Pronkende pauwen
Er bestaan 3 soorten pauwen: de congopauw, de groene pauw en de blauwe pauw. De blauwe
pauw kennen wij hier in België het beste. Wat weten jullie al over dit prachtige dier?

Congopauw

Groene pauw
Blauwe pauw

Het opvallendste aan de mannetjespauw, de pauwhaan , is dat hij een hele mooie lange staart,
een sleep, heeft. Met zijn staartveren meegerekend is de pauwhaan ongeveer 2 meter lang.
Het vrouwtje, de pauwhen, heeft geen lange staart en is
ongeveer 1 meter lang. Ook haar kleuren zijn veel minder
opvallend. Ze heeft bruine veren (zo valt ze minder op als
ze moet broeden) en een groene hals. Ze hebben allebei een
kroontje op hun hoofd en een witte streep boven en onder
hun oog.
Pauwen kunnen 20 tot 30 jaar oud worden.
Oorspronkelijk is de pauw uit India afkomstig en werd hij via het
Midden-Oosten door de Romeinen, ongeveer 4000 jaar geleden,
meegebracht naar Europa
Nu kan je nog steeds pauwen in het wild zien in de Aziatische oerwouden.

Hoe leven pauwen?
De pauw leeft in een kleine familie van 1 haan en 3 tot
soms 5 hennen. Houd ze nooit alleen want dat vinden ze
niet fijn.
Pauwen hebben veel plaats nodig en bomen om in te
kunnen slapen. Je kan ook een nachthok voorzien, met
een paar zitstokken op anderhalve meter boven de grond.
Wanneer ze hun terrein gewend zijn, zullen ze niet
ontsnappen. Stop ze dus zeker niet een kooi want dan
worden ze heel ongelukkig (tenzij het een heel grote kooi,
een volière, is van minstens 15m² en 2m50cm hoog en 3 m
breed).

Een groot deel van de dag scharrelen ze rond op de grond, op zoek
naar eten.
Pauwen zijn heel nieuwsgierige dieren
Ze kunnen ook heel snel lopen en goed vliegen.

Wat eet een pauw?
Op het pauwenmenu staan zaden, bessen, granen, vruchten, wormen, insecten, veel onkruid en
soms wel eens een muis!
Pauwen eten ook kleine kiezelsteentjes, dit helpt hen om hun eten te verteren.
De pauwen op onze boerderij zijn bovendien ook dol op kattenbrokken!

Pauwenkuikens
Als een pauw 2 jaar is, kan hij paren. De eerste stap voor
de pauwhaan is het versieren van een pauwhen. Daarvoor
roept hij heel luid ‘LEOOO, LEOOO’ en zet hij zijn lange
staart mooi rechtop, net als een waaier. Dit noemen we
pronken.
Hij laat zijn staart trillen waardoor de lucht die dan door
zijn veren stroomt een ruisend, sidderend geluid maakt.
https://www.youtube.com/watch?v=qDvFdj-pFMc
https://www.youtube.com/watch?v=UgDw2iIcmQ0
https://www.youtube.com/watch?v=1OOBni_GpZc

Wanneer mevrouw de pauw denkt ‘mmm, wat een knappe man’ dan draait het mannetje zich
om zodat ze zijn mooie veren niet meer kan zien. Zij loopt dan om hem heen want ze wil de
kleuren terug kunnen zien. Als ze zo een paar keer rond hem heeft gelopen, gaat ze voor hem
liggen en gaan ze paren.
De pauwhen maakt een nest, een kuiltje in de grond onder een struik, en eind maart begin
april legt ze daar dan drie tot zes eieren. Ze legt die eitjes niet allemaal ineens, maar laat er
telkens een dagje tussen. Wanneer ze vier eitjes heeft begint ze te broeden, 28 dagen lang.
Ze verlaat haar nest enkel om te eten en te drinken en om zich te ontlasten.
Pauwenkuikens zijn bruin, hun vleugels hebben al wat dekveren en op hun hoofd hebben ze al
een piepklein kroontje!

De kuikens blijven een lange tijd bij hun moeder. Papa pauw, die trekt zich er niet zo veel van
aan.

Pauwenveren
De veer van de pauwhaan heeft mooie kleuren en eindigt
vaak op een soort oog. Wanneer hij zijn mooie staart openzet, is het net alsof al die ogen je aankijken.
Mensen gebruiken de pauwenveer vaak als versiering voor
bijvoorbeeld kledij, of in huis in een vaas.
gemiddeld heeft een pauwhaan ongeveer 150 staartveren..
Wanneer een pauwhaan 3 jaar is, krijgt hij een sleepstaart.
Maar het duurt nog eens 3 jaar tot hij helemaal volgroeid is.
Toch oefent het jonge pauwtje al met het pronken en zetten ze hun korte staartveren op. Ook
jonge hennen doen dit.
In juli-augustus begint de rui en verliest ook de haan zijn mooie staartveren. Wanneer het
terug lente wordt en het tijd is om te paren, heeft de pauw alweer een nieuwe staart!

de staart van de pauwhaan tot
150 prachtige veren heeft?

de pauw familie is van de fazant?

de pauw niet enkel zijn staart opent
om vrouwtjes te versieren maar ook
om andere dieren te imponeren?

pauwen siervogels zijn en niet gehouden
worden voor de eieren of vlees maar omdat
ze zo mooi zijn?
Vroeger aten rijke mensen wel pauwenvlees!

een jonge pauw op de snavel van
de mama tikt wanneer hij honger
heeft? Mama weet dan dat ze voor
eten moet zorgen.
wanneer een pauw zichzelf in de spiegel ziet, hij
zal willen vechten met zijn
spiegelbeeld?

je het roepen van de pauw tot
een kilometer ver kan horen?

je in het Keizerrijk China en in
Mantsjoerije een pauwenveer op de
hoed kreeg als hoge onderscheiding,
beetje als een medaille

er ook witte en bonte pauwen
bestaan?
De bonte pauwen ontstaan
wanneer bvb een groene pauw
paart met een blauwe pauw.

Filmpjestijd!
https://www.youtube.com/watch?v=i5TwC1xVmK4 (het verhaal van Dikkie Dik en de pauw)
https://www.youtube.com/watch?v=Ye3O7b-jcNg (een pauwenliedje)
https://www.youtube.com/watch?v=6nQ-i-QYlBY (kapitein Winokio en de pauw)
https://www.youtube.com/watch?v=RYP9N8IvOuQ (aerobics met mevrouw de pauw)
https://www.youtube.com/watch?v=EhODBrCzNKk (maak zelf een pauw)

Wil je zelf een pauw knutselen?

Wat heb je nodig?
- blauwe, witte, zwarte en oranje plasticine (de witte
en zwarte plasticine dienen om de oogjes mee te
maken, je kan ook kiezen voor wiebeloogjes)
- een mooie schelp (heb je geen schelp, knip dan
dezelfde vorm uit een stukje stevig karton of papier)
- verf om de schelp te versieren
- wattenstaafjes

Aan de slag!
Boetseer 1 bol voor het lichaam en een iets kleinere bol voor het hoofd. Maak op het hoofd een
klein gleufje. Maak van een klein stukje blauwe klei een kroontje en plaats het in het gleufje
zodat het een beetje uitsteekt.
Plaats het kleinere bolletje op de grote bol. Boetseer met witte en zwarte plasticine 2
pauwenoogjes en plaats ze op zijn gezichtje. Boetseer ook een bekje uit de oranje plasticine
en plaats het op de juiste plek.
Beschilder de schelp. Geef die een laagje blauwe verf met daarover een laagje gele verf. Het
blauw mag door het geel schijnen!
Neem dan een wattenstaafje en stempel hiermee blauwe stippen op de schelp.
Neem dan een ander wattenstaafje en stempel nu voorzichtig met gele verf op de
blauwe stippen. Laat de schelp even drogen en druk die dan stevig aan de achterkant van het
pauwenlijfje. Klaar!!

Vouw een pauw ;-)

