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Houding en gedrag in relatie tot geslacht. 
Door Arno Ooms 

Stelling. 
Men kan door houding en gedrag te bestuderen bij losse vogels of koppels, waar man en pop 
bekend zijn, herkenningspunten benoemen, waarmee het geslacht bij vogels kan worden 
vastgesteld. 

Dit is natuurlijk een interessant onderwerp voor wanneer beide vogels gelijkgekleurd zijn, 
maar verschil in houding en gedrag kan ook bij vogels waarvan man en pop uiterlijk 
verschillen toch een lijstje kenmerken opleveren die het geslacht bevestigen. 

Zowiezo kan deze studie alleen plaatsvinden als men de tijd neemt om de vogels te 
observeren. Wie kent niet het bijgevoegde filmpje over twee Zeemeeuwen waarbij u de 
vraag wordt gesteld te zeggen welke vogels de man en pop zijn? Ik laat het antwoord maar 
even aan u over. 

Wat weten we al? 

Ervaringen met andere vogels? Er zijn ongetwijfeld vele voorbeelden te beschrijven van 
situaties waarbij het geslacht duidelijk is of juist niet. Enkele op een rijtje: 

1. Bekend is dat bij diverse soorten vogels man en pop 
elkaar afwisselen bij het broeden, voedsel 
verzamelen en voeren van de jongen. De bekendste 
is mogelijk de pinguin. Als man en pop er dan ook 
nog hetzelfde uit zien, wordt het lastig. 

 

 

2. Er zijn ook soorten waarbij het zelfs niet mogelijk is 
dat man en pop elkaar afwisselen. Denk aan 
neushoornvogels, waarvan de pop op het nest 
wordt ingemetseld, waardoor de man de pop door 
een nauwe spleet moet voeren. Zien we deze 
situatie dan is wel overduidelijk wie man en pop 
zijn. 

3. Of de koekkoek, de broedparasiet, die een ei legt in 
het nest van andere vogels. Is dat 
overlevingskansen voor de soort vergroten, meer 
eieren (10-15) leggen in een broedjaar, geen 
aannemerskwaliteiten bij de nestbouw of gewoon 
een stukje creativiteit. De rol van de man is hier, 
behalve als ‘ bevruchter van de eieren’ eigenlijk vrij 
onbekend. Wie kent het verhaal van de man, 
behalve dat die waarschijnlijk ‘ koekoek’ roept om vrouwtjes te lokken? 
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4. Kijkend naar het baltsgedrag. Wie baltst voor wie? 
Allemaal danspassen, al dan niet voorzien van mooie 
veren Kent u bijvoorbeeld de paradijsvogels? Er zijn 
vele kleurrijke soorten met heel bijzondere 
bevedering. De mannen maken veel werk van het 
baltsen. 

 

5. Of de vogel maakt een baltsplaats zoals de 
prieelvogels en verzamelt allerlei voorwerpen om 
e.a. zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Meestal 
verzamelen ze een bepaalde kleur. Dat kunnen 
allemaal witte slakkenhuisjes zijn, maar ook wel 
blauwe plastic koffielepeltjes. Het is maar net waar 
de vogels zich ophouden en wat er in de buurt is te 
vinden. Hun nestplaats heeft ook altijd die 
karakteristieke vorm en is altijd zeer herkenbaar. 
Veel werk om vrouwtjes te lokken. 

6. Mooi zingen helpt ook altijd om vrouwtjes te lokken. Daar zijn voorbeelden te over 
van. Om even in Nederland te blijven. Horen we die sprinkhaanzanger tekeergaan, 
dan weten we wie het mannetje is. Of denk even aan de veldleeuwerik die ’s zomers 
met veel getjilp boven onze hoofden in duin vliegt, of de wielewaal, of de nagtegaal 
of de ……… maar als die vogels dan even stil zijn, vindt je ze bijna niet, laat staan dat 
je verschillend gedrag kan waarnemen. 

7. Er zijn ook vogelsoorten waarbij de man iets te eten meeneemt voor de pop om haar 
in een bepaalde stemming te brengen.  

Al deze voorbeelden hebben betrekking op de periode vlak voor of tijdens het broeden. 
Een aanloop naar het broeden is wel een periode, waarbij vaak de dingen duidelijk worden, 
maar eigenlijk gaat het ook om de vraag of je iets kan waarnemen buiten deze periode om.  

Laten we eens naar punten van aandacht bij Poicephalus papegaaien kijken, maar ik ben mij 
bewust dat e.a. ook bij andere soorten speelt. 

Houding 
Zithouding op de stok. (houding lichaam en poten) 

Een pop zit met buik tegen de stok en poten wijd uit elkaar. Ze zit wat meer onderuit 
gezakt. De man zit met poten dichter bij elkaar en zit daardoor hoger op de stok. 
Klopt die bewering? 

Als de vogels slapen is dat meestal op één poot. Als de pop niet op één poot slaapt, 
zou ik nog denken aan ,,er zit een ei aan te komen´´of er is iets anders aan de hand. 
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Zitplaats in de kooi/volière. 

Dominante vogels kiezen een plek met het beste overzicht. Vaak is dit zo hoog 
mogelijk in de volière / kooi. Dominantie is echter niet geslachtsgebonden dus het 
hoeft niet altijd de man te zijn met de ‘ beste’ plek. 

Zitplaats ten opzichte van elkaar (bij slapen). 

Wanneer standaard een broedblok hangt wat wordt gebruikt als slaapplaats, is het 
niet ongebruikelijk dat de pop beneden slaapt en de man bij het invlieggat de wacht 
houdt. Als de vogels op stok slapen en het klikt goed tussen de vogels zullen ze 
beiden op de hoogste plek gaan zitten. Is dat echter een te kleine plek voor twee 
vogels dan zit de meest dominante op de beste plek. Echter dominant op de stok wil 
niet altijd zeggen, OOK dominant bij bijvoorbeeld de voerbak. 

Gedrag 
1. Dominant gedrag man of pop. 

Is dit nog te koppelen aan de leeftijd van de vogels? De oudste vogel of de vogel die 
het eerst in de kooi zat en zijn territorium heeft bepaald is dominant? 
In een ruime volière is het iets makkelijker voor een nieuwe vogel om te ‘ vluchten’ 
en/of een eigen plekje te veroveren. In een niet al te grote kooi, zeg 1m x 1m x 1m 
heeft een losse poicephalus als territorium de hele kooi in genomen. (In de vrije 
natuur is dit tientallen vierkante meters voor een bonte boer dus die m3 is eigenlijk 
veel te klein). Als daar een tweede vogel wordt bijgeplaatst kan dat leiden tot 
gevechten, waarbij de nieuwkomer vaak het onderspit delft op het voor hem/haar 
nog onbekende terrein. Om dit probleem voor te zijn, plaatsen we de nieuwkomer 
eerst in een kooi tegenover de bestaande vogel en na een gewenning van circa een 
week zetten we de vogels bij elkaar. Beter is om beide vogels in een voor hen nieuwe 
kooi te plaatsen. Heeft u allemaal dezelfde ‘ van Keulen’ kooien. Plaats dan een 
aantal takken, plaats ander type voer- en waterbak en hang direct wel of juist geen 
broedblok op. Hiermee is voor elke vogel een nieuwe situatie ontstaan, die ze eerst 
moeten gaan ontdekken. Al doende accepteren ze elkaar sneller en beter.  
Bij plaatsing van vogels bij elkaar, gaat u natuurlijk op een stoeltje erbij zitten of nog 
beter, u plaatst een cameraatje (goedkoop verkrijgbaar bij de Gamma) waarbij u uw 
vogels kan observeren, zonder dat ze uw aanwezigheid merken. 

2. Rangorde binnen de groep. 

Wanneer meerdere vogels samen worden gehouden, wordt vaak door de vogels 
binnen de groep een rangorde (pikorde) bepaald. Wie staat er dan aan het hoofd? 
Bij introductie van nieuwkomers, wordt vaak de pikorde opnieuw vastgesteld, een 
soort krachtmeting waarbij alle reeds aanwezige vogels in eerste instantie tegen de 
nieuwkomers zijn. Ik heb zelf echter ook meegemaakt daar in een volière met een 
tiental poicephaluspapegaaien van diverse soorten, één jonge meyer werd 
losgelaten. Die jonge vogel had binnen enkele uren de hele volière onder controle en 
joeg alles op. De baas op de stok en bij de voer- en waterbak. 
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3. Ruzie bij de voerbak.  

Als we ervan uitgaan dat vogels samen in een volière of kooi zitten, is het pikorde 
verhaal niet echt aan de orde. Toch kan een vogel zijn/haar dominatie tonen bij de 
voerbak en als eerste alle lekkere zaden pakken en de restjes voor de andere 
overlaten. Twee voerbakkenplaatsen kan een oplossing zijn maar dit kan ook een 
reden zijn om pellets te gaan voeren, zodat alle vogels altijd de zelfde stoffen 
binnenkrijgen. (Als je dan rantsoeneert, kan je nog de discussie aan over 
hoeveelheden voer die de afzonderlijke vogels binnenkrijgen.) 

4. Wie voert wie? 

Normaal voert de man de pop als onderdeel van het liefdesspel. 
Indien de pop op het nest zit, wordt zij ook door de man gevoerd. Beide vogels 
voeren vaak de jongen. 

5. Wie zit het meest in de nestkast? 

Beiden inspecteren de nestkast. Poppen lijken vaker te zijn bezig met nestmateriaal 
versnipperen terwijl de man zich in de buurt van het invlieggat bevindt. Maar bij een 
ander koppel kan het andersom zijn. Slapen in de nestkast doen de vogels vaak weer 
samen. 

6. Wie plukt wie? 

Ik neem daar geen verschillen waar. Mannen en poppen kroelen elkaars veren en 
soms gaat dat zo ‘ hardhandig’ dat er regelmatig veren worden uitgetrokken. Noem 
dat onderdeel van het dagelijks onderhoud. Als het verenpikken echter alleen om het 
uittrekken gaat als daad van agressie, kan dat dominant gedrag van de man of pop 
zijn.  

7. Maken man en pop verschillende geluiden? 

Ik probeer ‘gesprekken’ te volgen, en soms laat de dominante vogels wat agressieve 
klanken horen om zijn gelijk te halen in kleine schermutselingen. Wanneer ze rustig 
zijn en met elkaar communiceren, vallen mij nooit grote verschillen op in de 
fluisterende toontjes. Ik had vroeger grasparkieten die soms uren achter elkaar zaten 
te murmelen met de oogjes dicht en af en toe een kwettertje er tussendoor. Dat 
soort gedrag zie ik niet terug bij de poicephalusgroep. Ze zijn over het algemeen 
rustig te noemen. Soms hebben ze elkaar even wat te zeggen en zijn dan weer stil. 
Het lijken vogels van weinig woorden. 

We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen op gebied van houding en gedrag. 

Vragen aan U: Ziet u specifiek gedrag voor man en pop? 
Hoe neemt u houding en gedrag waar bij uw vogels? 
Zijn die waarnemingen dan toevallig of gaat u er echt voor zitten? 
Wat kunt u aanvullen of ervaart u anders dan boven beschreven? 
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