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Warmtehuishouding bij vogels

Inleiding.

’t Vasthouden van warmte.

Zoogdieren zijn warnbloedig (honoiothern), dat wil zeggen dat zij een nin

of neer constante lichaanstenperatuur hebben, die neestal veel hoger ligt

dan de omgevingstemperatuur. Het in stand houden van deze tenperatuur is

een broodnodige naar dikwijls lastige zaak, vooral in koude omgeving. De

ervaring leert, dat uitstekende conponenten als oren, neus, vingers en

tenen 't bij kou het eerst te kwaad krijgen. De "regel van Allen" (1)

zegt daarons

"Leden van oen bepaalde zoogdierensoort of - geslacht hebben in de kpudere

delen van hun verspreidingsgebied kortere -uitstekende lichaamsdelen en een

neer gedrongen lichaamsbouw dan in de warmere delen."

Nu is de warmbloedigheid weliswaar iets heel bijzonders in het dierenrijk
,

naar zij is niet beperkt tot de klasse der zoogdieren alleens vogels zijn

het <5ók, niet êón vogel uitgezonderd. Bij vogels is de lichaamstemperatuur

juist vaak nog hoger dan bij de zoogdieren en als het verenpak niet neer de

warmte kan vasthouden, gaat hij, die er in zit, dood, zoals de zielige

steakolieslachtoffers bewijzen. Ik vroeg mij daarom af, of Allen de vogels

niet nee had kunnen betrekken in zijn regel.

Een blik in de vogelatlas (2) leert, dat.Reigers,Ooievaars,Lepelaars,

Ibissen en Flamingo's de polen mijden-,-■naar de Kraanvogel durft al wat neer

(nisschien ondat hij een relatief'kortere snavel heeft?). Dit wijst op

overeenstemming net de zoogdieren m.b.t. de regel van Allen.

Bladeren we wat verder in de atlas (2), dan zeggen de noordelijk broeden-

de, kortsnavelige en gedrongen plevierens ja, alhoewel de poten niet nee

Tot wat een getob een vogelwaarneming kan leiden leert dit

artikeltje. Wat me bij de Kleine Burgemeester (ik hoop dat iedereen ’n

gezien heeft, vandaar ”de”!) zo opviel was, dat hij zulke korte poten

had. Toen schoot mij te binnen dat een poolvos zo’n korte snuit en een

sneeuwhaas zulke korte oren had. Dat schijnt een soort biologische wet-

matigheid te zijn, die hen bevroren uitsteeksels bespaart.

Na een doorsnuffelen van ter beschikking staande boeken en artikelen

kwam ik erachter, dat de burgemeesterspoten toch niet aan deze ”wet” mee-

doen, maar wat ik zoal las leek me wel interessant om eens op een rijtje

te zetten; ’t rijtje is wel doorspekt met vragen, waarop de lezer hope-

lijk in de volgende ”Fitis” een antwoord kan geven.
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willen doen (ze zijn h.l.'beteekkelijklang) . Moeilijker wordt het net de

langsnavelige snippen, die toch ook puur koud zitten. De slanke kluten en

de plonpe Alken lijken weer een schitterende bevestiging, naar ondertus-

sen sloegen we bijvoorbeeld de Kleinste Jager over? hij kont tot in het

uiterst noordelijkste puntje van Groenland voor en dat net . staart-

pennen waarvan je niet zou durven beweren, dat ze niet uitstekend In

dezelfde bewoordingen is de regel van Allen dus niet toepasbaar op vogels,

naar naar de geest genonen kan de regel toch weer w&L waar zijns inüerss

staartpennen zijn geen warnteafvoerende organen. Veren nogen dus rustig

uitsteken als de warnte-isolerende functie naar niet verzaakt wordt.

Ook poten nogen ver uitsteken, aangezien hiemee iets heel nerkwaardigs

aan de hand is (3) • Vogels (kokneeuwen,eenden b.v.) kunnen rustig op

het ijs staan slapen. De poten zijn dus niet of nauwelijks hoger in ten-

peratuur dan 0° C, ondat het ijs anders zou snelten en de vogel daarna

* weer aan het ijs kon vastvriezen. Het is nog onbegrepen, hoe zulke ijs-

koude poten toch prina functioneren, want al zitten de spieren, die de

poten in beweging brengen, hoog in de poot (het bevederde en wame deel)

de pezen en de botten, die tot onder in de poot zitten, zijn wel degelijk

levend weefsel, dat een bloedvoorziening noet eisen, 't Weinige bloed,

dat daar ter plaatse circuleert, is dus zeer koud en noet dus warnte

hebben afgestaan. Vernoedelijk zal een groot percentage van die warnte

zijn afgestaan aan bloed, dat vanuit de voet weer naar het lichaan te-

ruggaat en daar dus niet zo extreen koud behoeft binnen te treden. (Hit

gaat volgens het tegenstroonprincipej fig.1).

Fig. 1.

Vogelpoot.

Op de niveau’s A, B en C van de poot

zijn de temperaturen bijv. resp. 40,
20 en 5°C. Telkens vindt warmteuit-

wisseling plaats van links naar rechts

waardoor het bloed in het linker ka-

pillair naar beneden toe steeds kouder

wordt (van 40 naar 5°C) en dat in het

rechter kapillair steeds warmer (van

5 naar 40ºC) naar boven toe.
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Via de poten wordt dus hooi weinig warrite afgevoerd, waardoor het dan ook

niet veel uitmaakt of het onbevederde, peeshoudende gedeelte lang of kort

is.

Dat Sneeuwhoenders 's winters veren aan loopbeen en tenen krijgen (4),

noet eerder gezien worden als vergroting van het steunend oppervlak dan

als noodzaak voor het vasthouden van warrite.

Van de snavel kan ik roij nauwelijks voorstellen dat deze, net als de po-

ten, nauwelijks hoger zou zijn in tenperatuur dan de (gestelde) koude

omgeving,.ondat de snavel ri<5dr is dan hoorn. Er zetelen allerlei zin-

tuigen in, hij is van binnen bekleed net slijnvlies en hij bevat de tong,

Ondat hij bovendien niet warntege'isoleerd is, lijkt de snavel nij een or-

gaan, waarlangs aanzienlijk veel warrite verloten kan gaan. Voor oen vogel

uit een koud milieu is oen korte snavel dus aangewezen, naar de zoeven

genoende snippen willen daar niet aan. Mocht de regel van Allen gelden

voor vogels, dan zijn de snippen (Scolopacidae) daar een uitzondering op.

Overigens biedt zo'n lange snavel weer het voordeel, dat in diepere lagen

naar voedsel kan worden gezooht en dat is uiteindelijk nodig, wil er

überhaupt van lichaamswarmte sprake zijn. Een bevestiging van het boven-

staande (ik zal er van nu af aan op letten) zou zijns het feit dat lang-

snavelige. vogels bij niet voedselzoeken juist bij kouder weer n<5<5r en

langer net hun snavel in de veren dtaan dan bij warner weer. Tenslotte

blijf ik nog zitten net de hals. Deze is natuurlijk wel net veren bedekt,

naar een korte of "geen" hals i3 voor vogels uit koude streken voordeliger

dan een lange dunnen. Inderdaad hebben zeeduikers relatief dikkere en kor-

tere halzen dan de neer zuidelijker voorkomende futen. Heel treffend is

ook het verschil in hals tussen Kleine en Vilde Zwaan, (Kleine Zwaan heeft

(ook relatief gezien) veel kortere en dikkere hals dan Vilde Zwaan, die

zuidelijker voorkont), naar toch is de vraag misschien wel gerechtvaardigd

of je niet al net al net een Kleine Zwaan blijft zitten, die volgens de

re«el van Allen een v4<5l te lange hals heeft.

Er is nog een andere regel n.1. die van Bergnann (l)s

De leden van een bepaald zoogdierensoort of -geslacht zijn bij de polen

groter dan dichter bij de evenaar.

Vöorbeelden hiervan zijns de reusachtige Alaskabeer (Ursus niddendorffi)

(staande neer dan 3 n. hoog!) tegenover de weliswaar Ursus arotos hetende,

naar desalniettenin veel zuidelijker levende neef (Europese bruine beer),

het Vilde Zwijn, dat in Oost-Siberië een 3chedellengte van 56 cn.haalt te-

genover naar 32 cn0
in Zuid-Spanje, de zeldzane Siberische tijger (Tigris

nongolica), die langer dan 4 n. kan worden (5) en waarbij de Bengaalse naar
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een'kleintje is, de uitgestorven Mamoet (veel groter dan zijn Indische

en Afrikaanse nedeolifanten) enz:<> enz 0 Dat deze grotere dieren in een

koude "bhgëving in het voordeel zijn, lijkt tegenstrijdig, naar wiskun-

dig is het juist s een groter dier heeft weliswaar een groter lichaans-

oppervlak waarlangs het warmte kan verliezen, naar het heeft daarbij

vergeleken een veel grotere lichaansinhoud, die warnte vasthoudt» Ver-

gelijken we een kogelronde nuis net een doorsnede van 7 en» net een

kogelronde olifant van 2 n
o 10, dan heeft de nuis een lichaansoppervlak

I 2 22 2 ?
van 4 Tl r ■ k 4.x

-y x (5,5) = 154 on. een een lichaansinhoud van

~ TP r =
~

x x = 180 en de olifant heeft de naten

158.600 en 4o851.000 , pe olifant heeft JOCx zoveel warnte uit-

stralend oppervlak als de 'nui3, naar hij heeft ook 27o000x zoveel lichaans-

inhoud die de warnte vasthoudt, of, als we uitgaan van even grote cellen,

27«OOOx .zoveel warnte producerende cellen. Vandaar ook, dat de nuis naar

ratio, veel neer noet eten dan de olifant.

Niet omdat pen vogel'mé'ér mot dit kogelronde model overeenkomt, maar on-

dat hij warmbloedig'is, zou 't aardig zijn om na te gaan, of de regel van

Bergmann voor vogels opgaat» De Kleine Burgenoester, waarnee alle ellende

begonnen is, is kleiner dan do Grote Burgemeester, die evenals de Kleine

de zuidkusten van Groenland en Baffin-Eiland (ten n»van de Hudsonbaai in

Canada)bewoont, naar C eoo de Grote Burgemeester kont ook nog neer naar het

noorden voor, waar de kleine het laat afweten» Overigens is dit wel een

van de winige voorbeelden waarbij de regel van Bergmann voor verwante

soorten opgaat 0
Met de Kleine en Gilde Zwaan, Kruisbek en Grote Kruisbek,

Mantelneeuw en Kleine Mantelneeuw is ? t net andersom of onduidelijk.

Kijken we naar variëteiten binnen de soort, dan zijn er wel enkele mooie

voorbeelden; De Groenlandse Tapuit is groter dan de Europese, de Noord-

europese Barmsijs (Cardueiis .dmnea) is groter dan de Britse en Alpen-

vorm : (Cof»cabaret
x

', de Bonte Strandloper (Calidris a.alpfna) is groter

dan de Kleine Bonte Strandloper (C»a 0 Schfnzii) (6), de Atlantische vorm

van de Aalscholver (P.c.cdrbo)(IJsland
s Noordkaap) is groter dan de bij ons

voorkomende vorm (P
0
carbo sinënsis (6)(7), de Noordse Kauw is groter dan

de gewone (Córvus nonéclula spernc5logus=praat jesnaker), al is het verschil

dan ook slechts 1 cm» (7)» Hierbij moet worden bedacht, dat hèt hier steeds

gaat om gemiddelde, waarden, die dan bovendien vaak zo weinig verschillen,

dat men zich nauwelijks voor kan stellen, dat dit ook enig effect sorteert.
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Toch is dit grootteverschil tussen 2 variëteiten wel in hogenate sugges-

tief, wanneer tenminste niet ienand anders er evenveel voorbeelden tegen-

overstelt, waarbij juist de zuidelijker end >:<rsco.tft groter is. Misschien

kunnen hier ringers, die ondersoorten kunnen onderscheiden op grootte-

verschillen neer infornatie geven?

’t Spuien van warmte.

Is een te grote daling van de kerntenperatuur van een organisne funest,

een te grote stijging is ook niet goed. Raakt een vogel door hoge bui-

tentenperatuur oververhit, dan gaat hij hijgen als een hond (Thernische

polypnoo (9) )s ondiepe adembewegingen in hoge frekwentie, waardoor het

dier "luchtgekoeld" wordt, net nane langs de ademhalingswegen (waartoe

de snavel ook behoort5 vergelijk het voorgaande over de snavel) 5 mar de

rest van het lichaan wordt "watergokoold" (dnv net bloed); het bloed

staat zijn warnte langs de ademhalingswegen af. Zweetklioren hgeft eeh

vogel niet, (1) zodat afkoeling via vochtverdanping vanaf de huid even-

tueel alleen na een bad nogelijk zou zijn. Alhoewel de waterhuishouding

van de vogel tot stand kont door uithijgen van waterdamp bij teveel aan

water (bijzonder praktisch, ondat het net een volle waterblaas zo onhan-

dig vliegen is! ttogels produceren dan ook geen waterige urine) en door

drinken (en eten! dit bevat ook water5 bovendien wordt bij de stofwisse-

ling a.h.w.water genaakt (notabool water)) bij behoefte aan water, is

dat n.i„ geen reden on aan te nonen dat in de eerste plaats afkoeling

zou ontstaan door het verdampen van water vanuit de ademhalingswegen,

zoals bij de hond. Dat zou n»l. impliceren dat nen bij koud weer condens-

wolkjes uit de snavel van vliegende vogels zou moeten zien konen (wie heeft

dat wel eens gezien?) en dat vogels nadat ze gehijgd hebben (bijv.na een

eind vliegen) fluks hun verbruikte water door drinken zouden aanvullen,

net zoals een hond na een wandeling zijn drinkbak opzoekt of een mens,die

na zweten dorst heeft als een paard (heel treffend! een paard zweet ook

en zal dus ook dorst krijgen).

Bij arbeid wordt warnte ontwikkeld, die de kernterrperatuur ie hoog kan doen

oplopen. Bij nensen is de warriteontwikkeling steeds flink aohter op de

.geleverde arbeid; pas na een tijdje hardlopen (bijv.5 nin.) wordt neh warn

en gaat nen zweten, en als nen daarna stopt, blijft nen nog lange tijd warn

en zweet nen nog gedurende geruine tijd. Ook nahijgen is een bekend ver-

schijnsel. Vliegen is een zwaar karweitje en dit leidt dan ook tot een

verhoogde tenporatuur (4) door de warntcontwikkollng. Door de bewegingen
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van de vliegspieren worden luchtzakken in het vogellichaan afwisselend

volgezogen net lucht en weer leeggepompt. De longen zelf werken uiter-

aardook op volle toeren (mede dankzij die luchtzakken), dus de "notor

wordt volledig efficiënt luchtgekoeld" cUuordat er steeds koele lucht

langss-trijkto De warnte wordt dus voornamelijk door stroning (=convectie)

weggeleid. Eeh gegeven daarbij is (9) dat de luchtzakken alleen tijdens

het vliegen als blaasbalgen werken n„l. door de ponpbewegingen van de

vliegspieren en dit nu werpt bij nij de vraag op: loopt bij vogels de

warmteontwikkeling niet achter ten opzichte van de arbeidsontwikkeling

zoals bij nensen? Als dit wel zo is, waaron hijgt een vogel dan nooit na?

Misschien is dit toch wbl het geval na zeer lange vliegtochten, zoals van

Engeland naar hier. Ik neen ne vaag te kunnen herinneren dat ik eens een

Kramsvogel op 't prikkeldraad van de zeereep heb zien "uithijgen" na een

oversteek tegen wind in. Misschien heeft iemand anders hieromtrent zeker-

der waarnemingen? -

Mogelijk is óok, dat de temperatuur van de vogel net na het vliegen nog

aanzienlijk oploopt, hetgeen net een rectaal aangebracht thernonetertje

te verifiëren zou zijn» Dit zou ook de reden kunnen zijn waaron eenden,
...

-i. .*

ganzen, neeuwen etc» na een inspannende vliegtocht boven het bereikte

doel (een slaapplaats b„v.) eerst nog even "uitvliegen" (naar analogie

van uitlopen en uit3chaatsen)(af en toe een slagje)»

Conclusie Véél onzekerheden, waarschijnlijk zelfs pertinente onjuistheden

zijn gegeven (naar dan niet net opzet natuurlijk!) Graag verneen ik reacties

van anderen; in ieder geval lijkt ne deze problematiek heel goed te bena-

deren, zowel uit het veldwerk als uit literatuurstudie, een groot woord

voor "snuffelen in de boeken". Bij nij waren dat (zie nunners in de tekst)?
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Het geheimzinnige leven; deel 2, dierkunde Drs„Th.M«J.Mees e.a.(een

schoolboek - Wolters-Noordhoff net kleurenfoto's, waarin ook de vogels

uitgebraad behandeld zijn-, Ik heb er veel plezier van!)Geciteerd pag.

305 en pago 35)
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"Atlas van de Europeso vogels" Prof.dr.K.H.Voous- Elsevier.

5c"Panorana 51-19715 rubriek Meno

4o"Het boste vogelboek" Uitg.nij. The Readers Digest N.V. (pg.342,pg»402)

5o"Zie en ken" (alle wilde dieren der aarde)- bewerkt door Ririko Tolnan-

A.G.Schoonderbeek,Laren (pg.llé)

6. "Het Vogelboekje"-Dr.Jao.P.Thi^sse-A.G.Schoonderboek,Laren (N
0

H
C

) (pg«

101, pg,59)
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7. "Vara faglar i Norden"-(red.Kai Curry-Lindahl) (I pg.109)

8. "Zien is kennen" - Nol Einsbergen en Mr.D.Mooy (ui tg.Schoonderbeek)

inhoudsopgave onder K)

9. "Vergelijkende dierfysiologie 1, vegetatieve functies"

graaf en dr.H.J.Vohk)(pge 119» pg.118) A.Oosthoek's uitg.nijeN.V.

K.J.Eigenhuis Seriiigenstraat 6

Aalsneer.


