
Kippen en hun gedrags

Kippen zijn sociaal en hebben hun eigen hiërarchie. Ook wel de pikorde genoemd.    

Deze rangorde is bij hennen zeer stabiel voor kippen die buiten lopen.                        

Kippen hebben ook afleiding nodig.                                                                               

Als deze kunne buiten lopen is dat geen probleem. Maar kippen die binnen of in een 

kleine ren worden gehouden, zonder dat ze wat te doen hebben zoals bv: voedsel 

zoeken of stofbaten enz.…                                                                                       

Gaan ze hun vervelen en hun aandacht en frustratie op mekaar richten.                  

Met als resultaat dat ze mekaar zwaar kunnen pikken.

Kippen kakelen heel wat met mekaar. Volgens wetenschappers hebben deze wel is 

dertig verschillende geluiden. Daarmee delen ze hun humeur en hoe ze zich voelen 

wie de baas is, dat ze een ei hebben gelegd, dat ze iets te eten hebben gevonden,…

 Kippen zijn heel de dag bezig met scharelen. En hebben slechts een paar uren per 

dag vrij. En tijdens deze vrij tijd nemen ze een stof of zandbad en poetsen ze graag 

hun verenkleed met vet uit de vetnippel op de rug. Ze voelen zich daarna prettig. 

En gedomesticeerde kip is vaak nieuwsgierig waardoor ze steeds scharrelen. 

Opzoek naar iets nieuws. De grootte van een gebied waarover een toom zich 

verspreidt, is afhankelijk van de beschikbaar oppervlakte, beschikbaarheid aan 

voedsel, en schuilplaatsen. Kippen verspreiden zich beten in overdekte velden.   

Waar wat bosje en bomen zijn waar ze zich kunnen onder schuilen. Open en blote 

velden zijn niet hun favoriet scharrel gebied.    

Bij het zoeken naar voedsel krabben ze de grond los en onderzoeken ze deze met 

hun snavel naar watts lekkers te smullen. Zoals zaden, wormpjes, insecten…

Bij voldoende voedsel zijn de kippen opmerkelijk hokvast en verplaatsen zich vaak 

minder dan op een 50tal meters. 

Kippen kunnen anders wel kilometers afleggen opzoek naar voedsel bij 

voedselgebrek. 

Bij vreemde kippen of met een grote temperament kunne deze door een vaste toom 

hanen en hennen wel is verjaagt worden. Maar ook binnen een bestaande toom kan 

er wel is conflict bestaan. Dit kan over van alles zijn rangorden enz.…                       

Dit word vaak met de pikorde opgelost. De hogere in rang pikt de lagere in rang om 

deze terug op zijn plaats te zeten of te houden.  

De prik kan wel is extreem worden en kan zware gevolgen hebben zo als ernstige 

verwondingen of het extreemste tot kannibalisme. 

De meeste hobbyisten houden kippen voor de eitjes. Door legnesten te instaleren 

voorkomt u een lange zoektocht over heel de kippen eigendom. Rolnesten zijn een 

goede alternatief tegen het pikken van de eieren door de kippen.  



De ene kip word wel is broedse dan de andere. Dit hangt voornamelijk aan het ras en

aan het seizoen van het jaar. Maar deze kan ook beïnvloed worden door het voeding 

of door de eieren bewust te laten liggen. 

Vaak vragen mensen: moet ik een haan erbij hebben? En haan is niet verplicht deze 

is enkel van doen als u kuikens wild van u kippen. Maar deze zijn ook handig voor de

beveiliging. De haan beschermt zijn hennen en waarschuwt ze bij enige gevaar.  

Als u en haan wild voor de kuikens is één haan voor een tiental kippen voldoen.         

En haan kan wel tot dertig hennen aan. Na een bevruchting kan een kip tot twee 

weken bevruchte eieren leggen. Met één haan voor tien hennen zou de bevruchting 

rond de 80% liggen.

Heeft u meer hennen zet er dan beter meerdere hanen vooral als de kippen op open 

veld lopen en u heeft last van roofdieren.                                                                 

Deze zorg ervoor dat wanneer één haan bezig is met het betreden van een kip.      

De andere toch nog op hun hoeden zitten en de kippen tijdig kunne verwittigen bij 

gevaar. 


