
bout Couwenberg BIJLACCN OP INTERN ET
Vanwege hun grote lengte kunnen de
bijlagen l en 2 niet worden opgenomen

in Natura, hoe wezenlijk ze ook zijn bi)
de beoordeling van dit artikel. De twee
bijlagen ze zijn elektronisch beschikbaar
onder www.knnv.nl(klik op 'Natura', klik

op 'Bijlagen artikel bout Couwenberg

Hoe komt het toch dat de algemene gedachte nog steeds is dat in de
vogelwereld mannetjes v661 mooier zouden zijn dan vrouwtjes?
Bij de vraag "Geefdan eens wat poorbee/den", worden meteen fazant,
pauw en enkele eendensoorten genoemd, maar daarna blijft het al
snel stil. Bij het bespreken van dit onderwerp worden meestal percen-
tages genoemd van 7o procent en meer (mooiere mannen natuurlijk).

Zijn die mannen allemaal zo mooi
Het verhaal dat in de vogelwereld manne-
tjes veel mooier zijn dan vrouwtjes klopt
niet. Dit is gewoon een menselijk verhaa
met een menselijke benadering.
Hoe en waarom soortgenoten in de vogel-
wereld elkaar bekijken, beoordelen, nege-

ren, op details letten en reageren, agressief
benaderen ofaccepteren. daarover moet
nog veel en langdurig onderzoek worden
gepleegd. Vogels zijn namelijk erg rationeel
n hun doen en laten en beschikken boven.

dien vaak over voor de mens niet zichtbare

onhoorbare kwaliteiten. Slechts beetje bil

beetje worden nieuwe ontdekkingen

gedaan meestal met behulp van voort-
schrijdende techniek.

CRITERIA
Er is in de Nederlandse vogelwereld tussen
de seksen qua verenkleed een zeer groot
aantal soorten gelijk aan elkaar. Hierover
bestaat voor mil geen enkele twijfe
Vervolgens zijn er soorten met:
1. kleine tot zeer kleine onderlinge verschil-
len, maar dit betekent nog niet meer of
minder mooi

2. nauwelijks waarneembare verschillend
3. mooiere mannen natuurlijk.
Daarnaast bestaan er op andere onderde-
len verschillen tussen de seksen zoals
a. het formaat;

b. de lengte ofvorm van de snavel.

b. een gezond ogend verenpak is uiterst
belangrijke
c. vaak/soms bepaalt de uitslag van een
gevecht tussen twee mannen de keuzen
d. bars

Deze korte opsomming kan zeker worden
uitgebreid met aanvullende factoren die
mede bepalend kunnen zijn voor paarvor-
ming en nageslacht. Van belang is echter
steeds: welke optelsom maakt het vrouwtje
bil de partnerkeuze? Wat ziet en voelt zil
wat wil mensen(nog) niet kunnen waarne
men?

M ETHODE

lk heb het onderzoek gesplitst in:
t 202 soorten die in Nederland als broed

vogel bekend zijn (bijlage l);
+ l37 soorten niet in Nederland broedende

vogels, zoals doortrekkers, wintergasten,
invasiegasten, dwaalgasten en dergelijke
Deze soorten zijn in de telling meegeno-
men, wanneer ze in het verleden tenmin

ste tien keer in Nederland zijn waargeno-
men (bijlage zl;
# een totaaloverzicht van deze 339 soor
ten

VERBLUFFEND
Nog steeds vindt er onderzoek plaats over
allerlei facetten van vogels, maar over 66n
onderwerp lees ik zeer weinig: in hoeverre
zijn de mannen van de Nederlandse
broedvogels, dwaalgasten, wintergasten
en dergelijke, mooier dan de vrouwen.
Inl994 heb ik in een voorbereiding op een
vogelcursus van het IVN onderzocht in
hoeverre mannen in de vogelwereld (naar
menselijke maatstavenl) mooier zijn dan
vrouwen. De uitkomst was voor mil des-
tijds verbluKend en ik begrijp tot op de dag
van vandaag niet, dat op dit onderwerp niet
eerder diepgaander is ingegaan. Vandaar
dat ik hier een poging waag.

Met uitzondering van de onder 3
genoemde categorie ben ik er van uitge-
gaan dat de soorten dan in mijn beoorde-
ling gelijk zijn, omdat de genoemde ver-
schillen niets met mooier hebben te maken

en daar gaat het in dit verhaal juist om

CONCLUSIE
De verrassende uitkomst is dat bil 77,6
procent van de Nederlandse vogels de
mannen en vrouwen gelijk zijn of nagenoeg

gelijk, en slechts bil 2z,4 procent de man
nen werkelijk mooier.

Totaaloverzicht van alle in het onderzoek betrokken

vogelsoorten Woud Couwenberg is natuurgids en werkzaam

In de vogelwerkgroepvan van de IVN afdeling

Berge jjk-Eersel.Man en vrouw gelijk
Nauwelijks waarneembaar verschi
Klein tot zeer klein verschil

Beide mooi (niet hetzelfde)
Vrouw mooier

Hoewel dit artikel vooral over kleuren in de

vogelwereld gaat, is dit slechts 66n onder-
deel van de verschillen tussen mannen en

vrouwen bil de vogels, er zijn meer aspec
ten die bil de partnerkeuze van belang kun-
nen zijn:
a. de zang is van groot belang, mogelijk
zelfs ofvaak van doorslaggevende bete-

kenis, omdat de vrouwtjes aan de zang veel
meer kwaliteiten kunnen toekennen dan wil
mensen met onze beperkte zintuigen kun-
nen waarnemen/vaststellenl
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Mannen mooier dan vrouwen 76 22,4 %
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