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Baltsgedrag van Korhoenders (film)

Om een ieder nog eens goed te informeren is met toestemming van de

heer De Vos zijn toelichting hieronder afgedrukt.

(de film is verkrijgbaar bij de Stichting Film en Wetenschap te Utrecht

onder no. 454, duur 27 minuten).

De opnamen zijn gemaakt omstreeks de jaren 1965, 1966 op een Korhoender-

arena nabij Fochteloo (Zuidoost Friesland).

De film is bedoeld om een beeld te geven van enerzyds het sociale gedrag

van Korhoenders en anderszyds het gedragsonderzoek dat aan deze vogel-

soort verricht wordt vanuit het Zoölogisch Laboratorium van de

Rijksuniversiteit te Groningen.

De film is ongeveer als volgt opgebouwd:

I. INTERACTIES tussen HANEN

Op bepaalde plaatsen binnen het woongebied van de Korhoenders komen

elke ochtend meerdere hanen bijeen. Deze plaatsen worden arena' s

genoemd. De meeste hanen die arena's bezoeken, bezitten daar een

territorium! de territoriale hanen.

Een deel van de arenabezoekers bezit echter geen territorium: de

indringers. De territoriale hanen kunnen verdeeld worden in hanen die

een territorium bezitten aan de rand van de arena: de randhanen, en hanen

die een territorium bezitten op het centrum van de arena: de centrale

hanen.

De randterritoria hebben een aanzienlijk groter oppervlak dan de

centrale territoria.

In het voorjaar besteden territoriale hanen op arena's het grootste deel

van hun tijd aan het geven van vertoon; opvallende handelingen waarby de

staart is opgezet. Het aantal verschillende vertoon-handelingen is beperkt.

Koeren-en kraaien komen het meest voor. Zoals de naam al aangeeft,

gaan deze handelingen ook gepaard met het produceren van geluiden.

De meeste vertoonhandelingen hebben waarschijnlijk een dubbele functie:

enerzijds voorkomen ze dat andere hanen het territorium binnendringen,

anderzijds worden hennen erdoor aangetrokken.

Regelmatig ontmoeten territoriale hanen elkaar aan de genzen van de

territoria. Deze ontmoetingen worden grensincidenten genoemd.
Grensincidenten kunnen het best gekarateriseerd worden als schijngevech-

ten: de hanen maken zelden lichamelijk contact met elkaar. Opvallend
is dat centrale hanen veel vaker by grensincidenten zijn betrokken dan

randhanen.

Indringers hebben het moeilijk op arena's. Zolang zij geen vertoon geven,

kunnen zè door.de territoriale hanen getolereerd worden. Geven ze

echter wel vertoon dan worden ze meestal snel verjaagd.

Na afloop van de uitreiking van ons jubileumboek konden de aanwezigen

genieten van een kleurenfilm over het gedrag van Korhoenders tijdens de

baltsperiode.

Drs. G.J. de Vos uit Oosterwolde (Fr.) was zo vriendelijk ons ten aanzien

van deze film enige notities te sturen. Hierdoor waren wij in staat voor-

dat de film gedraaid werd de aandacht te vestigen op het gebeuren in

de film. Samen met de in het Engels gesproken filmtekst was het geheel

goed te volgen en daardoor erg interessant.
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II. INTERACTIES tussen HANEN en HENNEN

In het voorjaar, (april - begin mei) zoeken hennen de arena's op. Na

één of meerdere bezoeken is hun keuze bepaald en copuleren ze met een

van de aanwezige territoriale hanen. Een hen copuleert gewoonlijk

slechts éénmaal per seizoen.

Wanneer een hen de arena nadert (vliegend), vertonen de hanen de

fladdersprong. Hanen vertonen de omlaag indien een hen zich op de arena

bevindt, maar nog wel op geruime afstand van de haan.

De omlaag lijkt veel op de normale Koerhouding, maar verschilt daarvan

doordat de haan tijdens de omlaag het onderlichaam tegen de grond

gedrukt houdt. Als de afstand tot de hen zeer gering geworden is, kan

de haan gaan cirkelen. Indien de hen gewillig is, uit zich dat in

hurken, waarop een copulatie kan volgen.

Opvallend is dat de meeste hennen copuleren met centrale hanen. Sommige

centrale hanen genieten daarbij weer de voorkeur boven andere centrale

hanen.

Vraag: Hoe komt dit effect tot stand ?

Hogelijk is dat:

1. hermen een voorkeur hebben voor hanen die vaak bij grensincidenten

zijn betrokken.

2. hennen bij voorkeur copuleren op plaatsen waar de hanen-dichtheid

groot is: dat is het geval op het centrum.

3. sommige hanen "behandelen" de hennen op een betere manier dan

andere hanen. Anders gezegd: door een betere taktiek boeken ze

meer succes.

De laatste mogelijkheid wordt onderzocht door experimenten met opgezette

hen-modellen. Het doel van deze proeven is om na te gaan in welke

opzichten de taktiek van hanen verschilt.

Nadat een hen heeft gecopuleerd, zoekt ze een plaats uit om een nest

te bouwen. Het legsel bestaat uit 7-15 eieren. Deze worden door de

hen uitgebroed. Nog geruime tijd na het uitkanen van de eieren trekken

hen en jongen gezamelijk op. Het gezinsverband wordt hierna verbroken.

Jonge hanen zwerven aanvankelijk rond zonder een territorium te

bezitten. Indringers op arena's zijn meestal jonge hanen.

Gewoonlijk vestigen deze dieren zich op een vaste plaats (veroveren ze

een territorium) in hun tweede of derde jaar.

De meeste jonge hanen beginnen hun carrière als randhanen. In de loop

van hun leven trachten ze door territorium-uitbreiding een positie op

het centrum van de arena te verkrijgen. Gebiedsuitbreiding kan ten koste

gaan van andere hanen of betrekking hebben op gebieden die vrij komen

door de dood van de aldaar gevestigde territoriale haan.

De competitie van gebied op het centrum van een arena is zeer intens.

.Zesdejaars en oudere hanen kunnen zich vaak niet op het centrum hand-

haven en worden verdreven door jongere soortgenoten.


