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INLEIDING

De hedendaagse reisduif is zoals vele diersoorten
het resultaat van eeuwenlange selectie en domesticatie.
De eerste gegevens over duiven dateren van duizenden
jaren terug. De oerduif wordt rotsduif (Columba livia)
genoemd omdat ze de rotsgebieden van Eurazië en
Afrika bevolkte (Johnston, 1995). De jongen werden
geboren en opgekweekt in nesten op de rotsen. Deze
duiven moesten vaak ver landinwaarts vliegen op zoek
naar voedsel voor de jongen. Daarbij moesten ze in
staat zijn hun exacte locatie over die verre afstanden te-
rug te vinden. De oorsprong van het eigenlijke oriën-
tatievermogen vindt bijgevolg waarschijnlijk hier zijn
verklaring (Mehlhorn en Rehkämper, 2009).

De eerste vorm van domesticatie kwam tot stand
toen jagers jonge duiven wisten te vangen en op-
kweekten in gevangenschap om in hun voedselnoden
te voorzien. Later gingen duiven zich groeperen in de
buurt van mensen om van hun afval of teelten (bij-
voorbeeld graanteelt) te leven. Er ontstond een tamme
soort die vooral bedoeld was voor consumptie (Johns-
ton 1995). 

Beetje bij beetje ontstond er interesse voor het
unieke oriëntatievernuft van deze dieren. De oude Ro-
meinen en Grieken zetten de duif in voor het versturen
van berichten. Die rol als koerier werd verder uitge-
bouwd in de negentiende eeuw met de postduif (Co-
lumba livia domestica). Haar functie bestond erin be-
langrijke berichten te posten over landen heen
(bijvoorbeeld beursberichten van Brussel naar Lon-
don). In oorlogstijden werd de postduif vaak als koe-
rier voor spionageberichten ingezet. Een goed uitge-
bouwd navigatiesysteem moest dus wel van toepassing
zijn.

Van hieruit werd de stap naar de duivensport gezet.
De duivenhouders die de als postduif gekweekte dui-
ven duur konden verkopen, gingen met eigen wed-

vluchten aan de gang. Tot op vandaag blijft de dui-
vensport populair en het oriëntatievermogen van onze
gevleugelde vrienden blijft een boeiende zoektocht.

DE ZON ALS KOMPAS

Om zich ruimtelijk te oriënteren, wordt in de die-
renwereld vaak gebruik gemaakt van één van de meest
natuurlijke bronnen, de zon (Kramer, 1950). Ook bij
duiven is dit mechanisme van groot belang.

Om het gebruik van de zon als kompas mogelijk te
maken, moet rekening worden gehouden met het feit
dat de stand van de zon aan de hemel verandert naar-
mate de dag vordert. Vaak wordt aangenomen dat de
zonnestand ongeveer 15° per uur en gemiddeld 90° per
6 uur verandert. Echter, zo rechtlijnig is het allemaal
niet. Net na zonsopgang en vóór zonsondergang ver-
andert de hoogte van de zon vlug maar de stand van de
zon verandert weinig. Rond het middaguur is dit te-
genovergesteld: de hoogte van de zon wijkt  weinig af
terwijl de stand van de zon vlug verandert. De speci-
fieke snelheid van deze beweging is uiteraard afhan-
kelijk van de breedtegraad van de geografische streek
en het seizoen (Wiltschko et al., 2000). Door middel
van een intern tijdsgevoel kunnen duiven een bepaalde
zonnestand met een bepaald tijdstip van de dag linken
en passen ze zich op deze manier aan (Budzynski et al.,
2000). Het opbouwen van dit intern tijdsgevoel vindt
plaats bij het verlaten van het nest en bij de eerste
vluchten (Keeton, 1971). De ontwikkeling van het
zonnekompas gebeurt gemiddeld tijdens de derde le-
vensmaand en is compleet op een leeftijd van 6 maan-
den (Witschko en Wiltschko 1980, 1990; Witschko et
al., 2000). Bij duiven gaat het, in tegenstelling tot bij
bijvoorbeeld mieren en bijen, niet om een aangeboren
eigenschap. Het moet aangeleerd worden. Mieren en
bijen moeten reeds na enkele weken in staat zijn te foe-
rageren en hebben dus vrij vlug nood aan richtingge-
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vende systemen. Duiven hebben alternatieve wegen,
zoals het magnetisme, om zich tijdens de eerste le-
vensweken te oriënteren waardoor het zonnekompas
geleidelijk kan worden opgebouwd (De Jong, 1982;
Schmitt en Esch, 1993; Frier et al., 1996).

HET AARDMAGNETISCH VELD ALS KOMPAS

Naast de zon baseren duiven zich ook op het mag-
netisch veld van de aarde. Er is een duidelijke correla-
tie tussen de graad van magnetische variabiliteit en hun
oriëntatievermogen. Duiven die worden losgelaten ter
hoogte van magnetische anomalieën zijn namelijk va-
ker gedesoriënteerd (Walcott, 1978; Wiltschko et al.,
2009). Kiepenhauer (1982, 1986) heeft bijvoorbeeld
vastgesteld dat duiven die losgelaten werden in de
Rijnvallei, een gebied waar een sterke anomalie heerst,
totaal ontregeld waren in hun navigatievermogen. Con-
troleduiven losgelaten buiten deze zone, vlogen daar-
entegen goed georiënteerd huiswaarts.

Uit testen is gebleken dat het magnetisch kompas
van belang is wanneer duiven geen gebruik kunnen ma-
ken van de zon. Het beïnvloeden van het magnetisch
veld vernietigt immers het oriëntatievermogen op be-
wolkte dagen. Wanneer de zon schijnt, ondervinden zij
hiervan geen hinder (Keeton, 1971, 1972; Walcott,
1977; Visalberghi en Alleva, 1979; Walcott et al.,
1988).

Tot nu toe geven studies geen sluitende theorie om-
trent de sensorische mechanismen waarmee de duif in
staat is het aardmagnetisch veld waar te nemen. Uit ver-
schillende proeven is wel gebleken dat het magnetisch
kompas bij vogels een inclinatiekompas is. Dit wil
zeggen dat vogels gevoelig zijn voor de richting of axis
van de veldlijnen maar niet voor de polarisatie. Een on-
derscheid tussen de magnetische zuid- en noordpool
wordt bijgevolg niet gemaakt (Wiltschko en Wiltschko,
1996). Verder is vastgesteld dat duiven net als andere
vogels zich uitstekend oriënteren in licht van het
blauwgroene spectrum (golflengtes van 445 nm tot
565 nm). Daarentegen zijn ze actief doch gedesoriën-
teerd bij lichtstralen van het rode spectrum (golfleng-
tes van ongeveer 630 nm). Naast de golflengte beïn-
vloedt ook de lichtintensiteit het oriëntatiegedrag.
Bijgevolg wordt aangenomen dat dit vermogen licht-
afhankelijk is (Wiltschko en Wiltschko, 2002).

De theorie die het best aansluit bij deze vastge-
stelde eigenschappen, is de vorming van radicalen
door cryptochromen. Cryptochromen zijn fotopig-
menten aanwezig in het cytosol van de ganglioncellen
in de retina (Mouritsen et al., 2004). Na lichtabsorptie
worden ze geactiveerd en vormen ze radicalen. De
hoeveelheid gevormde radicalen is afhankelijk van de
richting van het magnetisch veld ten opzichte van de
cryptochromen en verschaft bijgevolg informatie over
de richting van de veldlijnen (Ritz et al., 2000;
Wiltschko en Wiltschko, 2002). Er wordt vermoed dat
deze reacties de lichtgevoeligheid van verschillende ge-
bieden in de retina beïnvloeden en bijgevolg vogels in
staat stellen de veldlijnen visueel waar te nemen (Ritz
et al., 2000). Deze eigenschap wordt gelokaliseerd in

het rechteroog (Wiltschko en Wiltschko, 2006).
Reeds in 1979 vermoedden Walcott et al. dat mag-

netische kristallen in de kop van de duif een rol spelen
in het waarnemen van het magnetisch veld. Histolo-
gisch onderzoek toonde inderdaad ijzerbevattende gra-
nulen in de Harderse klier, aan de basis van de bek en
in de ethmoïd regio (= cellen die dicht bij het been-
puntje ventraal van de olfactorische zenuwen gelegen
zijn). De granulen in kwestie bevatten magnetiet, een
vorm van ijzeroxide (Fe3O4) waarbij de grootte en
vorm afhangt van het magnetische moment (= maat
voor de sterkte van het magnetisch dipoolveld) (Kirsch-
vink en Gould, 1981; Hanzlik et al., 2000). Eensge-
zindheid over hoe deze magnetietgebaseerde recept-
oren werken is er (nog) niet (Mehlhorn en Rehkämper,
2009). Uit de meest recente studies blijkt dat deze re-
ceptoren als superparamagnetische partikels in staat
zouden zijn de intensiteit van het plaatselijk magnetisch
veld waar te nemen (Hanzlik et al., 2000; Davila et al.,
2005; Wiltschko en Wiltschko, 2006). Verder wordt
deze receptor geassocieerd met de nervus ophthalmi-
cus, de oogtak van de nervus trigeminus (Beason en
Semm, 1996). In tegenstelling tot de cryptochromen is
dit systeem lichtonafhankelijk en het verschaft de vo-
gel informatie omtrent de plaatselijke magnetische in-
tensiteit als onderdeel van de navigatiekaart (zie ver-
der) (Semm en Beason, 1990; Wiltschko et al., 2006;
Stapput et al., 2008; Wiltschko et al., 2009). De mag-
netische intensiteit vertoont immers een gradiënt tus-
sen de magnetische polen en de magnetische evenaar
en duidt met andere woorden een ‘magnetische breed-
tegraad’ aan (Wiltschko et al., 2006).

Verscheidene auteurs besluiten op basis van hun stu-
dies dat beide hypothesen onafhankelijk van elkaar
functioneren. Cryptochromen verschaffen de duif im-
mers informatie over de richting van de veldlijnen en
staan in voor het inclinatiekompas, terwijl magnetiet
kristallen de intensiteit van het plaatselijk magnetisch
veld weergeven als onderdeel van de navigatiekaart.
Duiven kunnen zich op deze manier op het magnetisch
veld baseren om hun positie tegenover het thuisfront te
bepalen en hun vliegrichting te kiezen (Wiltschko et al.,
2006; Wiltschko en Wiltschko, 2006; Mehlhorn en
Rehkämper, 2009).

Verder zouden pineale fotoreceptoren in het pineaal
orgaan (= epifyse of pijnappelklier) als receptoren van
het magnetisch veld helpen bij het navigeren. Onder-
zoek hieromtrent is echter erg summier (Schneider et
al., 1994; Csernus, 2006; Mehlhorn en Rehkämper,
2009).

NAVIGATIEKAARTEN

Naast een richtinggevende factor of ‘axis’ wordt bij
het navigeren de omgeving in kaart gebracht op basis
van magnetische, geur- en visuele gradiënten. Dit
noemt men een navigatiekaart. Een navigatiekaart stelt
de duif in staat haar positie te bepalen tegenover het
thuisfront en dit zowel op bekend als op onbekend
terrein (Bingman et al., 1990, Gagliardo et al., 2009b).
Verder maakt een navigatiekaart het de duif mogelijk
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eerder gemaakte vliegfouten in haar route te corrigeren
(Gagliardo et al., 2009b). Algemeen wordt aangeno-
men dat op bekend terrein de navigatiekaart wordt op-
gebouwd uit visuele herkenningspunten, terwijl dit op
onbekend terrein gebaseerd is op geuren (Gagliardo et
al., 2009b). De rol van magnetische gradiënten lijkt
minder belangrijk te zijn (Gagliardo et al., 2008;
2009a/c).

Wanneer duiven in een onbekend gebied worden
gelost, nemen ze de lokale geuren en windrichting
waar om hun positie tegenover het thuisfront te bepa-
len. Deze locatieafhankelijke geuren leren ze kennen
op het hok en tijdens hun vrije vluchten. Ze leren ze
ook associëren met bepaalde windrichtingen. Ver-
schillende studies hebben inderdaad aangetoond dat na-
vigatiekaarten die duiven gebruiken voor gebieden
waar ze nog niet zijn geweest, gebaseerd zijn op deze
geurgradiënt, waarbij het volledige reuksysteem ope-
rationeel dient te zijn (Ioalè et al., 2000; Gagliardo et
al., 2005; Gagliardo et al., 2006; Gagliardo et al.,
2007b; Gagliardo et al., 2009a,c). Recent werd aange-
toond dat in onbekende gebieden geuren zowel nodig
zijn tijdens de ontwikkeling van een navigatiekaart als
wanneer deze reeds op punt is gesteld (Gagliardo et al.,
2008; 2009c). Verder wordt deze hypothese onder-
steunt door het feit dat de bulbus olfactorius (het geur-
centrum van de hersenen) groter is bij reisduiven dan
bij andere duivenrassen (Rehkämper et al., 2008). Des-
ondanks bestaat er discussie omtrent het precieze be-
lang van geuren in het oriëntatiemechanisme. Bepaalde
auteurs menen dat het belang van geuren afhankelijk is
van de ervaring die duiven ermee hebben en bovendien
variëren geuren van locatie tot locatie (Bingman et
al., 1990). Andere auteurs vinden de proeven die het
belang van geuren illustreren dubieus. Ook de conclu-
sies van proeven waarbij de reukzenuw (nervus olfac-
torius) wordt doorgesneden, worden in twijfel getrok-
ken. Het reukorgaan wordt op deze manier wel volledig
uitgeschakeld, maar aangezien deze zenuw heel dicht
gelegen is bij de nervus ophthalmicus (die een rol
speelt bij het waarnemen van het aardmagnetisch veld),
is het mogelijk dat veranderingen in het oriëntatiege-
drag niet kunnen worden toegeschreven aan een uit-
geschakeld reukvermogen maar wel aan een vermin-
derd waarnemen van het aardmagnetisch veld (Gould,
2009). Recente studies werpen zelfs een compleet an-
der licht op de rol van geuren in navigatiekaarten
(Jorge et al., 2009; 2010). De auteurs van deze studies
lijken aan te tonen dat geuren helemaal geen bron van
informatie zijn voor de navigatiekaart, maar dat ze
eerder een onafhankelijk niet-reukgebonden kaartsys-
teem activeren. Geuren in het algemeen zouden vol-
gens hun studies minder belangrijk zijn bij duiven met
vliegervaring. Nieuwe studies om deze recente alter-
natieve hypothese te staven, zullen in de toekomst on-
getwijfeld volgen.

Wanneer duiven gelost worden op bekend terrein,
vliegen ze terug naar huis met behulp van visuele her-
kenningspunten zonder rekening te houden met een
kompas. Dit wordt pilotage genoemd (Gagliardo et al.,
1999). Ze maken hierbij gebruik van de omgevings-

geometrie (= de vorm waarin de ruimte wordt ver-
deeld door bijvoorbeeld autostrades en treinroutes) en
de landschapselementen (= bijvoorbeeld een bos, een
meer, een kerk) die ze kennen (Lipp et al., 2004; Var-
gas et al., 2004; Gagliardo et al., 2007a). Naarmate dui-
ven meer ervaring krijgen, ontwikkelen ze een voor-
keur voor een bepaalde route langs deze visuele
herkenningspunten, die niet per se de kortste route
hoeft te zijn (Biro et al., 2004; Lipp et al., 2004; Meade
et al., 2005).

O’Keefe en Nadel (1978) beschreven de navigatie-
kaart als een vorm van oppervlakkige cognitieve ken-
nis. Een specifiek onderdeel van de hersenen, de hip-
pocampale formatie (HF) speelt, net zoals de
hippocampus bij zoogdieren, als onderdeel van het
limbisch systeem een cruciale rol in de detaillering van
de ruimtelijke organisatie van objecten en geografische
structuren (Bingman et al., 1989). Deze structuur is bij
vogels gelokaliseerd in het dorsomediale prosencefa-
lon (= voorhersenen). Zowel met betrekking tot de
ontwikkeling, onderlinge samenhang, neurochemische
en neurologische morfologie kan de aviaire HF verge-
leken worden met de hippocampus bij zoogdieren, ook
wel ammonshoornen genoemd (Casini et al., 1997;
Colombo en Broadbent, 2000).

Verschillende experimenten tonen aan dat de HF
onontbeerlijk is bij de ontwikkeling van een (nieuwe)
navigatiekaart die duiven in staat stelt te navigeren in
onbekende gebieden. Eenmaal de kaart op punt is ge-
steld, hebben laesies aan de HF geen invloed (Bingman
et al., 1990; Bingman en Yates, 1992; Gagliardo et al.,
2004). Ook speelt de HF een rol bij het navigeren op
bekend terrein, de pilotage (zie hoger). Proeven waar-
bij duiven met letsels aan de HF losgelaten werden op
bekend terrein, toonden aan dat duiven niet meer in
staat waren geometrische vormen te onderscheiden
(Vargas et al., 2004). Ze kunnen zich wel nog baseren
op landschapselementen, maar enkel als geheugen-
steun voor het zonnekompas. Het is het zonnekompas
dat ze naar huis begeleidt. Dit wordt site specific com-
pass orientation genoemd (Luschi en Dall’Antonia,
1993; Gagliardo et al., 1999).

Het belang van de HF in de ontwikkeling van na-
vigatiekaarten lijkt afhankelijk te zijn van het type
training die duiven gedurende de eerste zomer krijgen
(volière versus vrije vluchten), en bijgevolg waar-
schijnlijk van het type navigatiekaart dat wordt aan-
gemaakt (Ioalè et al., 2000). Er wordt vermoed dat het
type navigatiekaart anders is bij duiven in een volière
dan bij duiven die de mogelijkheid hebben om vrije
vluchten te maken. Duiven in een volière worden im-
mers beperkt tot het opnemen van geuren die via wind-
passages de volière binnentreden en deze associëren ze
met de verschillende windrichtingen. Die geurprofie-
len geven vermoedelijk een mozaïekpatroon van de
omgeving weer (Wallraff, 1991; Ioalè et al., 2000).
Daarentegen kunnen duiven die tijdens hun eerste le-
vensmaanden van tijd tot tijd losgelaten worden, actief
de ruimtelijke distributie van geuren waarnemen. De
geurprofielen die worden opgeslagen in de hersenen,
nemen een gradiëntpatroon aan (Wallraff, 1989; Ioalè
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et al., 2000). Ioalè et al. (2000) toonden aan dat duiven
met letsels aan de HF niet in staat zijn een navigatie-
kaart aan te maken wanneer hun vliegruimte beperkt
wordt tot een volière in tegenstelling tot wanneer ze ac-
tief de omgeving kunnen verkennen.

In tegenstelling tot de algemene aanvaarding van
het gebruik van de zon en het aardmagnetisch veld als
kompas, is het duidelijk dat over de signalen (magne-
tische intensiteit, geuren, visuele herkenningspunten),
die een rol spelen bij het aanleggen van navigatie-
kaarten, nog veel twijfel heerst (Gould, 2009). De
moeilijkheid bij het interpreteren van de studieresulta-
ten is dat de duif afhankelijk van de situatie een ander
signaal gebruikt voor haar navigatiekaart. Er is voor-
eerst een verschil wanneer men te maken heeft met een
lossingplaats waarbij de duiven de omgeving al of
(nog) niet kennen. Ervaren duiven laten zich bij expe-
rimentele proeven ook minder beïnvloeden en passen
zich in nieuwe situaties gemakkelijker aan. Bijgevolg
kan eenzelfde experiment andere resultaten geven af-
hankelijk van de vliegervaring van de duiven (Gould,
2009). Bovendien is de graad waarin duiven rekening
houden met visuele herkenningspunten afhankelijk van
het individu, de kenmerken van de lossingplaats en de
kenmerken van de omgeving waarin een duif is opge-
groeid. Verder is er een verschil tussen het oriën tatie -
mechanisme dat wordt gebruikt bij het kiezen van de
initiële vliegrichting, tijdens de vlucht zelf en wanneer
men uiteindelijk op bekend terrein rondom het hok
komt (Mehlhorn en Rehkämper, 2009).

HET DUIVENSPEL

Welke weg duiven volgen en hoe snel ze vliegen om
terug op hun hok te geraken zijn niet alleen afhanke-
lijk van de mogelijke oriëntatiemechanismen, tal van
factoren beïnvloeden hun oriëntatiegedrag. Hieronder
worden er enkele besproken.

Het is duidelijk dat de ervaring van een duif een be-
langrijke rol speelt in de keuzes die ze maakt uit de mo-
gelijke oriëntatiemechanismen. Tijdens de eerste vluch-
ten moet ze de verschillende kenmerken van haar
omgeving leren kennen. De kennis van de plaatselijke
geuren, de omgevingsgeometrie en de landschapsele-
menten is immers nodig voor het aanmaken van een na-
vigatiekaart. In tweede instantie leert ze deze naviga-
tiekaart gebruiken om sneller thuis te geraken.
Bijgevolg zijn de vrije vluchten rondom het hok dan
ook onontbeerlijk. Verder wordt er vastgesteld dat
naast deze vrije vluchten ook oefenvluchten het kiezen
van de initiële vliegrichting en de vliegprestaties ver-
beteren (Mehlhorn en Rehkämper, 2009; Dell’Ariccia
et al., 2009). Het feit dat de afmeting van de HF af-
hangt van hoeveel vluchtervaring duiven opdoen, on-
derstreept dit belang. Onderzoekers stellen inderdaad
vast dat hoe vaker duiven getraind worden, hoe groter
de omvang van hun HF wordt (Sherry et al., 1992;
Cnotka et al., 2008). Ook bij zoogdieren wordt dit op-
gemerkt. Zo heeft men aangetoond dat de hippocam-
pus bij olifanten uitzonderlijk groot is in vergelijking

met andere zoogdieren. Het zijn dan ook meesters in
het terugvinden van schuilplaatsen in hun habitat (Ste-
phan et al., 1991).

Het alleen of in groep vliegen kan de vliegroute van
de duif en haar vliegsnelheid sterk beïnvloeden. Wan-
neer ze meerdere malen ergens alleen wordt gelost, ont-
wikkelt ze een voorkeur voor een bepaalde vliegroute.
Als ze daarentegen met meerdere samen wordt gelost,
kunnen de individuele vliegroutes met elkaar interfe-
reren. Indien de routes niet veel verschillen, wordt een
compromis gesloten. Indien het verschil te groot is,
gaat elke duif haar eigen weg of neemt één van de dui-
ven de leiding (Biro et al., 2006). Dit gegeven zouden
duivenmelkers kunnen gebruiken om hun vluchtresul-
taten te ‘manipuleren’. In die zin kan het interessant
zijn om als duivenmelker niet alleen de individuele
prestaties van de dieren bij te houden maar ook de
groepsprestaties. Misschien zijn er in hun hok duiven
die samen beter presteren dan alleen of omgekeerd. Be-
paalde duiven zijn misschien niet de beste individuele
vliegers maar kunnen een belangrijke factor zijn bij het
begeleiden van een andere duif.

Wanneer duiven ergens worden gelost, vliegen ze
niet in één directe lijn vanuit de mand naar hun hok.
Vooraleer ze hun vliegrichting huiswaarts kiezen, cir-
kelen ze gedurende een bepaalde tijd rond. Wanneer ze
hun keuze hebben gemaakt, verhogen ze hun vlieg-
snelheid en verdwijnen op een bepaald moment uit het
zicht. Waarom duiven eerst rondcirkelen boven de
plaats waar ze worden gelost, is niet duidelijk. Het is
mogelijk dat ze op die manier hun navigatiekaart up-
daten. In bekende gebieden hebben ze immers minder
tijd nodig. Het zou ook om een sociaal gebeuren kun-
nen gaan waarbij duiven op zoek zijn naar soortgeno-
ten om samen te vliegen. Ze vertrekken inderdaad
sneller als ze in groep worden losgelaten (Schiffner en
Wiltschko, 2009). Bij het lossen wordt vaak gezien dat
de duif die als laatste de mand uitvliegt, het snelst uit
het zicht verdwijnt. Dell’Ariccia et al. (2009) toonden
aan dat het wachten een positief effect heeft op de tijd
dat een duif ‘verliest’ door het ter plaatse rondcirkelen
en op de snelheid waarmee een duif naar huis vliegt.
Dit positief effect zou niet alleen te maken hebben
met een beter navigatievermogen maar ook met een
sterkere motivatie om naar huis te vliegen (Dell’Aric-
cia et al., 2009). Verder stelden Biro et al. (2002) vast
dat wanneer duiven in staat zijn de omgevende visuele
herkenningspunten reeds waar te nemen vanuit de
mand alvorens te worden gelost, ze sneller naar huis
vliegen. Bepaalde beslissingen kunnen met andere
woorden reeds op de grond worden gemaakt.

DE TOEKOMST

De besproken hypothesen omtrent het oriëntatie -
talent bij de reisduif zijn slechts gebaseerd op indirecte
bewijzen. Deze komen voort uit experimenten waarbij
het oriëntatievermogen van controleduiven vergele-
ken wordt met dat van duiven waarbij een bepaald
oriëntatiemechanisme (bijvoorbeeld het reukorgaan)
wordt uitgeschakeld. Afhankelijk van het belang van
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dit uitgeschakeld mechanisme wordt er al dan niet een
effect in het oriëntatievermogen waargenomen. Vroe-
ger kon men zich hierbij enkel baseren op gegevens bij
het lossen (het moment dat een duif uit het zicht is, de
gekozen vliegrichting) en de aankomst op het hok
(aantal duiven dat op het hok terugkwam). Het moment
dat een duif bij het lossen uit het zicht is, varieert ech-
ter volgens de kleur van de duif, de vlieghoogte en ook
de subjectiviteit van de onderzoeker. Meer nog, om-
wille van het feit dat de vliegroute een eerder zigzag-
gend patroon heeft, stemt de plaats waar een duif aan
de hemel verdwijnt niet zomaar overeen met de ge-
middelde vliegrichting. De komst van een draagbare
GPS (micro-global positioning system) voor duiven
heeft voor een grotere nauwkeurigheid bij deze expe-
rimenten gezorgd doordat volledige vliegtrajecten mo-
menteel kunnen worden gevolgd (Schiffner en
Wiltschko, 2009). Recent werd het ook mogelijk ge-
maakt EEG (elektro-encefalogram) signalen te evalu-
eren in het licht van GPS-gegevens. Op deze manier
kunnen veranderingen in deze EEG-signalen worden
vastgesteld wanneer duiven bepaalde omgevingsken-
merken passeren. Dergelijke studies zullen in de toe-
komst zeker bijdragen tot het verder ontrafelen van dit
mysterie (Vyssotski et al., 2009).

CONCLUSIE

De beste sportduiven zijn niet noodzakelijk de dui-
ven met de meest ideale spiermassa, de beste conditie
en de hoogste maximale vliegsnelheid. De beste sport-
duiven zijn die duiven die daarnaast een goed oriënta-
tievermogen bezitten. Een wedstrijdvlucht dient dan
ook te worden gezien als een snelheid- en oriëntatie-
proef. Het oriëntatievermogen van de duif is een on-
derwerp dat vele duivenliefhebbers kluistert. Voorals -
nog is er geen sluitend antwoord op de vraag hoe de
dieren hun weg naar huis terugvinden. Algemeen kan
worden gesteld dat duiven zich bij het vliegen op tal
van eigenschappen van de omgeving en oriëntatieme-
chanismen kunnen baseren. Welke ze kiezen is afhan-
kelijk van de kenmerken van de omgeving van hun
hok, maar ook individuele voorkeuren spelen een rol.
Deze zijn gebaseerd op hun eigen ervaringen en de
kenmerken van de lossingsplaats (afstand tot het hok,
weersomstandigheden, enz).
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