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SPREEKBEURT
PAUW

WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE PAUW BIJ
ELKAAR GEZOCHT. JE KUNT HET GEBRUIKEN ALS JE EEN
SPREEKBEURT WILT HOUDEN OF EEN WERKSTUK GAAT MAKEN. VEEL
SUCCES!
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2. MAAK KENNIS MET DE PAUW
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1. IS DIT EEN HUISDIER VOOR JOU?
Nee, pauwen zijn geen dieren voor kinderen, maar met de hulp van je ouders moet het wel
kunnen. Als je samen met je ouders pauwen wilt nemen, moet je wel zorgen dat je weet hoe je
deze dieren goed moet houden en verzorgen.

2. MAAK KENNIS MET DE PAUW
Hoe ziet hij eruit?
Er zijn drie soorten pauwen: de blauwe pauw, de groene pauw en de congopauw. De blauwe pauw wordt het meest gehouden. Het bijzondere aan
pauwen is de sleep bij de mannetjes (hanen), die prachtige kleuren heeft en
wel 150 cm lang wordt. Bekend is het ‘pauwenoog’ aan het einde van de
sleep. Met zijn staart meegerekend wordt een haan ongeveer 2 meter lang.
De vrouwtjes (hennen) hebben geen sleep en zijn ongeveer 1 meter lang. Alle
dieren hebben een kroontje op de kop en twee witte strepen, één onder en
één boven hun oog.
Pauwen kunnen 20 tot 30 jaar oud worden.

Hoe leeft hij?
De blauwe pauw komt uit Azië (India, Sri Lanka). Daar leeft hij in kleine families van één haan
met drie tot vijf hennen. Ze zoeken eten op de grond: ’s morgens vroeg en ’s avonds scharrelen
ze rond en eten zaden, granen, vruchten, bessen, insecten, wormen, veel groen en soms een
muisje. ’s Nachts slapen ze in een boom. Het zijn heel nieuwsgierige dieren. Ze kunnen hard
rennen en goed vliegen.

Voortplanting
Pauwen kunnen jongen krijgen als ze 2 jaar oud zijn. De haan probeert de hennen te veroveren
door te roepen, zijn sleep omhoog te zwiepen en deze vervolgens als een waaier te openen. Dit
heet pronken. Ook kan hij zijn sleep een ruisend
geluid laten maken. De hen legt eind maart of begin
april drie tot zes eieren. Het nest is meestal niet meer
dan een kuiltje op de grond onder een struik. De hen
broedt de eieren in 28 dagen uit en komt het nest
alleen af om te eten, te drinken en te poepen. De
kuikens zijn bruinig, op de vleugels zitten al
dekveertjes en op de kop staat soms al een piepklein
kroontje! Ze blijven vrij lang bij hun moeder. De
vader bemoeit zich niet met de kuikens.
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Bijzonderheden over de pauw
o

Pauwen ruien één keer per jaar in juli/augustus. Bij de rui verliest de haan zijn hele sleep. Die
groeit langzaam weer aan en is in februari weer op lengte.

o

Pauwen kunnen goed tegen de kou en kunnen het hele jaar door buiten blijven.

o

Een jonge pauw krijgt pas een sleepstaart als hij drie jaar oud is. De sleep is pas op zijn
mooist als de pauw zes jaar oud is!

3. VERZORGING
Huisvesting
Pauwen zijn groepsdieren en daarom moet je ze altijd met meer dieren tegelijk houden.
Bijvoorbeeld twee hennen met één haan. Je kunt ze het beste houden op een groot terrein met
een hek van een meter hoog eromheen. Op het terrein moeten bomen staan, waar de dieren in
kunnen slapen. Verder heb je een nachthok nodig van minstens zes vierkante meter en 250
centimeter hoog, met een paar zitstokken op 150 centimeter hoogte. De pauwen zullen niet
ontsnappen als je ze eerst aan het terrein hebt gewend. Dat kun je in het begin doen door ze een
paar weken in het nachthok te zetten, als dat groot en licht genoeg is. Je kunt pauwen ook
houden in een grote volière: voor twee pauwen heb je minstens vijftien vierkante meter nodig,
een hoogte van minstens 250 centimeter en een breedte van 300 centimeter. Ook moet er een
nachthok zijn dat groot genoeg is. Als bodembedekking kun je een dikke laag zand gebruiken. Op
de bodem van de volière kun je ook schors of houtsnippers gebruiken. In het nachthok kun je stro
of houtkrullen gebruiken.

Voeding
Pauwen eten siervogelkorrels, bijvoorbeeld aangevuld met fazantengraan. Geef geen scherpe
granen zoals gerst en boekweit! De dieren eten graag fruit (o.a. appels, peren, bananen, druiven,
bessen), groente (sla, wortel, broccoli, erwten, maïs) en onkruid. Pauwen kunnen slecht tegen
plotselinge veranderingen, dus als je wilt veranderen, doe dat dan in kleine stapjes. Zorg altijd
voor een bakje met maagkiezel en een bakje met grit. Vogels hebben maagkiezel nodig om hun
eten te kunnen verteren en grit hebben ze nodig voor de kalk (bijvoorbeeld voor de eieren!). Zorg
ook altijd voor vers drinkwater.

Verzorging
Ververs dagelijks het water en was de drinkbak(ken) af. Maak de zitstokken en de mestbakken
minstens één keer per week schoon en vervang een keer per maand de bodembedekking in het
nachthok. Vervang één keer per jaar de bovenste 20 centimeter van het zand in de volière en
haal een keer per maand met een zeef de poep en veertjes uit het zand. Een gezonde pauw is
schoon, actief en oplettend. Een dier dat er dof en rommelig uitziet, suf wordt, geen zin in eten
heeft en apart gaat zitten met opgezette veren, is waarschijnlijk ziek. Waarschuw dan snel de
dierenarts.
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4. WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET
NIET…

een pauw oppakken als het niet nodig is. De dieren houden daar helemaal
niet van en kunnen krabben en pikken!

WEL …

rustig naar de pauwen toelopen en altijd hetzelfde geluid maken. Zo wennen
ze aan je en schrikken niet meer als je komt. Ze worden tam en eten uit je hand.

NIET…

pauwen kopen als je nog geen goede volière en een nachthok hebt. Zorg dat
het hok al lang van tevoren is geverfd, want verfdamp is heel giftig voor de vogels.

WEL … Voor je een pauw koopt, eerst bij de gemeente vragen of je een vergunning
moet hebben. En overleg ook met de buren, want pauwenhanen kunnen veel herrie
maken!

5. LEUKE WEETJES
De pauw is familie van de fazant.
De sleep van een pauwenhaan bestaat uit wel 150 verschillende veren met schitterende
kleuren.
Als jonge pauwen honger hebben, tikken ze op de snavel van hun moeder. Die weet dan
dat ze honger hebben.

6. VRAGEN AAN DE KLAS
Hoe noem je het uitspreiden van de sleepstaart van de haan als hij danst voor een
vrouwtje?
Welke koninklijke versiering hebben pauwen op hun kop?
Hoe lang broedt een hen op haar eieren voordat ze uitkomen?

Nog meer weten over dit dier?
Lees dan ook onze bijsluiter over de pauw.
Over het LICG
Het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) geeft je betrouwbare informatie over
huisdieren en hoe je ervoor moet zorgen. Heb je nog vragen, mail dan naar contact@licg.nl
© LICG

Alles over huisdieren vind je op www.licg.nl

