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Anatomie

De koe is een groot, log dier die niet erg wendbaar is. Haakse bochten en scherpe draaien
kan ze dus niet goed maken.

-

Koeien communiceren middels de 5 zintuigen: zicht, gehoor, reuk, tast, smaak. Vooral zicht
en gehoor zijn van belang.

-

De ogen van het rund zitten aan de zijkant van de kop. Hierdoor is voor het dier bijna de
hele omgeving zichtbaar met uitzondering van blinde vlekken recht achter zich , boven de
kop en onder de neus. Recht voor de kop is de enige plek waar het dier met 2 ogen tegelijk
waarneemt, en waar ze dus 3 dimensionaal kan zien en afstanden kan inschatten. In
vergelijking met de mens ziet de koe ver af minder scherp. Doordat ze onder de neus een
blinde vlek heeft, zal ze bij op en afstapjes eerst haar kop naar beneden doen
zodat ze ziet waar ze heen gaat.

-

Recht achter de koe gaan staan om op te drijven werkt dus niet: ze zal haar
kop draaien om het ‘gevaar’ te bekijken. Stelregel is dat als je de oogbal van de
koe ziet, zij jou ook kan zien.

-

Koeien hebben een zeer goed gehoor. Zowel hoge als lage tonen horen zij veel
beter dan wij. Onderzoekers hebben vastgesteld dat koeien net zo’n hekel
hebben aan schreeuwen dan aan slaan. Harde metalen geluiden,
schreeuwende mensen en schel gefluit zijn zeer stressvol.

-

Koeien kunnen goed ruiken en zullen geen voer eten dat stinkt. Daarom eten ze in het
weiland om de mesthopen heen. Ook de geur van speeksel vinden ze vies. De waterbak
moet dus goed schoon zijn.

-

De koe heeft een balanspunt bij de schouders: benaderen achter dit
punt laat haar vooruit lopen, voor dit punt laat haar draaien of naar
achteren bewegen.

-

Koeien bewegen over het algemeen in de richting waarop hun neus
wijst. Ze volgt haar kop en kan niet scherp draaien. Ze draait alleen
scherp als ze in paniek is.
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