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 SAMENVATTING 

Magnetoreceptie komt voor bij een uitgebreide waaier van dieren. Zowel vertebraten als 

invertebraten gebruiken dit zintuiglijk vermogen om hun weg te vinden tijdens hun migratie. Bij 

kraakbeenvissen zouden de ampullae van Lorenzini instaan voor de perceptie van het magnetisch 

veld. Dit orgaan vangt elektrische signalen uit de omgeving op en wordt gebruikt voor lokalisering 

van prooien. Door de zwembewegingen door het magnetische veld ontstaan elektrische signalen die 

kunnen worden opgevangen door de ampullae en kunnen omgezet worden tot directionele 

informatie. Dit mechanisme is niet van toepassing bij landdieren en zoetwatervissen doordat lucht en 

zoet water elektriciteit niet voldoende geleiden. Deze diersoorten maken gebruik van magnetiet en 

van radicaalparen. Magnetiet is een ferromagneet die door het lichaam wordt aangemaakt. Door 

interactie van magnetiet met de celmembraan ontstaat er bij beïnvloeding door een magnetisch veld 

torsie van de cel met vorming van een zenuwsignaal dat wordt doorgegeven naar de hersenen en 

daar wordt verwerkt tot directionele informatie. Bij de oriëntatie via radicaalparen zorgt de inval van 

licht op chryptochroom, een fotoreceptor in het oog, voor de vorming van radicaalparen. De 

radicaalparen zijn zeer reactief en zorgen voor de vorming van nieuwe radicaalpaarproducten. 

Welke producten worden gevormd kan beïnvloed worden door het magnetisch veld met de vorming 

van directionele informatie. Het radicaalpaarmechanisme geeft kompasinformatie terwijl het 

magnetiet bijdraagt tot de vorming van een navigatiekaart. Welke mechanismen bij welke dieren 

worden gebruikt is nog niet helemaal opgehelderd en vereist nog verder onderzoek. 
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 INLEIDING 

Magnetoreceptie is een term die bij veel mensen een vraagteken opbrengt. Deze relatief ongekende 

term duidt op oriëntatie van dieren via magnetische velden. Het wekte in de beginjaren van het 

onderzoek veel ongeloof op maar hoe verder het onderzoek raakt, des te duidelijker het wordt dat 

magnetoreceptie een feit is. Het blijkt zelfs een wijdverspreid fenomeen te zijn dat door bijna alle 

levende wezens zou worden gebruikt. In deze literatuurstudie zal er verder worden ingegaan op 

magnetoreceptie bij vertebraten. In het bijzonder wordt hierbij naar vogels en kraakbeenvissen 

gekeken omdat in deze diergroepen het meeste onderzoek werd verricht. De drie grootste theorieën 

rond dit zintuig zullen worden uitgediept en besproken. 
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 LITERATUURSTUDIE 

1 Historisch overzicht 

Reeds in 1859 had men al een sterk vermoeden dat migrerende vogels het geomagnetisch veld 

zouden gebruiken ter oriëntatie (von Middendorff, 1859). Voor een experimentele toetsing van deze 

hypothese was het evenwel wachten tot 1944, toen voor het eerst gedragsexperimenten rond het 

oriëntatievermogen van de duif uitgevoerd werden. Men kon de bevindingen van deze proeven 

echter niet reproduceren en het trainen van duiven om verschillende magnetische signalen te 

onderscheiden mislukte. Er konden dus geen verdere conclusies getrokken worden over hoe duiven 

het magnetisch veld kunnen omzetten tot directionele informatie (Kirschvink et al., 2001). In het jaar 

daarop (1945) werd er geopperd dat ferromagnetisch materiaal de basis vormde van de 

magnetoreceptor (Ising, 1945). 

In 1966, kon men via gedragsexperimenten, het gebruik van een “magnetisch kompas” aantonen bij 

het roodborstje (Wiltschko en Merkel, 1966). In de twintig jaren die hierop volgden werd 

magnetoreceptie nog bij vele andere dieren aangetoond, zoals ondermeer bij de duif, de schildpad, 

de groene kikker, kraakbeenvissen (haaien en roggen), de forel, etc. Dit toont aan dat 

magnetoreceptie een wijdverspreid fenomeen is (Wiltschko en Wiltschko, 1996). 

In 1974 opperde Kalmijn (1974) dat kraakbeenvissen via een inductiemechanisme het magnetisch 

veld zouden kunnen opvangen. Door de bewegingen van het dier door het magnetisch veld ontstaan 

er zwakke elektrische signalen die via de ampullae van Lorenzini (een elektroreceptor bij 

kraakbeenvissen) worden opgevangen en omgezet tot directionele informatie (Kirschvink en Gould, 

1981). 

Eind de jaren ’70 werd er een mineraal gevonden in de kop van duiven dat door het magnetisch veld 

werd beïnvloed, dit bleek magnetiet te zijn (Walcott et al., 1979). Rond deze vondst werd er veel 

onderzoek verricht en dit leidde onder andere tot de lokalisatie van de receptor in de bovenbekhuid 

van de duif, waar er drie paar specifieke locaties met hoge magnetiet concentraties konden 

aangetoond worden (Hanzlik et al., 2000). 

In 1976 zag men dat zwakke magnetische velden een invloed hebben op radicaalpaarreacties 

(Schulten et al., 1976). In de jaren ‘80 werd hierrond een nieuwe theorie opgebouwd over hoe het 

magnetisch veld zou worden geregistreerd, de radicaalpaartheorie. Deze theorie is gebaseerd op de 

inval van licht op fotoreceptoren in het oog en het hierbij ontstaan van radicaalparen (Schulten, 

1982; Schulten en Windemuth, 1986) 

Zowel over de magnetiet, het inductiemechanisme als de radicaalpaartheorie worden er tot op de 

dag van vandaag verschillende experimenten uitgevoerd om te ontdekken welk mechanisme er 

precies aan de basis ligt van magnetoreceptie van het dier en hoe dit in zijn werking gaat.  
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2 Algemene eigenschappen van de magnetoreceptor 

2.1 Het magnetisch veld 

De aarde is een dipool magneet, met een zuidelijke en noordelijke magnetische pool. De 

magnetische polen komen niet overeen met de geografische polen maar verschillen er een 2000 km 

van. Uit de zuidelijke magnetische pool vertrekken magnetische veldlijnen opwaarts, omcirkelen de 

aarde en dalen weer in de noordelijke magnetische pool. Ter hoogte van de polen verlopen de 

veldlijnen verticaal ten opzichte van het aardoppervlak. Ter hoogte van de evenaar verlopen ze 

parallel georiënteerd aan het aardoppervlak. Tussen de polen en de evenaar hebben de veldlijnen 

een bepaalde hoek, >0° en <90°, tegenover het aardoppervlak (Fig. 1 en fig. 2). De resulterende 

veldvector heeft een verticale en een horizontale component. Ter hoogte van de polen is de 

horizontale component 90° en de verticale 0°. Het omgekeerde geldt ter hoogte van de evenaar 

(Able, 1994). 

 

Figuur 1 Het magnetisch veld van de aarde. De pijlen tonen de locale magnetische vectoren aan met hun lengte 

proportioneel aan de intensiteit van het magnetisch veld. De magnetische polen en evenaar zijn in het rood 

aangeduid (Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

De sterkte van het geomagnetisch veld varieert van 60 µT ter hoogte van de polen tot 30 µT ter 

hoogte van de evenaar. Tussen de evenaar en de polen verandert de intensiteit geleidelijk waardoor 

dieren deze kunnen gebruiken voor directionele informatie. De intensiteit verandert echter niet overal 

gelijkmatig (Able, 1994). Vele regio’s hebben een karakteristieke magnetische vingerafdruk, 

afhankelijk van het type rotsen, de ondergrond en geologische historie (Winklhofer, 2009) (Fig. 3). 

In deze regio’s kan er een verschil zijn tot 50 nT. Magnetische stormen veroorzaakt door de zon 

kunnen het magnetisch veld ook verstoren en verschillen veroorzaken van 150 tot 300 nT groot 

(Able, 1994). 
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Figuur 2 Het tegenwoordige magnetisch veld van de aarde (inclinatie in graden) (GravMag, 2013).

 

Figuur 3 het tegenwoordige magnetisch veld van de aarde (µT) (GravMag, 2013). 

2.2 De magnetoreceptor 

Magnetoreceptie is een middel dat vertebraten, insecten en bacteriën toelaat om een magnetisch 

veld te detecteren en deze om te zetten tot directionele informatie, hoogte en locatie.  

In de literatuur worden twee types magnetoreceptoren beschreven. Een eerste type maakt geen 

onderscheid tussen noord en zuid (polariteit) en wordt een inclinatiekompas genoemd. Een tweede 

type werkt zoals ons kompas en is dus wel afhankelijk van de polariteit. Afhankelijk van de diersoort 

wordt al dan niet het ene of het andere type gebruikt. Sommige dieren beschikken over beide types. 

Naast dit verschil zijn er ook magnetoreceptoren die afhankelijk zijn van de golflengte van het licht en 

deze die onafhankelijk van het licht zijn (Ritz et al., 2002). 



6 
 

2.3 Het inclinatiekompas 

Het inclinatiekompas komt onder andere voor bij vogels (De duif (Columba livia domesticus) , 

roodborstje (Erithacus rubecula) , de Australische grijsrug brilvogel (Zosterops lateralis lateralis) en 

de tuinfluiter (Sylvia borin) (Muheim et al., 2002)) en zeeschildpadden. In dit hoofdstuk worden enkel 

vogels besproken. Het werkingsmechanisme bij zeeschildpadden is hieraan gelijk (Light et al., 

1993). Een verschil is dat pasgeboren zeeschildpadden zich nog niet op het magnetisch veld 

baseren maar eerst op de richting van de golven en pas in diepe wateren op het magnetisch veld 

(Lohmann en Lohmann, 1992). 

Bij het inclinatiekompas baseren dieren zich op de hoek tussen de veldlijnen en bepalen zo hun 

positie. Bij omdraaiing van de horizontale of de verticale component van de veldlijnen zal de vogel 

zijn vliegrichting omkeren. Indien men echter beide componenten omdraait zal de vogel in dezelfde 

richting blijven vliegen. Er is dus geen onderscheid tussen noord en zuid maar enkel tussen 

poolwaarts en evenaarwaarts. Ter hoogte van de evenaar krijgt de vogel bimodale informatie 

doordat beide hoeken even groot zijn (Wiltschko en Wiltschko, 2002) (fig. 4). 

 

 

Figuur 4 Illustratie van het inclinatiekompas. N = magnetisch noorden, S=magnetische zuiden. H= de 

magnetische vector met He= de vector van het geomagnetische veld, Hh= de horizontale component en Hv= de 

verticale component. g is de vector van de zwaartekracht. p= poolwaarts en e= evenaarwaarts. De vogel vliegt 

poolwaarts. Bij omdraaiing van de verticale of horizontale component zal de vogel zijn vliegrichting 180° draaien 

(vergelijking tussen 1ste en 2de illustratie). Bij omdraaiing van beide componenten blijft hij in dezelfde richting 

vliegen (vergelijking tussen de 2de en de 3de illustratie). De vliegrichting is dus niet afhankelijk van de polariteit 

(Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

2.3.1 Intensiteit van het magnetisch veld 

Het magnetisch kompas is nauw afgesteld op de intensiteit van het lokale magnetisch veld. Bij plotse 

veranderingen van de intensiteit (+/- 20-30%) zijn dieren gedesoriënteerd. Na drie dagen hebben ze 

zich aan de nieuwe intensiteit aangepast en kunnen ze zich zowel bij de nieuwe als bij de 

oorspronkelijke intensiteit oriënteren. Blootstelling aan een intensiteit die tussen de twee gelegen is 

zorgt echter opnieuw voor desoriëntatie. De nieuwe intensiteit geeft dus geen uitbreiding van het 

oorspronkelijke functionele kader maar eerder een nieuw functioneel kader naast het oorspronkelijke 

(Wiltschko en Wiltschko, 2005). 
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2.3.2 Oriëntatie in een magnetisch veld 

De vector van het magnetisch veld geeft kompasinformatie. De inclinatie en intensiteit spelen een rol 

in de vorming van een navigatiekaart. Positionering gebeurt via de intensiteit van het magnetische 

veld. Indien een vogel zich in de noordelijke hemisfeer aan een hogere intensiteit bevindt dan deze 

van de thuisplaats weet ze dat ze zich ten noorden van haar huis bevindt.  

Vogels gebruiken de intensiteit en inclinatie van specifieke gebieden waar ze anders moeten 

reageren als een soort wegwijzers. Hierdoor kunnen ze geografische hindernissen ontwijken 

(Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

Om aan te tonen dat vogels het geomagnetisch veld gebruiken voor oriëntatie wordt het gedrag in 

het geomagnetisch veld vergeleken met een magnetisch veld waar het noorden gedraaid is. Het 1ste 

bewijs werd gevonden bij het Europese roodborstje (Erithacus rubecula). De test werd ondernomen 

met vogels in kegelvormige kooien waarbij het magnetisch veld werd veranderd en de reactie 

bekeken. Indien het magnetisch noorden wordt veranderd maar de intensiteit gelijk blijft, veranderen 

de vogels hun vliegrichting in eenzelfde hoek als deze van de verplaatsing van het noorden. Dit wijst 

er dus op dat vogels wel degelijk het magnetisch veld gebruiken voor oriëntatie ( Fig. 5) (Wiltschko et 

al., 2011). 

 

Figuur 5 Migratiegedrag van het Europese roodborstje in het lokale magnetische veld (a) en een met 120° 

aangepast magnetisch veld (b) met behulp van Helmholtz spoelen. mN staat voor magnetisch noorden. De 

driehoekjes stellen de vliegrichtingen van de individuele vogels voor. De pijl is de vector van de gemiddelde 

vliegrichting. Wanneer de pijl langer is dan de straal van de binnenste cirkel betekent dit dat de keuze van de 

vogels niet willekeurig is. Bij aanpassing van het noorden zullen de vogels hun vliegrichting in dezelfde hoek 

aanpassen (Wiltschko et al., 2011). 

De magnetoreceptor is niet altijd het primaire orgaan gebruikt voor oriëntatie. Op zonnige dagen 

gebruikt de vogel preferentieel het zonnekompas. Zo zal een vogel met een magneet vastgebonden 

op het lichaam niet gedesoriënteerd zijn op zonnige dagen maar wel als het bewolkt is (wat niet het 

geval was bij de controlegroep zonder magneet). Hetzelfde geldt bij vogels aan welke een gepaarde 

spoel was verbonden die de richting van de veldlijnen opwaarts keert (zoals in de zuidelijke 

hemisfeer van de aarde= NUP= north up) in plaats van neerwaarts (zoals in de noordelijke hemisfeer 

van de aarde= SUP= south up) ( Kirschvink, 1982) (Fig. 6). 



8 
 

 

Fig. 6 De invloed van het magnetische veld op de oriëntatie bij getrainde duiven. Op zonnige dagen waren de 

meeste duiven in staat om zich in de juiste richting te oriënteren met een redelijke precisie (wordt aangegeven 

door de lengte van de centrale pijl). Magneten of spoelen hebben hier geen invloed. Op bewolkte dagen was er 

echter wel desoriëntatie door bevestiging van een magneet of een gepaarde spoel terwijl de controle groepen 

zich wel juist konden oriënteren. Spoelen met het noorden naar beneden (zoals in de noordelijke hemisfeer) 

gericht hadden niet veel effect (Kirschvink, 1982). 

Bij veranderingen in het magnetisch veld van 40 gamma/km (1 gamma= 1 nT) passen de duiven 

zich vlot aan. Bij 3000 gamma/km waren de duiven echter volledig verward ondanks een goed zicht 

op de zon (Walcott, 1978). Vogels zijn dus toch ook afhankelijk van het magnetisch kompas op 

zonnige dagen maar in mindere mate dan op bewolkte dagen (Kirschvink en Gould, 1981). 

Bij een heldere hemel wordt de zon gebruikt ter oriëntatie. Tijdens de nacht wordt eerder het 

magnetisch veld gebruikt in plaats van de sterren en de visuele gegevens tijdens de zonsondergang 

hebben meer invloed dan het magnetisch veld of de sterrenhemel ’s nachts (Able, 1994). 

Vogels gebruiken voor oriëntatie dus niet enkel het magnetisch veld maar ook een 

tijdgecompenseerd zonnekompas, patronen van gepolariseerd hemellicht en een sterrenkompas. 

Detectie van veranderingen van 50 µT in een magnetisch veld is een zeer moeilijke taak voor 

biologische systemen. Er zijn maar 3 systemen die zo gevoelig zijn: de elektrische sensor van 

kraakbeenvissen, ferromagnetisch materiaal en foto geïnduceerde radicaalpaar mechanismen (Ritz 

et al., 2002). 
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2.4 Het polariteit gevoelige kompas 

Het magnetisch kompas van molratten (Marhold et al., 1997), knaagdieren en zalm is afhankelijk van 

de polariteit (Ritz et al., 2002; Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

Het magnetisch kompas bij de molrat werd onderzocht door analysering van hun nestbouwgedrag. 

Indien molratten in een cirkelvormige omgeving werden geplaatst met beschikking over 

nestmateriaal bouwen ze hun nest in het zuidoosten. Deze eigenschap werd gebruikt als basis voor 

het onderzoek of ze het magnetisch veld kunnen waarnemen. Bij verandering van het noorden met 

een hoek van 180° of 240° bouwden de molratten hun nest in het noordwesten en het noordoosten 

(Fig. 7). Dit toont aan dat ze het magnetisch veld kunnen waarnemen. Om te onderzoeken of 

molratten een inclinatiekompas bezitten zoals de vogels en zeeschildpadden werd de inclinatiehoek 

aangepast van -66° naar +66° (Fig. 8). De molratten bouwden hun nesten op dezelfde plaats in 

beide experimenten. Molratten bezitten dus niet over een inclinatiekompas maar over een 

polariteitkompas. Dit kompas is ook niet lichtgevoelig. Tussen de testen in licht en duisternis konden 

er geen significante verschillen worden waargenomen (Marhold et al., 1997). 

 

Figuur 7 locatie van het nest bij twee molratfamilies (C en E). Bij a) het noorden 240° gedraaid, b) het noorden 

180° gedraaid en c) het lokale magnetische veld. Inclinatie en intensiteit van het veld bleven ongewijzigd. De 

molratten veranderden de locatie van hun nest volgens de verandering van het noorden (Marhold et al., 1997). 

 

Figuur 8 Locaties van de nesten van drie molratfamilies (B,C en F). Er werden geen significante verschillen 

waargenomen bij verandering van de inclinatie van +66° naar -66°. Molratten gebruiken dus een 

polariteitkompas en geen inclinatiekompas (Marhold et al., 1997). 
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Bij vleermuizen werd ook een polariteitkompas aangetoond. Het principe van het experiment was 

hetzelfde als deze bij de molrat. Als referentie werd de positie waarin de vleermuis hangt genomen. 

Vleermuizen prefereerden het noorden om te hangen in de testomgeving. Bij omdraaiing van de 

verticale component van het magnetisch veld werd er geen verandering waargenomen. Bij 

omdraaiing van de horizontale component gingen de vleermuizen in het zuiden hangen. Dit wijst er 

dus op dat vleermuizen geen inclinatiekompas hebben maar wel een polariteitkompas (Wang, 2007). 

In andere experimenten werd ook bij de kreeft (Lohmann et al, 1995) en zalm een polariteitkompas 

aangetoond. 

Sommige dieren gebruiken ook beide kompassen, zoals salamanders. Welke ze gebruiken is 

afhankelijk van hun oriëntatie (zeewaarts een inclinatiekompas of huiswaarts een polariteitkompas) 

(Phillips en Borland, 1994). 

2.5 Lichtgevoeligheid van de magnetoreceptor 

Naast dit verschil zijn er ook magnetoreceptoren die afhankelijk zijn van de golflengte van het licht 

(salamanders, vogels en fruitvliegjes) (Deutschlander et al., 1999a; Deutschlander et al., 1999b) en 

deze die onafhankelijk van het licht zijn (molratten, zeeschildpadden en meelwormkevers) (Ritz et 

al., 2002). Het mechanisme dat zal worden gebruikt hangt ervan af of ze cryptochroom, magnetiet of 

de ampullae van Lorenzini als receptor hebben voor het magnetisch veld. In de hierop volgende 

hoofdstukken zullen deze drie receptoren verder besproken worden. 

De mogelijkheid bestaat dat meerdere van deze receptoren samen voorkomen en elk op hun manier 

bijdragen aan de oriëntatie van het dier (Winklhofer, 2009). 
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3 Fysiologische mechanismen van magnetoreceptie 

3.1 Fysiologische mechanismen van de radicaalpaar magnetoreceptor 

3.1.1 Radicaalpaarreactie 

Een geëxciteerde donormolecule (D) geeft een elektron aan een acceptormolecule (A). Dit zorgt 

voor de vorming van een paar moleculen met ongepaarde elektronen, een radicaalpaar (D+ en A-) 

genoemd (Ritz et al., 2000). Dit zijn zeer reactieve moleculen en hun aanwezigheid leidt snel tot een 

verdere reactie met vorming van radicaalpaarproducten. Onder bepaalde omstandigheden kan het 

magnetisch veld de snelheid of uitkomsten van deze reacties beïnvloeden (Mouritsen en Ritz, 2005). 

Voor magnetoreceptie is het cruciaal dat het radicaalpaar wordt gevormd in een spin geassocieerde 

singlet of triplet staat. Dit kan onder andere door fotongeïnduceerde elektronoverdracht (Ritz et al., 

2000) (Fig.9). 

Door het opvangen van een foton wordt de donor geëxciteerd (Winklhofer, 2009). Overdracht 

gebeurt hier door fotonexcitatie van de donor, door directe lichtabsorptie door de donor of door 

fotonexcitatie van een fotonreceptor die dan deze excitatie doorgeeft aan de donor (Ritz et al., 

2000). Donor en acceptor vormen een singlet radicaalpaar die zich door inter-conversie omvormt tot 

een tripletpaar. Het magnetisch veld verandert de dynamiek van de transitie zodat de tripletuitkomst 

afhankelijk is van de richting van de receptormolecule in het magnetisch veld (Wiltschko et al., 2011). 

Deze reactie-uitkomsten verschillen naargelang de richting waarin het magnetisch veld invalt. Door 

vergelijking van tripletpaaruitkomsten in verschillende richtingen kunnen zo gegevens bekomen 

worden voor directionele informatie (Wiltschko en Wiltschko, 2001). Ze moeten hiervoor wel de 

uitkomsten van verschillende ruimtelijke richtingen vergelijken (Wiltschko et al., 2011). Om gevoelig 

te kunnen zijn aan de richting van het geomagnetisch veld moeten de radicaalparen daarom 

gefixeerd zijn in een geometrisch kader. Deze eis wordt voldaan in het oog (Ritz et al., 2002). 

 

Figuur 9 Door de inval van licht wordt een elektron van een donor molecule (D) overgedragen naar een 

acceptormolecule (A) met de vorming van een radicaalpaar. De overgang tussen singlet- en tripletstaat kan 

worden beïnvloed door het magnetisch veld (Ritz, et al., 2000). 

  



12 
 

3.1.2 Bezenuwing 

Drie hersenregio’s zijn betrokken bij het verwerken van de informatie van het magnetisch veld, de 

epifyse, het tectum opticum en de basale optische wortel (Ritz et al., 2002). Voor magnetoreceptie is 

ook een intacte n. opticus en retina nodig (Wiltschko en Wiltschko, 2002). Bij blootstelling aan een 

magnetisch veld uit verschillende richtingen wordt er een reactiesignaal waargenomen in de epifyse, 

het tectum opticum en de bosale optische wortel. Deze reageerden echter niet wanneer de intensiteit 

van het magnetisch veld werd gewijzigd (Beason et al., 1994). 

3.1.3 Ligging van de receptor 

Magnetische oriëntatie in nachtmigratoren wordt beïnvloed door de aanwezigheid van licht met een 

specifieke golflengte (Muheim et al., 2002) en blijkt sterk gelateraliseerd te zijn (Mouritsen en Ritz, 

2005). Bij bedekking van het rechter oog zijn vogels namelijk gedesoriënteerd maar bij bedekking 

van het linker oog niet. De receptor zou dus in het rechter oog gelegen zijn (Wiltschko et al., 2011). 

Cruciale condities voor de receptormolecule zijn een fotopigment dat langlevende radicaalparen kan 

vormen in het oog, een voldoende aantal fotopigmenten gefixeerd in dezelfde richting om 

directionele informatie te geven en een link tussen het fotopigment en het visueel conductiesysteem. 

Een fotopigment dat aan deze eigenschappen zou kunnen voldoen is cryptochrome dat bij vele 

dieren in de retina aanwezig is (Mouritsen en Ritz, 2005), een rol speelt in het circadiaans ritme (Ritz 

et al., 2002) en blauw licht absorbeert (Wiltschko et al., 2011). 

3.1.4 Experimenteel bewijs 

Het effect van het magnetisch veld op het verloop van elektronspins wordt bepaald door de relatie 

tussen de sterkte van het magnetisch veld, de sterkte van de hyperfijne koppeling (bepaald de 

omzetting van singlet naar tripletpaar) en de levensduur van het radicaalpaar (Ritz et al., 2000). 

Theoretische en experimentele studies over de modulatie van radicaalpaarreacties door het 

magnetisch veld van minder dan 100 µT tonen aan dat het radicaalpaarmechanisme gevoelig 

genoeg is om een primair sensorisch systeem te vormen voor het geomagnetisch veld. De fysica 

over de gevoeligheid van de radicaalpaarreacties tegenover het magnetisch veld leiden tot 

verschillende voorspellingen over de karakteristieken van het radicaalpaar gebaseerd kompas (Ritz 

et al., 2002). 

Om te testen of de magnetoreceptor inderdaad van het licht afhankelijk is werden jonge onervaren 

duiven getransporteerd in een ruimte zonder licht. De vogels konden hun weg naar huis niet 

terugvinden. Ook bij transport in een ruimte met een verstoord magnetisch veld waren ze 

gedesoriënteerd. Voor oriëntatie is dus licht en een magnetisch veld nodig (Wiltschko en Wiltschko, 

2002). 

Door verstoring van de singlet of tripletomzetting kan getest worden of deze cruciaal is voor 

magnetoreceptie. Deze kan verstoord worden door oscillerende radiofrequentievelden in het 0.1-10 

MHz bereik (dit is de resonantie waarbij de hyperfijne splitsing gebeurt) (Ritz et al., 2000). Het effect 

is afhankelijk van de frequentie en van de oriëntatie ten opzichte van het statische achtergrondveld. 
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Vogels waren niet gedesoriënteerd indien een radiofrequentieveld parallel met de geomagnetische 

veldvector werd gepresenteerd. Ze waren wel gedesoriënteerd wanneer deze in een hoek werd 

gepresenteerd ten opzichte van het geomagnetisch veld (Ritz et al., 2004; Thalau et al., 2005). 

De werking van de receptor is afhankelijk van de frequentie van het oscillerende magnetisch veld. Bij 

frequenties van 0.05 MHz is er normale oriëntatie (bij intensiteit van 480 nT). Bij een frequentie van 

0.10-0.5 MHz kregen ze problemen en vanaf 0.65 MHz waren ze gedesoriënteerd (Ritz et al., 2009). 

De rol van fotopigmenten werd onderzocht door te kijken of magnetoreceptie golflengte afhankelijk 

is. Hiervoor werd monochromatisch licht gebruikt. Vanaf een golflengte van 590 nm (geel) waren ze 

gedesoriënteerd (deze overgang is vrij abrupt) (Wiltschko en Wiltschko, 1999; Wiltschko en 

Wiltschko, 2001). In het blauwe en groene deel van het spectrum konden ze zich wel oriënteren. De 

lichtintensiteit was zoals deze ’s nachts (7–9×10^15 quanta s^–1 m^–2 )(Fig. 10).  

 

Figuur 10 Oriëntatie van het Europese roodborstje in de lente bij monochromatisch licht van een lage intensiteit. 

B 424 nm blauw licht, T 510 nm Turkoois, G 565 nm groen, Y 590 nm geel, R 635 nm rood. De driehoekjes 

tonen de vliegrichtingen van de individuele vogels aan en de pijl de vector van de vliegrichting van alle vogels 

samen. In het bereik van blauw tot groen licht vliegen de vogels hoofdzakelijk in één richting. Vanaf 590 nm 

vliegen ze in random richtingen (Wiltschko en Wiltschko, 2002). 

Indien de lichtintensiteit zeven maal werd verhoogd konden de vogels zich ook in het blauwgroene 

spectrum niet meer in de juiste richting oriënteren. Onder blauw en groen licht vertoonden ze een 

voorkeur voor het oosten en het westen die niet veranderde doorheen het jaar. Onder turkoois licht 

vlogen ze in noordwestelijke richting wat dus afwijkt van hun normale noordoostelijke vliegrichting 

(Fig. 11). Indien de vogels bij wit licht werden getest van een nog hogere intensiteit dan deze in Fig. 

11 konden ze zich wel juist oriënteren. Dit wijst er dus op dat niet enkel de intensiteit voor 

desoriëntatie zorgt maar ook de golflengte van het monochroom licht een belangrijke rol speelt. Een 

vreemde bevinding was dat indien vogels één uur voor de test werden blootgesteld aan een 

golflengte van 635 nm zij zich wel konden oriënteren, wat er dus op wijst dat onder bepaalde 

omstandigheden deze golflengte ook kan gebruikt worden voor magnetoreceptie (Wiltschko en 

Wiltschko, 2002). 
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Figuur 11 Vliegrichtingen van de roodborstjes bij dezelfde golflengtes als in Fig. 10 maar bij een zevenvoudige 

verhoging van de lichtintensiteit (Wiltschko en Wiltschko, 2002). 

Voor normale oriëntatie is er dus minstens monochromatisch licht nodig van het korte golflengte 

spectrum (blauwgroene spectrum) met een lage lichtintensiteit. Vanaf 590 nm treedt er desoriëntatie 

op. Ook de frequentie van het oscillerende veld is van belang. Vanaf 0.10 MHz konden de vogels 

zich moeilijker oriënteren en vanaf 0.65 MHz was er volledige desoriëntatie.  

Naast vogels zijn amfibieën de enigen waarbij een lichtgevoelig mechanisme werd gevonden. Hierbij 

is de golflengte afhankelijkheid wel verschillend en kunnen ze zich enkel onder 475 nm oriënteren 

(Wiltschko en Wiltschko, 2002). 

3.1.5 Visualisatie 

Het radicaalpaarproces beïnvloedt de gevoeligheid van de lichtreceptoren in het oog. Dit zorgt voor 

de vorming van een patroon dat varieert over de hemisfeer van het oog. Bij deze testen wordt het 

oog voorgesteld als in fig. 12. (Ritz et al., 2000)  

 

Figuur 12 Het oogmodel dat wordt gebruikt voor de berekeningen van de visuele modulatiepatronen. Straal 1 en 

2 komen binnen langs een oneindig klein gaatje ter hoogte van O’ en worden geprojecteerd op de retina. Het 

wordt aangenomen dat de receptormoleculen normaal georiënteerd zijn naar het oppervlak van de retina 

(richtingen z1 en z2). Ze vormen dus verschillende hoeken met de richting van de magnetische veldvector (B) 

(Ritz et al., 2000). 
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In Fig. 13 ziet men het visualisatiepatroon van het magnetisch veld naargelang de hoofdrichting. De 

vliegbeweging van de vogel is steeds in hetzelfde vlak als het magnetisch veld. De cijfers tussen 0 

en 180 refereren naar de hoek tussen de hoofdrichting en de magnetische vector. Wanneer de vogel 

parallel (0° en 180°) vliegt met de vector ziet deze een cirkel in het midden van zijn gezichtsveld. Dit 

toont aan dat het radicaalpaar gebaseerde magnetisch kompas een inclinatiekompas is. Via dit 

patroon kan een vogel dus niet direct het onderscheid maken tussen noord en zuid (Ritz et al, 2000). 

 

Figuur 13 Het visuele modulatie patroon van een vogel die in verschillende hoeken vliegt in vergelijking met de 

magnetische veldvector maar in hetzelfde vlak als het magnetisch veld. De veldsterkte is 0.5 G. De cijfers links 

van de figuren duiden de hoeken tussen de vliegrichting en de veldvector aan. De patronen zijn gebaseerd op 

radicaalpaarreceptoren met anisotrope hyperfijne koppeling, geordend zoals in fig. 3 (Ritz et al, 2000). 

Tijdens de vlucht van de vogel zal het patroon veranderen naargelang de richting waarin de vogel 

kijkt. In fig. 14 vliegt de vogel horizontaal en dus (behalve aan de evenaar) in een hoek in 

vergelijking met de magnetische veld vector en in een hoek ten opzichte van het magnetisch veld. 

De cirkel zal dus niet in het midden gelegen zijn. Bij draaien van de kop verandert de hoek tussen de 

vector en het hoofd en zal het patroon dus ook veranderen. Het visueel modulatie patroon van een 

vogel in vlucht wordt in de verschillende windrichtingen vergeleken. Elke reeks presenteert het 

patroon bij een andere inclinatiehoek. Deze met een positieve hoek zijn van vogels die in de 

noordelijke hemisfeer vliegen. Deze met een negatieve hoek is in de zuidelijke hemisfeer en 0° is ter 

hoogte van de evenaar. In het patroon dat de vogel in de noordelijke hemisfeer waarneemt is het 

lichtste punt aan de onderkant gelegen indien de vogel naar het noorden vliegt en aan de bovenkant 

als hij naar het zuiden vliegt. Zo kan de vogel waarnemen of hij poolwaarts of evenaarwaarts vliegt. 

Wanneer hij echter in de zuidelijke hemisfeer komt is het lichte punt van het noorden aan de 

bovenkant gelegen en in het zuiden aan de onderkant (alles is dus gespiegeld ten opzichte van het 

patroon in de noordelijke hemisfeer). De vogel kan dus geen verschil maken tussen noord en zuid 

maar enkel tussen evenaarwaarts en poolwaarts (Wang et al., 2006). 
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Figuur 14 Visueel modulatiepatroon van een vogel die in elke windrichting kijkt in horizontale vlucht. Vergelijking 

van de patronen bij inclinaties in de noordelijke hemisfeer (+80°, +66° en +30°), ter hoogte van de evenaar (0°) 

en in de zuidelijke hemisfeer (-66°). De kruisjes tonen de helderste vlek in het patroon aan (Wang et al., 2006). 

In fig. 15 wordt het patroon weergegeven bij verschillende veldsterktes voor een vogel die parallel 

vliegt met de magnetische veldvector. De verschillende veldsterktes hebben een invloed op het 

contrast en de vorm van het modulatiepatroon. Dit contrast is het sterkst voor 0.5 en 1 G (=0.0001 

Tesla) en vermindert bij verhoging of verlaging van de veldsterkte. Dit is in overeenkomst met de 

testbevindingen dat vogels zich niet meer kunnen oriënteren bij een afwijking van 30% van 0.46G 

(dit was de aanwezige veldsterkte gedurende de testen, deze waarde verandert naargelang de 

geografische locatie). Wanneer de vogels echter gedurende drie dagen werden gehouden bij een 

intensiteit waarbij ze eerst gedesoriënteerd waren konden ze zich wel oriënteren. Tezelfdertijd 

konden ze zich ook nog oriënteren bij de oorspronkelijke intensiteit. Dit zou kunnen verklaard worden 

aan de hand van fig. 15. Bij vermindering of vermeerdering van de veldsterkte zal het patroon dat de 

vogel ziet veranderen (De cirkel wordt groter en vormt uiteindelijk een ring). In het begin zal de vogel 

dit patroon niet herkennen en dus gedesoriënteerd zijn. Na een periode van aanpassing zal hij het 

patroon echter wel herkennen en hierbij kunnen oriënteren. Het oorspronkelijke patroon herkent hij 

ook nog waardoor hij nu bij twee veldsterktes kan oriënteren. De patronen die tussen de twee 

veldsterktes gelegen zijn verschillen genoeg om niet door de vogel herkent te worden en dus 

desoriëntatie te veroorzaken (Ritz et al., 2000). 
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Figuur 15 Het visueel modulatie patroon van een vogel die parallel vliegt met de magnetische veldvector bij 

verschillende veldsterktes. Veranderingen in de veldsterkte induceren veranderingen in het contrast en de 

grootte van het patroon (Ritz et al, 2000). 

De beelden weergegeven in fig. 13-15 zijn een manier om de impressie van het magnetisch veld 

door de vogel voor te stellen. Het is niet bewezen dat vogels dit werkelijk ook zo zien (Ritz et al., 

2000).  

  



18 
 

3.2 Magnetiet gebaseerd mechanisme 

3.2.1 Magnetiet 

Er werd reeds aangetoond dat licht niet noodzakelijk is voor magnetoreceptie bij bijen, schildpadden 

en vogels. De verandering in oriëntatie door lichtaanpassing varieert sterk tussen verschillende 

diersoorten. Dit wijst erop dat er nog een ander mechanisme moet betrokken zijn bij de magnetische 

oriëntatie (Kirschvink et al., 2001). 

Magnetiet (FeO. Fe2O3) is een halfmetallische ferromagneet. De eerste plaats waarin dit materiaal 

werd gevonden was in de radula van de primitieve Mollusk (Lowenstam, 1962). Het wordt niet vanuit 

de omgeving opgenomen maar wordt gevormd door biomineralisatie in het lichaam via een 

intermediaire ijzer-oxyhydroxide component, ferrihydriet (5Fe2O3. 9H2O) (Winklhofer, 2009). 

Magnetiet heeft de grootst gekende dichtheid en heeft ook de hoogst gekende elektrische geleiding 

van de biogene vaste stoffen (Kirschvink en Gould, 1981). 

Ferromagnetisch materiaal werd reeds bij vele organismen teruggevonden via de SQUID-

magnetometer (Wiltschko en Wiltschko, 2005). Een duidelijk voorbeeld hiervan is de 

magnetotactische bacterie. Deze gebruikt intracellulair magnetiet, gerangschikt als kettingen voor 

magnetische oriëntatie (Hanzlik et al., 2000). Bij vertebraten wordt magnetiet vooral teruggevonden 

ter hoogte van het ethmoïd (Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

De eigenschappen van het ferromagnetisch materiaal zijn afhankelijk van de grootte en de vorm van 

de partikels. Ze kunnen directionele informatie verschaffen of informatie over de magnetische 

intensiteit (Wiltschko en Wiltschko, 2005). Er zijn twee soorten magnetiet die in aanmerking komen 

als magnetoreceptoren, singledomein magnetiet en superparamagnetisch magnetiet (Winklhofer, 

2009). 

Singledomein magnetiet is tussen de 0.05 en 1.2µm groot (Wiltschko en Wiltschko, 2005). Ze zijn 

uniform en stabiel gemagnetiseerd (Kirschvink,1982). Ze werken dus als permanente kleine 

magneten (Wiltschko en Wiltschko, 2005) welke beïnvloed kunnen worden door een extern 

magnetisch veld (Beason et al., 1994). 

Partikels die nog kleiner zijn dan 0.05µm noemt men superparamagnetisch magnetiet. Hun 

magnetisch moment fluctueert tengevolge van temperatuursveranderingen en is afhankelijk van het 

externe magnetische veld (is parallel hiermee). Ze kunnen makkelijk op één lijn gelegd worden door 

een extern magnetisch veld (Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

De stabiliteit van magnetiet is temperatuur, vorm en grootte afhankelijk. Boven een kritisch volume is 

een één domeinstaat (een domein is een regio waarin het magnetiet uniform gemagnetiseerd is) niet 

meer stabiel genoeg en moet overgegaan worden op een meer domein staat (het domein splits in 

meerdere kleine domeinen die elk in een andere richting kunnen gemagnetiseerd zijn) (Kirschvink en 

Gould, 1981). Magnetiet kan niet gebruikt worden om noord van zuid te onderscheiden (Kirschvink, 

1982). 
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3.2.2 Ligging 

Onderzoek naar magnetiet is gebaseerd op het blootstellen van cellen aan een roterend magnetisch 

veld en wordt gebaseerd op het rotatiegedrag van de cellen. Dit werd als eerste onderzocht in het 

olfactorisch epitheel van de regenboogforel (Eder et al., 2012). Men vond magnetiet ingebed in 

specifieke cellen van de basale lamina in de olfactorische lamellae (Walker et al., 1997). In deze 

cellen zag men magnetische inclusies die sterk gekoppeld waren aan de celmembraan. Bij inwerking 

van een magnetisch veld ontstaat er torsie van de cel (Eder et al., 2012). Deze inclusies vertoonden 

de eigenschappen van singledomein magnetiet (Eder et al., 2012). 

Bij de duif vond men magnetiet (zowel single als superparamagnetisch) tussen de dura mater en de 

schedel, in de nekmusculatuur (Hanzlik et al., 2000), in de orbita en het cavum nasi, (Beason en 

Brennon, 1986) in de hersenen (Mikhaylova et al., 2005) en in de bovenbekhuid (Williams en Wild, 

2001; Fleissner et al, 2003). Enkel deze laatste locatie zou een functie hebben als magnetoreceptor 

(Winklhofer, 2009).  

Lateraal werden er zes geïsoleerde sites van Fe3+ gevonden in de bovenbekhuid (fig. 16). Deze 

liggen symmetrisch in het stratum laxum van de subcutis in strengen van bindweefsel tussen 

vetcellen in associatie met neuronen. Dit Fe3+ is gelegen in granules. In deze granules vond men 

clusters van zeer fijne partikels (1-5 nm) die individuele magnetiet nanokristallen zijn. De grootte van 

de kristallen wijst erop dat het om superparamagnetisch magnetiet gaat (Hanzlik et al., 2000). Elke 

cluster is door filamenten aan de membraan van de dendriet verbonden. Elke dendriet bevat 

ongeveer 15 clusters die verspreid liggen over zijn as (Fleissner et al, 2003). Al enkele honderden 

magnetiet gebaseerde organellen zouden voldoende zijn om een magnetisch kompas te vormen, 

wat een volume zou vormen van een 100 µm³. Zo een klein volume was in de eerste jaren van het 

onderzoek niet te vinden met de beschikbare apparaten wat ervoor gezorgd heeft dat onderzoek 

naar magnetiet pas eind de jaren '70 op gang kon komen (Kirschvink ,1982). 

De magnetiet partikels in de orbita en het cavum nasi bestaan uit singeldomein magnetiet (Wiltschko 

en Wiltschko, 2005). 

 

 

Figuur 16 lokalisatie van de 6 clusters van magnetiet bij de duif in de bovenbekhuid (Fleissner et al., 2007). 
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3.2.3 Bezenuwing en transductie 

De regio waar de magnetietpartikels werden gevonden bij duiven en de regenboogforel wordt door 

de n. ophthalmicus, een tak van de nervus trigeminus, bezenuwd. Er wordt een verandering in 

activiteit van deze zenuwen waargenomen bij aanpassing van de intensiteit van het magnetisch veld. 

Het minimale verschil in intensiteit dat kon worden gedetecteerd door deze zenuwen was 200 nT, 

hierbij vertoonden de vogels nog een duidelijke respons. Dezelfde gegevens werden ook 

gerapporteerd bij het ganglion trigeminale (Semm en Beason, 1990; Walker et al., 1997). 

Doordat de clusters van magnetiet sterk aan de celmembraan verbonden zijn ontstaat er bij 

inwerking van een magnetisch veld een deformatie van de dendriet. Indien de dendriet niet zou 

belemmerd worden in zijn beweging door aanpalende cellen zou hij zich met zijn as in dezelfde lijn 

leggen als de as van het magnetisch veld. Eén cluster is te klein om deze verandering te 

bewerkstelligen maar meerdere clusters werken via magnetische interacties samen waardoor de 

kracht wel groot genoeg is. Ze trekken elkaar aan of stoten elkaar af, afhankelijk van de richting van 

het magnetisch veld. Deze mechanische krachten zorgen voor stressveranderingen in de 

dendritische membraan welke worden opgevangen door mechanoreceptoren. Stress geactiveerde 

ionkanalen worden geopend of gesloten wat de invloei van ionen verandert en zo de elektrische 

potentiaal van de dendritische membraan. Dit wordt op zijn beurt in een neuronaal signaal omgezet 

(transductie). De polariteit van het magnetisch veld heeft geen invloed op de clusters, de invalshoek 

echter wel. Het teken van de hoek (+ of -) maakt ook geen verschil doordat de ionkanalen uniform 

verdeeld liggen over de dendritische membraan. Enkel wanneer de magnetiet bevattende dendrieten 

op één lijn met het magnetisch veld liggen zal er geen torsie zijn en dus geen signaal. Om dit te 

voorkomen beweegt de duif regelmatig zijn kop om zich te oriënteren (Winklhofer, 2009) (Fig. 17). 

 

Figuur 17 Magnetiet is door middel van filamenten van het cytoskelet verbonden aan de neuronale membraan. 
De magnetiet kristallen trekken elkaar aan of stoten elkaar af naargelang de richting van het inwerkende 

magnetische veld. Dit zorgt voor een deformatie van de membraan met als gevolg het openen of sluiten van de 
ion kanalen. Bij de aanwezigheid van een extern magnetisch veld, parallel aan de celmembraan zullen de 

magnetietkristallen elkaar aantrekken en blijven de ion kanalen gesloten. Bij inval in een andere hoek zullen de 
kristallen elkaar afstoten en openen de ion kanalen (Lohmann, 2010). 
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3.2.4 Experimenteel bewijs 

Ook in het menselijk lichaam (hersenen (Kirschvink et al., 1992), hart, milt en lever (Schultheiss-

Grassi et al., 1997)) werd magnetiet teruggevonden. De aanwezigheid ervan is echter geen indicatie 

voor magnetoreceptie. Het kan een ijzer 'dump' zijn, een bijproduct van het ijzermetabolisme, een 

product van ongecontroleerd metabolisme in tumorcellen of neurondegeneratie (Winklhofer, 2009). 

Het vinden van magnetiet in het lichaam is dus geen bewijs voor magnetoreceptie. Dit bewijs moet 

komen uit gedragsexperimenten. 

Experimenten met magneten bevestigd aan de neusdoppen, lokale anesthesie van de 

bovenbekregio en bilaterale sectie van de n. ophthamlicus van de nervus trigeminus maar niet de n. 

olfactorius (een andere theorie is namelijk dat vogels zich via geuren oriënteren) toonden aan dat 

magnetoreceptie plaatsvindt in de bovenbekregio van de duif (fig. 18) (Mora et al., 2004). 

Gebruik makende van een ja-nee procedure werden vier duiven individueel getraind om te 

discrimineren tussen de aan- en afwezigheid van een geïnduceerd magnetisch veld terwijl ze vrij 

konden wandelen in een houten tunnel. Het profiel van de intensiteit van de anomalie was 

golfvorming met de piek in het centrum van de tunnel (189 µT met een inclinatie van -80°). De 

vogels werden geconditioneerd om op een platform aan de ene kant van de tunnel te springen 

wanneer de anomalie aanwezig was en op een identiek platform aan de andere zijde bij afwezigheid. 

Indien ze een correcte respons vertoonden werden ze beloond met voedsel, bij foute respons 

werden ze gestraft met een straftijd. Na 24 sessies was het percentage juiste beslissingen tussen de 

55 en 65% en naderde soms 70% wat veel hoger is dan het kansniveau van 50%. Het aantal juiste 

keuzes steeg verder bij het verhogen van het aantal sessies. 

Bij bevestiging van een magneet aan de neusdoppen viel het aantal juiste keuzes terug naar het 

kansniveau van 50%. Dit was echter tijdelijk en het aantal juiste keuzes steeg weer na enkele 

sessies. Er werden geen verschillen gezien tussen NUP en SUP. De vogels van de controlegroep 

die een koperen gewicht droegen vertoonden geen daling in juiste keuze. 

Na lokale anesthesie van de bovenbekregio of na uitschakelen van de n. ophthalmicus daalden de 

juiste keuzes ook onder het kansniveau. Bij uitschakelen van de n. olfactorius werden er geen 

significante verschillen gezien. 

Magnetoreceptie is dus hoogst waarschijnlijk afhankelijk van magnetiet gelokaliseerd in de 

bovenbekhuid en met bezenuwing van de n. ophthalmicus (zelfde locatie als bij teleost vissen) (Mora 

et al., 2004). 
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Een ander experiment is de pulstherapie. Hierbij wordt een sterke, korte magnetische puls gegeven 

welke de magnetische partikels remagnetiseerd. Deze puls is zo kort dat de partikels zich niet in de 

richting van de puls kunnen draaien om zo aan remagnetisatie ontkomen. Meestal wordt een puls 

van 0.5 T voor 3-5 ms gebruikt. 

De puls gaf een verandering van de migratierichting met 90°. Dit zowel als ze noordwaarts gingen in 

de herfst als toen ze zuidwaarts gingen in de lente. Dit effect duurde ongeveer drie dagen. Na deze 

drie dagen waren de vogels gedesoriënteerd en na tien dagen namen ze hun oorspronkelijke 

migratierichting weer aan. Dit wordt echter enkel gezien bij vogels die minstens één maal een 

migratietrip hadden ondernomen. Jonge vogels, voor hun 1ste migratie, werden hierdoor niet 

beïnvloed en bleven in de normale migratierichting vliegen. De puls beïnvloed dus een mechanisme 

dat gebaseerd is op ervaring (fig. 19). 

 

 

Figuur 19 Juveniele vogels worden niet beïnvloed door de pulstherapie maar blijven in de normale 
migratierichting vliegen. Volwassen vogels ondergingen een verandering van 90° in hun vliegrichting na 

behandeling met de pulstherapie (Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

 

Figuur 18 Het zenuwsignaal dat uitgaat van de magnetiet beladen cellen wordt door de n. 
ophthalmicus doorgegeven aan de hersenen (Mora et al., 2004). 
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In een volgende test werd een identieke puls gegeven in twee verschillende richtingen. Bvb. Zuid 

craniaal, de geïnduceerde zuidpool naar de bek, en zuid links, de geïnduceerde zuidpool naar de 

linkerzijde van het hoofd. Deze zorgden voor veranderingen in oriëntatie van de vogels naar twee 

verschillende richtingen in vergelijking met de controle vogels. De puls deactiveert dus niet de 

receptor maar geeft een verandering in informatie wat ervoor zorgt dat de vogels in een andere 

richting vliegen. 

Bij vogels waar zowel single als superparamagnetisch magnetiet werd geïdentificeerd spreekt de 

korte duur van de puls effecten tegen singledomein magnetiet. Remagnetisatie van single domein 

partikels zou even stabiel en blijvend moeten zijn als het oorspronkelijke singledomein. Bij vogels 

werd er echter enkel een duidelijk pulseffect gezien op de dag van de pulstherapie en de twee dagen 

die erop volgden. 

De pulsbehandeling wijst dus op magnetiet gebaseerde receptoren maar deze receptor blijkt dus niet 

gebaseerd te zijn op singledomein magnetiet. Enkelvoudige superparamagnetische partikels worden 

niet beïnvloed door de pulstherapie zoals hierboven beschreven maar clusters of kettingen van 

clusters wel. Een sterke puls zou de clusters kunnen breken of de ketting onderbreken maar ze 

herschikken zichzelf over enkele dagen tijd, afhankelijk van de lengte van de specifieke structuur en 

de hoek waarin de puls is ingevallen. 

Bij knaagdieren is het effect van de puls veel langer wat eerder wijst op single domein magnetiet 

(Wiltschko en Wiltschko, 2005). 

3.2.5 Gebruik van het radicaalpaar mechanisme en magnetiet 

Dat vogels die nog nooit gemigreerd hebben niet beïnvloed worden door de pulstherapie wijst erop 

dat kompas oriëntatie gebaseerd is op het radicaalpaar mechanisme (Winklhofer, 2009) welke 

directionele informatie verschaft. Magnetietkristallen zijn een sensor voor de intensiteit van het 

magnetisch veld, (Wiltschko en Wiltschko, 2005) gebruikt voor het maken van een zogenaamde 

magnetische kaart voor geografische positionering (Winklhofer, 2009). 

In tegenstelling met de receptoren gebruikt voor een magnetisch kompas, moeten de receptoren 

gebruikt voor de magnetische kaart minieme variaties kunnen detecteren in het magnetisch veld. 

Door hun gevoeligheid voor zulke kleine veranderingen in het magnetisch veld werd er gedacht aan 

de magnetiet gebaseerde receptoren. Van de verschillende materialen die in overweging waren 

genomen is magnetiet de enige die theoretisch deze gevoeligheid kan benaderen (Beason et al., 

1995). 
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3.3 Het inductie mechanisme 

3.3.1 Elektromagnetische inductie 

Het inductiemechanisme is gebaseerd op de wet van Faraday. Een organisme detecteert een zwak 

elektrisch veld gegenereerd door zijn beweging door een magnetisch veld (Kirschvink en Gould, 

1981). 

Bij de beweging van een elektron door een uniform magnetisch veld ervaart deze een kracht, 

verticaal aan zijn beweging en de richting van het veld. De grootte van deze kracht is afhankelijk van 

de lading, snelheid, en het teken van de hoek tussen de beweging van het elektron en de 

veldvectoren.  

Als een elektrisch geleidende staaf door een magnetisch veld beweegt in een richting die niet 

parallel is met de veldlijnen, dan zullen elektronen naar één zijde van de staaf migreren. Indien de 

beide zijden van de staaf verbonden zijn door een geleidend medium dat stil staat relatief tot het 

veld, dan zullen de staaf en het medium een elektrisch circuit vormen waarbij de intensiteit en 

polariteit van de stroom afhankelijk zijn van de snelheid en richting van de staaf zijn beweging 

tegenover van het magnetisch veld. Dit principe, gekend als elektromagnetische inductie wordt 

gebruikt om magnetoreceptie bij kraakbeenvissen (haaien en roggen) uit te leggen. Bij 

kraakbeenvissen functioneren de ampullae van Lorenzini als geleidende staaf en het omgevende 

zoute water als stilstaand sterk geleidend medium (Fig. 20). Deze twee vormen dus een elektrisch 

circuit. De hoog resistente en gevoelige elektroreceptoren in kraakbeenvissen detecteren de 

voltagegradiënt van de geïnduceerde elektrische stroom (Lohmann en Johnsen, 2000). 

 

 

Figuur 20 Weergave van de ampullae van Lorenzini in een haai. De open cirkels stellen de huidporiën voor, de 
volle cirkels de openingen van de ampullae van Lorenzini. De twee worden door een gel gevuld kanaal 

verbonden (onderbroken lijnen) (Hodgson en Mathewson, 1978). 

Deze elektroreceptoren zijn gevoelig voor elektrische velden zo klein als 10-20 nV/cm (Walker M.M. 

et al., 2006). Detectie van deze elektrische stimuli gebeurt via de ampullae van Lorenzini. Dit zijn 

lange kanalen, gevuld met een geleidende gel, die elektrisch gevoelige cellen in de snuit verbinden 

met poriën in de huid (Fig. 21). 
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Figuur 21 opbouw van de elektroreceptor van kraakbeenvissen (Jordan K. et al., 2010). 

De stromen in de oceaan en de bewegingen van kraakbeenvissen door het geomagnetisch veld 

induceren in de kanalen een voltagegradiënt (Frankel, 1984). De grootte van de voltagegradiënt is 

afhankelijk van de intensiteit van het externe magnetische veld, de lengte van het kanaal, de 

oriëntatie van het kanaal tegenover van het externe magnetische veld en de relatieve geleiding van 

de interne en externe media (Walker et al., 2006). Ze zijn meestal groter dan 10-20 nV/cm en 

kunnen dus worden waargenomen door het dier (Frankel, 1984). 

Omdat de gel in de ampullaire kanalen een lage elektrische geleiding heeft, wordt de voltage tussen 

het interne en externe medium omgezet in een voltage gradiënt over de elektroreceptorcellen 

gelokaliseerd in de ampullae aan het einde van de kanalen. De elektroreceptorcellen passen zich 

snel aan en kunnen dus minieme variaties in de gradiënt detecteren. Deze variaties zorgen voor 

veranderingen in de membraan potentiaal van de elektroreceptorcellen. Dit geeft een signaal aan de 

neuronen die verbonden zijn met de elektroreceptoren waarna de informatie wordt overgedragen 

naar de hersenen (Walker et al., 2006). Elektrosensorische neuronen van kraakbeenvissen reageren 

niet op constante stimuli. De afferente neuronen zijn gevoelig aan frequenties tussen 0,1 en 10 Hz 

(Molteno en Kennedy, 2009). 

Enkel zout water geleid goed genoeg om dit model tot stand te brengen. Dit model wordt dus niet 

door terrestriale dieren of zoetwatervissen gebruikt (Kirschvink en Gould, 1981). 

De ampullae van Lorenzini worden ook gebruikt voor detectie van marinevissen en invertebraten. 

Deze produceren een bioelektrisch veld welke kraakbeenvissen kunnen detecteren op een afstand 

van 10 cm in een zeewater milieu. Dit was de eerst gekende functie van dit orgaan (Paulin, 1995).  
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3.3.2 hypothesen 

Er zijn twee hypothesen over hoe kraakbeenvissen de voltagegradiënt zouden kunnen gebruiken 

voor directionele informatie. 

3.3.2.1 De actieve en passieve manier 

Bij de actieve manier meten kraakbeenvissen de voltagegradiënt die ontstaat door de 

zwembewegingen van het lichaam (Walker et al., 2006). De voltage geïnduceerd door beweging in 

een magnetisch veld is proportioneel met de snelheid, beweging en de hoek tussen de richting van 

beweging en de magnetische veldvector (Paulin, 1995).  

Indien een haai naar het noordoosten zwemt zal deze dezelfde voltagegradiënt ontvangen als 

wanneer hij in zuidoostelijke richting zwemt. Een haai bepaald de juiste richting door te draaien en 

de verandering in receptorvoltage te vergelijken met de richting van de draai. Als de haai zich 

wegdraait van de magnetische veldlijnen zal de receptorvoltage toenemen (want deze is het grootst 

indien de zwemrichting loodrecht is op de veldlijnen) (Paulin, 1995). 

 

Bij de passieve manier van navigatie wordt de voltage gradiënt veroorzaakt door de omgeving 

gemeten. Deze elektrische velden ontstaan vooral door de beweging van water (Walker et al.,2006). 

De kracht en richting van zo een gradiënt is gerelateerd met de snelheid en de richting van de 

watervloei die ze induceren, maar de relatie is niet eenvoudig.  

 

Omdat de intensiteit en de richting van de beweginggeïnduceerde velden afhankelijk is van de 

snelheid en richting van de bewegingen die het induceren, zouden kraakbeenvissen in staat zijn om 

hun elektrisch zintuig te gebruiken voor navigatie. Ze kunnen hun bewegingsrichting bepalen door 

berekeningen via voltage van de electroreceptor, zwemsnelheid en de vector van het locale 

magnetische veld (Paulin, 1995). 

De elektrische velden geïnduceerd door de waterstromen in de oceaan maken dit model 

ingewikkelder omdat een dier het onderscheid moet kunnen maken tussen de componenten van het 

totale veld die veroorzaakt worden door zijn eigen beweging en deze die worden veroorzaakt door 

de beweging van het water (Lohmann en Johnsen, 2000).  

3.3.2.2 De amplitude van de modulatie van de voltage 

Door vergelijking van de voltage gradiënt tijdens het draaien in de ampullae van Lorenzini en de 

gegevens verkregen van het vestibulaire orgaan kan informatie over de zwemrichting bekomen 

worden (Molteno en Kennedy, 2009). Ze kunnen dit doen met ongecallibreerde voltage metingen, 

zonder hun zwemsnelheid te kennen en zonder interferentie van de elektrische velden uit de 

omgeving. Het is niet de grootte van de geïnduceerde voltage die ertoe doet maar de amplitude van 

de modulatie van die voltage binnenin de elektroreceptor bandwijdte. Dit is niet alleen afhankelijk 

van de voorwaartse snelheid van de haai maar ook van de frequentie van draaien en de maximale 

draaihoek (Paulin, 1995).  
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3.3.3 Experimenteel bewijs 

Er werd gedacht dat haaien het magnetisch veld gebruiken voor oriëntatie doordat sommige soorten 

langdurig in een rechte lijn kunnen zwemmen en de enige constante richtlijn tijdens dit pad het 

magnetisch veld is. Andere haaien zwemmen in een traject waarbij ze afwijkingen in het magnetisch 

veld volgen op de zeebodem (Meyer et al., 2005). 

Brown et al. gebruikten elektrofysiologische metingen om aan te tonen dat de ampullae van 

Lorenzini variaties in het magnetisch veld kunnen detecteren (Frankel, 1984). 

In een experiment werden haaien geconditioneerd met eten om bij het aanzetten van een artificieel 

magnetisch veld te zwemmen naar een bepaalde locatie. Later werd deze proef gedaan zonder 

presentatie van eten. De haaien zwommen ook dan nog duidelijk naar het doel wanneer het 

artificieel magnetisch veld werd aangeschakeld wat erop wijst dat haaien duidelijk het magnetisch 

veld kunnen waarnemen. Gebaseerd op deze test zouden verdere eigenschappen van deze 

magnetoreceptor onderzocht kunnen worden (Meyer et al., 2005). 

In een ander experiment werden roggen geconditioneerd om te bewegen in een specifieke 

magnetische richting in een omheind gebied. Of ze reageren op de richting van het veld of de 

aanwezigheid van een aangepast magnetisch veld staat nog ter discussie (Lohmann en Johnsen, 

2000). 

3.3.4 Besluit 

Direct bewijs dat dieren elektromagnetische inductie gebruiken voor detectie van het magnetisch 

veld van de aarde is er nog niet. Er is wel een mogelijkheid dat ze dit doen. Zowel haaien als roggen 

beschikken over een hoog gevoelig elektrisch zintuig met welke zij zwakke elektrische signalen 

kunnen detecteren die worden gegenereerd door de weefsels van hun prooien. De gevoeligheid van 

deze receptor is in principe groot genoeg om het magnetisch veld te detecteren (Lohmann en 

Johnsen, 2000).  

Dat kraakbeenvissen magnetische velden gebruiken voor oriëntatie is reeds bewezen. Of nu inductie 

of magnetiet wordt gebruikt moet nog verder worden onderzocht (Walker et al, 2006). 
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 BESPREKING 

Dat dieren magnetoreceptie gebruiken voor oriëntatie werd reeds door vele wetenschappers 

aangetoond door experimentele gedragsproeven. De receptor die aan de basis van dit zintuig ligt is 

bij enkele dieren al ontdekt, maar is bij velen nog ongekend. Bij de dieren waar al één receptor werd 

gevonden is het echter nog niet 100% zeker dat dit de enige receptor is die het dier gebruikt om het 

magnetisch veld te interpreteren. Zoals gezien in deze studie kan bij één dier zowel het 

radicaalpaarmechanisme als magnetiet voorkomen. Deze twee zouden elkaar aanvullen bij de 

registratie van het magnetisch veld. Magnetiet wordt gebruikt om een magnetische kaart te vormen 

en de radicaalparen om directionele informatie te ontvangen. Het werd echter nog niet aangetoond 

dat beide altijd samen moeten voorkomen. 

Bij kraakbeenvissen werd aangetoond dat de ampullae van Lorenzini het magnetisch veld zouden 

kunnen ontvangen en er directionele informatie uithalen. Er is echter nog te weinig onderzoek naar 

gedaan of ze hier ook echt voor worden gebruikt. Hiervoor zou eerst moeten onderzocht worden of 

kraakbeenvissen geen gebruik maken van andere receptoren zoals magnetiet. Tot op heden is er 

nog geen magnetiet gevonden bij kraakbeenvissen. 

Om de wereld van magnetoreceptie volledig te kunnen doorgronden moeten alle diersoorten apart 

onderzocht worden. Dit omdat bij elke diersoort een andere receptor aan de basis van het zintuig 

zou kunnen liggen. Dit is dus een werk van zeer lange adem en zal nog vele jaren onderzoek 

vragen. 

De signaaltransductie van de receptor naar de hersenen gebeurt bij magnetiet door de nervus 

ophthalmicus en de nervus trigeminus. Bij de radicaalpaartheorie is de exacte transductieweg nog 

niet goed gekend. Er wordt vermoed dat de epifyse, het tectum opticum en de basale optische wortel 

hierbij betrokken zijn doordat er zenuwsignalen konden gemeten worden op deze plaatsen bij 

blootstelling aan een magnetisch veld. 

Het begrip magnetoreceptie is nog lang niet volledig opgehelderd. De laatste jaren is de interesse 

voor dit onderwerp sterk gegroeid en verder onderzoek zal de exacte werking van dit zintuig verder 

moeten uitwijzen. 
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