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Met astronomische oriëntatie vinden trekvogels

hun weg (III) Door P. Nijhoff

Reeds jarep was bekend, dat opgekooi-
de vogels gedurende de trektijden tij-
dens bepaalde uren van de dag een

trekonrust vertonen, die —
zoals ook

vele andere activiteiten in de overige
seizoenen

— het meest evident is in de

eerste morgenuren en in de vroege
avonduren. In 1950 toonde Kramer aan

de hand van proeven met grauwe
klauwier en zwartkop op overtuigende

wijze aan, dat deze trekonrust zelfs in

de beslotenheid van een kooi gericht
is en dat de richting globaal overeen-

komt met de trekrichting van de soort.

De trekonrust uit zich bij hallam-

me dieren als ontsnappingspogingen in

de vorm van een voortdurend „vleugel-
trillen” en dribbelen in een bepaalde
sector van de kooi.

Deze ontdekking opende wijde per-

spectieven voor verder onderzoek, dat

werd verricht in een observatiepavil-
joen (fig. 1), waarin het proefdier, dat

is gehuisvest in een met visserswant

beklede binnenkooi, door de glazen
wanden en het transparante dak een

onbelemmerd uitzicht heeft op het om-

ringende landschap en de hemel. Op
deze wijze gelukte het om bij de

spreeuw — en later ook bij andere vo-

gelsoorten — een zonne-oriëntatie aan

te tonen. Wanneer de zonnestralen

met behulp van spiegels een andere in-

valsrichting werd gegeven verlegde ook

het proefdier zijn richting dienovereen-

komstig.

Bij geheel bewolkte hemel bleef juis-
te richtingkeuze uit en ook bleken de

dieren niet in staat zich op het polari-
satiepatroon van het zonlicht te rich-

ten. Het constant blijven van de een-

maal gekozen richting in de loop van

de dag was voorts een aanwijzing voor

de aanwezigheid van een tijdzin, de

,.inwendige klok”, om de veranderende

zonnestand te corrigeren.
Teneinde bij deze onderzoekingen niet

voortdurend afhankelijk te zijn van de

trekactiviteit der proefdieren, werden

de vogels op één van de twaalf rond-

om de binnenkooi in het paviljoen ge-

groepeerde voedselbakjes gedresseerd:
ook nu bleken de dieren zich met be-

hulp van de zon te oriënteren.

Ook was het mogelijk de vogels bin-

nenshuis met een lamp een kunstzon

voor te spiegelen. Terwijl de „zon” nu

dus stilstond, veranderde de richting-
keuze van de vogel in de loop van de

dag, tegengesteld aan de draaiing van

de echte zon. Een fraai bewijs voor het

bestaan van de „inwendige klok”. Het

lukte zelfs om deze klok voor of achter

Bij de bespreking (in het eerste artikel)

van de astronomische oriëntatie bij ge-

leedpotigen en enige andere dieren

schoten in enkele gevallen namelijk
wanneer het gebruik van de combinatie

stand hemel-lichaam-tijdzin onmogelijk
was, menselijke maatstaven voor een

verklaring tekort en wij lieten het dan

ook bij de constatering, dat hier wel-

licht sprake was van een onbekend ver-

mogen tot plaatsbepaling.
De in het tweede artikel genoemde
verplaatsings- en homingproeven met

trekkende en broedende vogels sugge-
reerden dat overjarige vogels in staat

zijn vanuit onbekend gebied naar een

bekend doel (winterverblijf) of uit-

gangspunt (nestplaats) terug te keren

met behulp van de zgn. plaatsgerichte
oriëntatie. Eerstejaars vogels beschik-

ken over het vermogen om gedurende
lange tijd de standaardrichting aan te

houden (kompasgerichtc oriëntatie).
Het desbetreffende onderzoek, dat ge-
durende het laatste tiental jaren is

verricht, heeft tot verbazingwekkende
vondsten geleid.
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(Foto P. Nijhoff)

van

een schuin staande spiegel voorziene „peri-

scoop“ -kastje het interieur van het paviljoen

overzien en alle gedragingen van het proef-
dier volgen zonder door de vogel gezien te

worden.

Fig. 1. De zgn. Kramer-kooi op
de vinken-

baan van het Vogeltrekstation bij Wassenaar.

De waarnemer kan via het driehoekige,
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te laten lopen door de vogels in een

kunstmatig dag-nacht-ritme te bren-

gen en dit te verschuiven ten opzichte
van het natuurlijke etmaal (Hoffmann,

1954).

De richting van de gedresseerde vogel
veranderde dan op voorspelbare wijze.
Met deze ontdekking van het gebruik
van de combinatie zonnestand-tijdzin
door een aantal vogels was echter het

probleem van de oriëntatie van nacht-

trekkers nog niet opgelost. De kooi-

proeven van Kramer (1950) en Von

Saint-Paul (1953) hadden slechts ge-

suggereerd dat deze volgels ’s nachts

hun koers bepalen met behulp van de

reeds overdag waargenomen zonne-

stand.

Nu vertoonden van jongsaf in geluid-
dichte ruimten geïsoleerde grasmussen,

die onder een kunstmatige zon op-

groeiden, eveneens in herfst en voor-

jaar een opmerkelijke activiteit, die

slechts weinig geringer was dan van

hun in een later stadium gevangen

soortgenoten. Deze waarneming was

voor Sauer (1957) aanleiding tot een

serie proefnemingen met nachttrekkers,
die tot verbazingwekkende resultaten

leidde.

Hierbij werd geëxperimenteerd met

tuinfluiter, zwartkopjes en braamslui-

pers, die bij deze gelegenheid voor het

eerst in hun leven de (nachtelijke) he-

mel zagen. De dieren bleken, althans

bij helder weer, onmiddellijk georiën-
teerd te zijn in een richting, die over-

eenkwam met de werkelijke trekrich-

ting van deze soorten. De aanwezig-
heid van de maan werkte evenwel sto-

rend: de vogels leken er door te wor-

den aangetrokken. Bewolking veroor-

zaakte desoriëntatie en soms ging dit

gepaard met een duidelijke verzwak-

king van de activiteit, waarbij de vo-

gel op de zitstok ging zitten om pas

weer actief te worden wanneer de nach-

telijke hemel opklaarde. Wel bleek, dat

het zien van het centrale deel van de

hemelkoepel (bij deze proeven betrof

het een hoek van 68 graden) reeds vol-

doende was.

Proeven onder de kunstmatige sterren-

hemel in een planetarium gaven soort-

gelijke resultaten te zien: ook hier ver-

toonden de vogels een duidelijke ge-

richtheid overeenkomstig de te ver-

wachten trekrichting, ook wanneer zij
nooit eerder de hemel hadden gezien.
Bij volledig uitschakelen van het kunst-

matige sterrenpatroon waren de proef-
dieren prompt gedesoriënteerd.
Ook Bellrose (1958) constateerde bij
verplaatsingen van eenden zijdelings
van de trekroute, dat deze dieren uit-

sluitend onder een heldere sterrenhe-

mel of bij zonneschijn gericht afvlogen.
Reeds een wolk voor de zon werkte

desoriëntatie in de hand. Voorts was

van enige voor de richtingkeuze gun-

stige invloed van de maan geen sprake.
Het meest opzienbarend was echter

wel, dat wanneer Sauer zijn proefdie-
ren in het planetarium een sterrenhemel

aanbood die behoorde bij een heel an-

dere geografische positie, de vogels
hun richting wijzigden en wel in die

zin, dat hun richting toch min of meer

op het woongebied van die van de

soort bleef wijzen.

Hier is dus sprake van een twee-co-

ordinaten-systeem van astronomische

oriëntatie. Het voert in dit verband te

ver hierop nader in te gaan, maar dat

hier van een feilloos systeem sprake
kan zijn wordt duidelijk, wanneer wij
bedenken dat plaatsbepaling van ieder

punt op aarde het meest nauwkeurig
kan geschieden door het opnemen van

de geografische breedte en lengte met

behulp van de hoogte en de wijze van

draaiing van het sterrenpatroon in ver-

band met de tijd. Ondertussen bleek

later dat deze laatste gevolgtrekkingen
can Sauer niet geheel verantwoord

waren (Wallraff, 1960). Maar zonder

twijfel komt aan Sauer de eer toe het

bewijs van een oriëntatie met behulp
van de sterren te hebben geleverd. De

nachttrek is hierdoor heel wat minder

raadselachtig geworden.
Het zonne-kompas, dat o.a. door Kra-

mer bij een aantal vogelsoorten werd

aangetoond, geeft voor de uitsluitend

kompasgerichte bewegingen van trek-

vogels een bevredigende verklaring.

Homingproeven en verplaatsingsproe-
ven hebben evenwel aangetoond, dat

bij overjarige trekvogels zo niet uit-

sluitend dan toch voor een belangrijk
deel sprake is van een plaatsgerichte
oriëntatie.

Dat ook bij deze plaatsgerichte oriën-

tatie de zon een rol speelt bleek uit de
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homingproeven. De resultaten van de-

ze proeven waren beter naarmate de

zon beter zichtbaar was. Dit zgn. be-

wolkingseffect gold ook reeds voor de

richting waarin de vogels afvlogen.

Matthews (1955) veronderstelde nu in

dit verband, dat na verplaatsing de

nieuwe geografische positie door de

vogel wordt bepaald aan de hand van

het azimut en de hoogte van de zon

in het culminatiepunt en van de tijd-
zin. De culminatiehoogte zou door het

dier worden vergeleken met de culmi-

natiehoogte thuis, die de vogel bekend

is, terwijl de tijd van culmineren —
het

tijdstip dus waarop de zon op haar

hoogst staat — lengtebepaling mogelijk
zou maken met gebruikmaking van de

tijdzin. Het „schieten van de zon” door

zeelieden berust op
hetzelfde principe.

Bij de vogels houdt deze gang van

zaken echter in, dat zij in staat moeten

zijn de zonnebeweging een ogenblik
te volgen om het hoogste punt van de

zonnebaan te vinden en vervolgens de

afvliegrichting te bepalen. Het men-

selijk oog is hiertoe niet in staat omdat

de zon beweegt met een snelheid van

slechts 15 boogsec. per sec., maar naar

aanleiding van gegevens van Pumph-

rey (1948) meende Matthews, dat een

vogel een dergelijke beweging inder-

daad kan onderscheiden. Dit zou ge-

schieden in de doorgaans enkele se-

conden, die verstrijken tussen het los-

laten van de vogel en het gericht af-

vliegen. Bovendien zou het dier uiter-

aard in staat moeten zijn de aard van

de zonnebaan van thuis zeer nauw-

keurig te „onthouden”.

Kramer (1957) achtte een dergelijke
snelle en zekere plaatsbepaling niet

mogelijk en voerde later nog meer ar-

gumenten aan (vooral ook theoretische

bezwaren) die er toe hebben geleid dat

Matthews „totale zonne-hypothese”
thans niet meer algemeen aanvaard

wordt.

Hiermee was het probleem echter aller-

minst opgelost; waarnemingen van an-

dere onderzoekers brachten bovendien

nieuwe feiten aan het licht.

Bij proeven met roodborsten in een

kooi waarin geen buitenlicht kon door-

dringen, constateerden Merkel en

Fromme in 1958, dat deze dieren steeds

gericht waren en zij meenden dan ook,
dat de nachttrekkers behalve over een

oriënteringsmogelijkheid op de ster-

renhemel óók over een nog onbekend

vermogen tot plaatsbepaling beschik-

ken.

Op de vinkenbaan van het Vogeltrek-
station experimenteerde Perdeck

(1957) met een spreeuw, die zich kon

oriënteren bij een totale afwezigheid
van alle voor het menselijk oog bruik-

bare kenmerken. Dit verschijnsel trad

echter alleen op wanneer de vogel zich

in het vrije veld bevond.

Het ging in deze gevallen om het uit-

zetten van een aangeboren richting
naar het winterkwartier; over het te-

rugkeren vanuit een onbekend gebied
naar een bekend doel vermeldt Hitch-

cock (1955), dat bij homingproeven

op de Hawaii-eilanden is gebleken, dat

enkele postduiven ook bij een zwaar

bewolkte hemel, zowel overdag als 's

nachts, gericht afvlogen en de thuis-

vlucht volbrachten over een afstand

van 150 km.

Registraties van de ontsnappingspogin-
gen van van het nest gelichte storm-

en kokmeeuwen op afstanden van 22

en 75 km van de broedkolonie en zon-

der enig zicht op zon of landschap,
toonden een zeer duidelijke richting-
voorkeur, die op tot nog toe onverklaar-

bare wijze tot stand kwam (Precht,

1956). In een vorig artikel maakten wij
reeds kennis met overeenkomstige ge-

dragingen van vleermuizen en van kat-

ten en muizen. Ook bij de schildpad-
den kon het mechanisme van de posi-
tiebepaling niet worden opgehelderd;
wel maakten deze dieren bij de navi-

gatie kennelijk van de zonnestand ge-
bruik.

Kramer (1957) meende dan ook, dat

bij de plaatsgerichte oriëntatie van vo-

gels sprake is van twee etappes, name-

lijk het achtereenvolgens vaststellen

van de geografische positie ten op-

zichte van de plaats van bestemming
met behulp van een nog onbekend ver-

mogen èn het uitzetten van de koers

om deze plaats te bereiken met ge-

bruikmaking van het zonnekompas.
Terwijl het onderzoek van Kramer en

zijn medewerkers zich inmiddels geheel
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had gericht op het mechanisme van de

oriëntatie, werden in ons land door het

Vogeltrekstation waarnemingen aan

opgekooide spreeuwen verricht met de

bedoeling experimentele bijdragen te

leveren aan de veldwaarnemingen, met

name waar het gaat om een analyse

van de factoren die de richtingkeuze
beïnvloeden.

Zo is een belangrijke vraag die kan

worden gesteld: hoe slagen de vogels
erin om bij donker weer hun koers uit

te zetten en aan te houden? Interessant

zijn dan vooral die dagen waarop de

bewolking zo dicht is, dat men zelfs

aan tintverschillen van de hemel de zon

niet kan lokaliseren. Op dergelijke da-

gen is de trek meestal gering, blijkbaar

wordt de drang tot trekken er door ge-

temperd.

De veldwaarnemingen nu deden ver-

onderstellen, dat de vogels in staat zijn

een eenmaal door de zon ingegeven

richting enige dagen globaal vast te

houden: de koers zou bij donker weer

worden uitgezet met behulp van bakens

in het landschap, waarbij de koerslijn
steeds naar voren zou worden verlegd

(Tinbergen & Zijlstra, 1954).

Op deze wijze zouden de trekkende

vogels in staat zijn een zonloze periode
te overbruggen zonder dat zij hun ori-

ëntatie geheel kwijt raken. Een en an-

der werd bevestigd door kooiproeven

(fig. 2), waarbij de proefdieren

(spreeuwen)
, ,

in staat bleken om, wan-

neer zij gedurende enige tijd zowel

zicht op het landschap als op de zon

hadden gehad, hierna hun richting aan

te houden met behulp van het land-

schap alleen.

De tijdens de veldwaarnemingen ge-

constateerde toenemende spreiding van

de trekrichtingen in de loop van een

periode van donker weer zou moeten

worden toegeschreven aan door de vo-

gels gemaakte oriëntatie-.Jouten”,

vooral tijdens fourageperioden in de

middag, wanneer de dieren immers tij-
dens het rondvliegen steeds opnieuw
hun trekrichting in het landschap moe-

ten vastleggen. Deze in de loop van

een zonloze periode geleidelijk toene-

mende spreiding van de richtingen werd

bij trekkende vinken na jarenlange

veldwaarnemingen aangetoond door

Mook, Rooth en Zijlstra (1957).

Doordat nu het landschapzicht vanuit

de Kramer-kooi door middel van mat-

plastic schermen kan worden belem-

merd, kunnen de verschillende oriën-

tatiemogelijkheden worden gedistribu-
eerd. Het blijkt dan (fig. 3), dat de

gemiddelde ,,trek”-richtingen een gro-

tere spreiding vertonen naarmate de

voor het menselijk oog waarneembare

oriëntatiemogelijkheden geringer wor-

den.

Proeven met een rondom de kooi aan-

gebracht kartonnen landschapssil-
houet toonden opnieuw aan dat de

spreeuwen zich bij zonneschijn zodanig

op het (kunst jlandschap kunnen ori-

Fig. 2. De resultaten van vier proeven met

dezelfde
spreeuw op twee achtereenvolgende

dagen bevestigen, dat trekkende vogels een

zonloze periode kunnen overbruggen mei be-

hulp van het landschap. Zònder zicht op het

landschap (links) was het proefdier bij zon-

nig weer duidelijk gericht, bij een egaalgrijze
hemel volkomen gedesoriënteerd. Mèt zicht

op het landschap (rechts) bleef de spreeuw

bij afwezigheid van de zon even duidelijk ge-

richt als bij zonnig weer,
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enteren, dat zij ook bij donker weer

duidelijk gericht zijn (fig. 4). Werd

onder deze omstandigheden het kunst-

landschap verwijderd, terwijl het ech-

te landschap bleef afgeschermd, dan

was het proefdier prompt geheel ge-

desoriënteerd. Zodra echter het kunst-

landschap werd gedraaid, draaide de

richting van de vogel mee; geschied-
de dit terwijl de zon zichtbaar of loka-

liseerbaar was, dan kreeg het proefdier
de keuze tussen de richting die de zon

hem ingaf en die welke hij in het kunst-

landschap had geprojecteerd. In deze

conflict-situatie koos het dier echter

steeds onmiddellijk voor de zon.

Hieruit blijkt dus wel duidelijk dat de

zon de primaire richtende factor is en

dat oriëntatie met behulp van het land-

schap pas wordt gebruikt wanneer

ieder lokaliseren van de zon onmoge-

lijk is. Dit is in overeenstemming met

de veldwaarnemingen die aantoonden,

dat slechts een kort ogenblik zonlicht

de vogels er toe brengt hun richting-
keuze te hernieuwen en daardoor de

afwijkingen van hun trekrichting te

corrigeren.
Geconstateerd werd reeds, dat donker

weer de drang tot trekken tempert. De

experimenten met de Kramer-kooi be-

vestigden, dat ook de activiteit van de

proefdieren afneemt naarmate de voor

het menselijk oog waarneembare oriën-

tatiemogelijkheden geringer worden.

De belangrijke rol, die het (kunst)-

landschap hierbij speelt, moet worden

toegeschreven aan de grotere gestruc-
tureerdheid van het gezichtveld. Een

omgeving, die enige structuur vertoont,

biedt immers mogelijkheden tot het

uitzetten van een richting in het land-

schap.
De functie van dit gedrag ligt ver-

moedelijk in verlaging van het risico

om de koers kwijt te raken. Dit ver-

klaart het ophouden van de trek bij
mistig weer en het gedrag van Sauers

nachttrekkers, die bij door bewolking
veroorzaakte desoriëntatieverschijnse-
len een duidelijke verzwakking en een

soms zelfs geheel ophouden van de

trekactiviteit vertoonden.

Wij zijn ons er terdege van bewust, dat

het bovenstaande betoog allerminst

„waterdicht” te noemen is; het onder-

zoek van het oriëntatie-mechanisme is

immers nog zo jong dat tal van hiaten

moeten worden opgevuld. De synthese
tussen de veldwaarnemingen en het ex-

perimentele onderzoek heeft, zoals wij

hierboven uiteenzetten, ertoe bijgedra-

gen, dat van bepaalde gedragingen van

trekkende vogels niet alleen de functie,

maar ook de oorzaak duidelijker werd.

Deze samenwerking is veelbelovend en

de resultaten zijn belangwekkend —

(Lees verder op blz. 95)

Fig. 3 Een groot aantal
opnamen van de

activiteiten van één spreeuw onder verschil-

lende omstandigheden bevestigde, dat met

het afnemen van de oriëntatiemogelijkheden

een grotere spreiding van de gemiddelde
richtingen gepaard gaai. V.l.n.r.: zicht op

landschap, zonnig (ZL) ; geen
zicht

op
land-

schap, zonnig (Z) ; zicht op landschap, geen

zon (L) ; geen zicht op landschap, geen zon

(-).

Fig. 4. Vijf opnamen van dezelfde
spreeuw

tonen aan, dat de zon de primaire richtende

factor is en dat oriëntatie met behulp van

het kunstlandschap pas
wordt gebruikt wan-

neer ieder lokaliseren van de zon onmogelijk

is. V.l.n.r.: zicht
op landschapsilhouet, zonnig

(LS, Z) ; zicht op landschapsilhouet, geen

zon (LS, —); geen zicht op landschap of -

silhouet, geen zon (—, —); zicht op halve

slag gedraaid landschapsilhouet, geen zon

(LS, —); zicht op halve slag gedraaid land-

schapsilhouet, zonnig (LS, Z).
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(Slot van blz. 94)

het einde van dit vervolgverhaal-op-
lange-termijn is dan ook nog niet in

zicht!
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