door: Jeroen van Rooijen

Heeft het Sonneratshoen bijg edragen aan huishoenrassen?
Aanvankelijk beschouwde men het Sonneratshoen als de stamouder van
onze tamme kippenrassen. In de loop van de tijd is men echter steeds meer
tot de conclusie gekomen dat de bijdrage van het Sonneratshoen beperkt
was. Uit recent onderzoek blijkt dat deze bijdrage zelfs vrijwel afwezig is.

Groninger meeuwen en Twentse grijzen op het fokcentrum
Herinckhave stammen niet af van het Sonneratshoen
H. F. Cnossen
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Ik ken het Sonneratshoen (Gallus sonneratii
Temminck 1813) sinds 1972 uit eigen waarneming. In die tijd deed ik aan de universiteit
van Groningen onderzoek naar het gedrag van
de Honduraskalkoen. Vlak bij de kalkoenen
was een trio Sonneratshoenders gehuisvest.
Deze wilde hoendersoort is in 1781 door de
Fransman Sonnerat in India ontdekt. C. J.
Temminck heeft deze soort vernoemd naar zijn
ontdekker. Het was de eerste kippensoort die
men ooit in het wild had gezien. Aanvankelijk
waren verschillende onderzoekers, onder wie
Darwin, dan ook van mening dat men hiermee
de voorouder van al onze tamme huishoenrassen (Gallus domesticus) in handen had.
In 1972 werd deze theorie nog door mevouw
Banning-Vogelpoel uitgedragen. Deze theorie
werd echter door Temminck al in zijn boek uit
1813 ‘Histoire naturelle generale des pigeons et
des gallinaces’(vol. 3, Amsterdam) verworpen.
Deze laatste schrijver was van mening dat het
Bankivahoen of rode kamhoen de voorouder
van de tamme rassen was.
Bonus
Kruisingen tussen Sonneratshoenders en Bankivahoenders leveren vruchtbare nakomelingen
op. De biologie spreekt echter pas van verschillende soorten als paring tussen leden van beide
soorten geen of geen vruchtbare nakomelingen
oplevert. Biologisch gezien zijn het Sonneratsen het Bankivahoen dus slechts ondersoorten.
Volgens Van Wulfften Palthe (1992) zouden
er van het Sonneratshoen twee ondersoorten
bestaan. Dit zou men dus variëteiten moeten
noemen i.p.v. ondersoorten. Hetzelfde geldt
voor de vijf ondersoorten die men bij het
Bankivahoen onderscheidt. In de rest van dit
artikel zal ik mij echter bij de gangbare praktijk
aansluiten en het Sonnerats- en Bankivahoen
aparte soorten, met ondersoorten, noemen.
Van Wijk en Van der Sijs (2001) waren overigens van mening dat er geen ondersoorten van
het Sonneratshoen bestaan.
Volgens Vriends en Douma komt het Sonneratshoen vooral voor op Sri Lanka, het

vroegere Ceylon. Dit is onjuist. Deze soort
leeft in Zuid- West- en Midden-India, volgens
Ali (1977) ten noorden van de lijn van de berg
Abu tot aan de monding van de Godavaririvier. Het Sonneratshoen houdt zich op in
wouden en bamboebossen met op de droge
plaatsen hoog gras en struiken. Dit gebied
behoort ook tot het verspreidingsgebied van
een ondersoort van het Bankivahoen (Gallus
gallus murghi, Linnaeus). Beide soorten hebben zich echter aan aparte gebieden aangepast.
Het Sonneratshoen leeft in de hoger gelegen
delen en de Bankiva in de lagere delen.
Kruislingen zijn meestal slechter dan hun
vader aangepast aan het leefgebied van hun
vader en slechter dan hun moeder aan het
leefgebied van hun moeder. Alleen in de zeldzame gevallen zijn kruislingen beter aangepast
aan het leefgebied van een oudersoort, of
aan de leefgebieden van beide oudersoorten.
Hun nakomelingen zullen, in dat geval, deze
oudersoort(en) verdringen.
Noch bij het Bankiva- noch bij het Sonneratshoen is dit echter gebeurd. Sonneratshennen
die een voorkeur hebben voor het uiterlijk en
gedrag van Sonneratshanen krijgen dus beter
aan hun eigen woongebied aangepaste jongen.
Hetzelfde geldt voor Bankivahennen met een
voorkeur voor Bankivahanen. Hennen moeten
meer in hun kuikens investeren dan hanen
(eieren leggen, uitbroeden, kuikens grootbrengen). Voor hen heeft een vergissing in de soort
van de partner dan ook grotere consequenties
dan voor hanen. Als een dergelijke vergissing
voor een haan maar niet ten koste van zijn
paringen met soortgenoten gaat dan is er niets
aan de hand. Deze bonus voor hennen bevordert het ontstaan van verschillen in de voorkeuren voor hanen bij Sonneratshennen en
Bankivahennen. Hoe meer hun hanen immers
van elkaar zijn gaan verschillen, hoe kleiner de
kans op vergissingen door de hennen.
Angstaanjagende kreten
De Bankivahaan ziet eruit als een patrijskleurig
boerenkipje. Het type van het Sonneratshoen
Zeldzaam Huisdier 19

lijkt op dat van de Bankiva. De kleur wijkt
echter nogal af. Men noemt het Sonneratshoen
wel het grijze kamhoen omdat het verenpak
minder bruin en meer grijs is dan van de andere wilde kippensoorten. Vooral het halsbehang
van de Sonneratshaan is opvallend. Hals- en
zadelveren zijn aan ieder einde voorzien van
een aantal hoornachtige schildjes, deels wit
deels oranjeachtig getint. Deze hanenhalsveren
worden bij de forellenvisserij gebruikt. Om
deze reden worden er in India nog steeds wilde
Sonneratshanen gevangen. Dergelijke veren
komt men bij geen enkel tam huishoenras
tegen. Bij de Sonneratshen zijn deze schildjes
ook geheel afwezig. Deze hen lijkt op de bankivahen maar wijkt ervan af door een witte borst
met zwarte veerzoming.
Het kraaien van de Sonneratshaan bestaat uit
een viertal hoge tonen en eindigt abrupt. Volgens Schmidt is de toon wat hoger en de klank
wat schriller dan bij de Bankiva. In het Engels
wordt het gekraai van de Sonneratihaan door
Ali (1977) omschreven als kuk-kaya-kaya-kuk.
Van der Mark (1982) omschrijft dit gekraai
in het Nederlands als: koek-cia-caia-clkum.
Volgens Lombardy (1983) kraaien de hanen
niet maar stoten ze soms angstaanjagende
kreten uit.
Ondanks deze soortbarrières in uiterlijk en
gedrag heeft men in de grensgebieden in de
vrije natuur wel mengvormingen tussen beide
wilde hoenderondersoorten gevonden. De
mens heeft de gedomesticeerde nazaten van
het Bankivahoen overal mee naartoe genomen,
ook naar gebieden waar Sonneratshoenders in
de vrije natuur leven. Men mag verwachten dat
in dergelijke gebieden vrij rondlopende Bankivahennetjes wel eens door een Sonneratshaan
bevrucht zullen worden, net zoals in onze
gebieden vrijlopende kippen wel eens door een
bosfazanthaan worden bevrucht. Het zou best
kunnen dat de plaatselijke bevolking dergelijke
kruisingen zelfs probeerde uit te lokken daar
hanen uit de kruising van een gedomesticeerde
hen en Sonneratshaan bekendstaan als uitstekende vechters.
Van der Mark schreef in 1982 al dat het Sonneratshoen in Nederland goed betaalbaar is.
Sindsdien zullen ze alleen maar goedkoper
geworden zijn. Ook in Nederland zullen dus
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wel kruislingen tussen huishoen en Sonneratshoen aanwezig zijn. Van Gink heeft een
afbeelding gemaakt met kruislingen van een
gedomesticeerde hen en een Sonneratshaan.
Deze tekening is gereproduceerd in Van Wulfften Palthe (1992, p. 25).
Slot
Uit genetisch onderzoek is gebleken dat het
Bankivahoen inderdaad de voorouder is van
onze kippenrassen. Men heeft lang aangenomen dat de zilverfactor in gedomesticeerde
rassen wel afkomstig was van het Sonneratshoen. De zilverfactor bleek bij gedomesticeerde
rassen echter op een andere genetische basis te
berusten dan bij het Sonneratshoen. Uit recent
genetisch onderzoek is ook duidelijk geworden
dat het Sonneratshoen slechts een minimale
bijdrage heeft geleverd aan onze tamme hoenderrassen. =
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