie, maar na een klein
halfuur enthousiast copuleren lijken de mannetjes wel
een soort orgasme te beleven. Een medewerker van me
heeft dat ondubbelzinnig aangetoond door eigenhandig
zo’n orgaantje te masseren. Toen hij na 25 minuten
zachtjes kneep ging er een rilling door het vogellijfje,
waarop het mannetje ejaculeerde terwijl het met zijn
pootjes de hand van de collega omklemde.’ Doe geen
moeite om de video te googelen, want die is inmiddels
weer offline gehaald. ‘We kregen te veel bezoek van het
verkeerde soort mensen’, aldus Birkhead. Vogelliefhebbers – het blijft een ras apart.
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vluchtige stoffen die vrijkomen als appelbomen door
rupsen worden aangevreten. Ook trekduiven laten zich
onderweg inspireren door geuren, vertelt Anna Gagliardo
(Universiteit van Pisa, Italië). ‘Dat idee werd al veertig
jaar geleden geopperd, maar pas in de laatste jaren laat
de satelliettechnologie ook toe om de vogels nauwkeurig
te volgen’, vertelt ze. ‘En dan blijkt dat duiven waarbij één
neusgat met een rubberen plug werd afgesloten, vaker
moeten stoppen om zich te heroriënteren.’ Maar daarmee
is de verhitte discussie over het oriëntatievermogen van
vogels verre van beslecht (zie ‘Magnetoceptie’).

Voelen
Wetenschappers verwerven steeds meer inzicht in de
manieren waarop vogels de wereld waarnemen, maar
geeft dat ook echt antwoord op de vraag hoe het vóélt
om een vogel te zijn? Wanneer voelen vogels pijn? Kennen ze emoties zoals wij? Genieten ze van seks? Ook
dat soort vragen zongen in het rond op de meeting, al
zijn ze natuurlijk nog iets moeilijker te beantwoorden.
‘Pijn is nochtans belangrijk’, aldus dierenwelzijnsexpert
Dorothy McKeegan (University of Glasgow, VK), ‘want allerlei methodes in de pluimveeteelt zijn gebaseerd op het
idee dat de stijve snavel en de geschubde poten van kippen niet zo gevoelig zijn.’ McKeegan en haar collega’s onderzoeken in hoeverre dat klopt, in de hoop zo het beleid
te beïnvloeden. ‘Zo bleek dat kippen waarbij als kuiken
met infraroodlicht de snavelpunt verwijderd werd, om
te vermijden dat ze elkaar zouden pikken, daar op latere
leeftijd geen pijn meer van ondervinden – en dat het dus,
gezien het leed dat het voorkomt, een te verdedigen ingreep is.’ Daarnaast suggereren de onderzoekers een humanere manier om kippen te verdoven voor ze geslacht
worden. ‘Nu worden veel kippen nog steeds aan hun
poten opgehangen en dan geëlektrocuteerd’, legt ze uit.
‘Maar uit ons onderzoek blijkt dat dat vermoedelijk veel
pijn doet. Veel beter is om langzaam de luchtdruk te verlagen, zodat de vogels steeds minder zuurstof krijgen en
uiteindelijk vrijwel geruisloos het bewustzijn verliezen.’
Emoties zijn lastiger. ‘Natuurlijk kunnen vogels hun gevoelens niet beschrijven, bevestigen of ontkennen’, geeft
gedragsbioloog Melissa Bateson (Newcastle University,
VK) toe. ‘Maar voor zover emoties dienen om onze aandacht te vestigen op dingen die belangrijk of gevaarlijk
zijn, denk ik dat ze ook bij vogels voorkomen. Op termijn
moet het, denk ik, ook haalbaar zijn om hun hersenactiviteit te onderzoeken op patronen die we bij emotionele
mensen zien.’ Uit Batesons onderzoek blijkt alleszins dat
sommige spreeuwen pessimistischer zijn dan andere,
in die zin dat ze dubbelzinnige informatie, die nu eens
veelbelovend, dan weer onheilspellend is, verschillend
interpreteren. ‘Al leert ons dat natuurlijk niet of ze zich
daarbij ook depri voelen.’ Wel bleek onlangs dat spreeuwen die zich voeden met de diertjes die in onze waterzuiveringsinstallaties leven – en tegenwoordig steeds meer
het antidepressivum Prozac bevatten – in de schemering
minder fanatiek naar voedsel zoeken. Dat is in de winter
nochtans van levensbelang. ■

