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KRAAI IS LINKS OF RECHTS 
De Caledonische kraai staat bekend om zijn intelligentie en 

behendigheid met voorwerpen, maar het blijkt dat deze 

vogels nòg een overeenkomst hebben met mensen: ze hebben 

een persoonlijke voorkeur voor links of rechts. 

 

Britse onderzoekers zagen dat kraaien hun gereedschap altijd 

aan ofwel hun linkerkant ofwel rechts van hun bek 

vasthouden. Dat heeft te maken met hun snavel-

oogcoördinatie. Met hun voorkeursoog houden de kraaien het 

uiteinde van het gereedschap scherp in de gaten, om zo met 

een stokje insecten uit gaatjes te peuteren. 

 

Wat maakt de Caledonische kraai overigens zo slim? Ze 

gebruiken blaadjes, takjes en stukjes touw als werktuigen om 

een bepaalde klus te klaren. En ze zijn zelfs zo slim dat ze een 

stukje draad tot een haakje kunnen buigen waarmee ze 

bijvoorbeeld een beetje voer uit een fles kunnen peuteren. 

 

Wetenschappers van de Universiteit van Auckland deden drie jaar lang onderzoek naar de dieren. Volgens hen leren de dieren 

op dezelfde manier als mensen en zijn tijdens de opvoeding dezelfde factoren van belang. Een stel liefhebbende ouders die het 

juiste voorbeeld geven, positieve feedback verzorgen (ja ik verzin het niet, zo staat het echt in het rapport, MD), daarnaast 

geduldig zijn maar tegelijkertijd doortastend optreden… Het gebeurt onder Nieuw-Caledonische kraaien allemaal. Jongen 

blijven bovendien maar liefst twee jaar bij hun ouders; veel langer dan vogels gemiddeld doen. En de band tussen de beide 

ouders is ook enorm sterk. 

 

Wat de onderzoekers vooral interesseerde was: waarom? Waarom is uitgerekend de vogel die slechts op een paar eilanden in 

de Grote Oceaan voorkomt (Nieuw Caledonië en de Loyalty-eilanden) slimmer dan die andere zevenhonderd kraaiensoorten? 

Waarom zijn nou juiste deze dieren bijna even slim als chimpansees als het gaat om ruimtelijk inzicht en de kennis van hoe 

bepaalde dingen in elkaar zitten? 

Het schijnt dat de hersenen van de Nieuw-Caledonische kraai groter zijn. Vooral de hersendelen waar creativiteit en associatief 

leren zijn ondergebracht. Maar misschien maken ze gewoon beter gebruik van hun brein…. 
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MIEREN HOUDEN LIEFST LINKS  
Zodra mieren op onbekend terrein een richting moeten kiezen, slaan ze eerder 

linksaf dan rechtsaf. Maar als ze eenmaal gedwongen worden naar rechts te 

gaan, houden ze die richting vervolgens wel aan. 

Een voorkeur voor een bepaalde richting lijkt een sociale strategie te zijn die 

voorkomt dat groepen uit elkaar vallen door in verschillende richtingen te gaan.  

Vermoedelijk helpt het ook tegen verdwalen. Voor het onderzoek werd een 

doolhof gebouwd. Bij keuzemomenten werd vaak eenzelfde richting gekozen. 

 

In de voorkeur voor links zou 

meespelen dat mieren hun linkeroog 

vooral inzetten voor gevaarherkenning, 

wat handig is bij het verkennen van 

onbekend gebied. De vinding sluit aan 

op de neiging van mieren om bij gevaar 

naar links te draaien. 

Bij sommige miersoorten is de 

rechterpoot korter en krachtiger, 

waardoor ze in alarmsituaties sneller 

naar links kunnen draaien. De 

onderzoekers denken dat de mieren misschien hun linkeroog gebruiken om roofdieren te spotten en hun rechteroog om te 

navigeren. Mogelijk willen ze hun linkeroog zo veel mogelijk naar voren houden om de jagers snel te zien. 

 

Overigens heeft links ook weer niet altijd de voorkeur. Zo wordt op een mierenroute bij drukte vanuit beide richtingen naar 

rechts uitgeweken, waardoor een soort rijbanen ontstaan en botsingen worden voorkomen. 

 


