
Ethologie 1/8

Begrippenlijst

© Student Onbekend.nl studentonbekend.nl/studiehulp Fouten voorbehouden

Begrippenlijst Ethologie

Een overzicht van de belangrijkste vetgedrukte termen in de te kennen hoofdstukken van de cursus 

Ethologie en dierenwelzijn van Prof. Dr. M. Nelissen met omschrijving zoals gegeven in de cursus.

Hoofdstuk 1 – INLEIDING – Wat is gedrag?

vegetatieve functies houden inwendig milieu optimaal (metabolisme, secretie, groei…); treft men

zowel in dierlijke als plantaardige organismen

animale functies zorgen ervoor dat een cel of het hele organisme adequaat kan reageren op 

(plotse) veranderingen in de buitenwereld (bewegen, communiceren, vechten, 

…); in plantenrijk uitzonderingen

gedrag het verwerven van informatie uit de buitenwereld, het verwerken of integreren 

van die informatie en het reageren in functie van die informatie

informatie noodzakelijk voor het juist reageren op veranderingen van in- en uitwendig 

milieu

prikkel stimulus (S); levert informatie over de omgeving

reactie respons (R); zorgt voor aanpassing aan de veranderingen in de omgeving

integratie verwerking van binnenkomende informatie (SàIàR)

afferente neuronen aanvoerende zenuwcellen

efferente neuronen afvoerende zenuwcellen

vegetatief systeem visceraal of autonoom zenuwstelsel, bestaande uit twee antagonistische 

bestanddelen: de sympathicus en parasympathicus

animaal systeem bestaande uit een perifeer en een centraal zenuwstelsel (CZS)

Hoofdstuk 4 – DE ETHOLOGISCHE BENADERING

uniformiteit eenvormigheid in de structuur van gedrag

hardware komt overeen met morfologisch en fysiologisch vastgelegde structuur: 

het zenuwstelsel, de spieren, het endocriene stelsel, … 

morfologisch geen omschrijving gegeven; volgens de vorm

fysiologisch geen omschrijving gegeven; volgens de functie

structuur geen omschrijving gegeven

software komt overeen met de organisatiestructuur van het gedrag

organisatiestructuur het bouwplan dat bepaalt welke procedures gevolgd moeten worden 

om via de morfologische en fysiologische structuur het gedrag tot 

stand te brengen

causaliteit 1

e

 vraag van Tinbergen; oorzaak van gedrag; men zoekt naar causale 

verbanden tussen S en R

functie 2

e

 vraag van Tinbergen

ontogenetische ontwikkeling 3

e

 vraag van Tinbergen; in de levensloop van een organisme

fylogenetische ontwikkeling 4

e

 vraag van Tinbergen; evolutie van gedrag

subjectief geen omschrijving gegeven; niet objectief ;-)

beschrijvende ethologie probeert een zo volledig mogelijk inzicht te verwerven in het gedrag 

van een organisme door het maken van ethogrammen

ethogram inventaris van alle gedragselementen van een soort

protocolleren het gedetailleerd beschrijven, het opmaken van een verslag van het 

gedrag waarbij elke handeling wordt genoteerd

vergelijkende ethologie legt overeenkomsten en verschillen vast, daardoor ziet men hoe elke 

soort zijn eigen specialisaties als aanpassingen aan de omgeving 

heeft ontwikkeld

experimentele ethologie beïnvloedt gedrag zodanig dat meer elementen aan het licht komen 

dan door louter waarneming van dat gedrag in zijn volledig 

natuurlijke, ongestoorde context

Hoofdstuk 5 – ENKELE ETHOLOGISCHE BASISBEGRIPPEN

drempelwaarde de laagste waarde van een prikkel (in grootte of kwaliteit) die bij een 
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organisme een reactie kan oproepen

verhoging DW reactie wordt moeilijker opgeroepen

verlaging DW reactie wordt makkelijker opgeroepen

vacuümhandeling extreme verlaging DW waardoor handeling kan optreden bij afwezigheid van S 

die haar normaal doet ontstaan

reactievermoeidheid bij herhaling van dezelfde S kan de reactie op die S geleidelijk afnemen en evt. 

verdwijnen

reactiespecifiek als de “vermoeide” R ook niet opgeroepen kan worden door andere S die 

normaal dezelfde R tot gevolg heeft

prikkelspecifiek als andere S wel de weggevallen R kan oproepen

gewenning habituatie, prikkelspecifieke vermoeidheid

zoekgedrag set van bewegingen en oriënterende reacties die doelgericht zijn, het 

organisme “zoekt” een object of situatie tot de prikkels voor een eindhandeling 

gevonden zijn

eindhandeling vrij eenvoudige en meestal zeer stereotiepe afsluiting van de betreffende 

gedragssequentie

motivatie het geheel van inwendige factoren die tijdelijk en op reversibele wijze het 

gedrag kunnen veranderen (oftewel: een bepaalde S heeft niet altijd dezelfde 

R tot gevolg)

drang vroeger gebruikt als synoniem voor motivatie

motivatieanalyse onderzoek naar welke motivatie aan de basis ligt van een waargenomen 

handeling

Hoofdstuk 6 – UITWENDIGE PRIKKELS

prikkelfiltering selectie van prikkels die biologisch betekenisvol zijn

perifere filtering filtering ter hoogte van de zintuigen; gerealiseerd doordat 

zintuigen niet aangepast zijn om alle prikkels waar te nemen

centrale filtering filtering ter hoogte van het CZS (denk aan het richten van 

aandacht op één ding)

sleutelprikkels prikkels specifiek voor een bepaalde handeling

deblokkerend mechanisme totaliteit van alle elementen in het zenuwstelsel die voor filtering 

van de sleutelprikkels uit de binnenkomende prikkelstroom zorgt; 

houdt binnenkomende prikkels tegen en laat enkel de 

deblokkerende sleutelprikkels door

communicatie informatie-overdracht met wederzijds voordeel

signalen gebruikte sleutelprikkels bij communicatie; structuren of 

gedragspatronen met als functie het deblokkeren van een reactie 

bij de partner(s)

prikkelsummatie proces waarbij het effect van verschillende S worden opgeteld om 

een sterkere R te verkrijgen

eirolbeweging voorbeeld bij prikkelsummatie

gestaltwaarneming gestalt=geheel, totaliteit van de structuur, itt. summatie

supranormale prikkels prikkels die een bepaald gedrag beter deblokkeren dan de 

normale, natuurlijke sleutelprikkels voor dat bepaalde gedrag

oriënterende prikkels prikkels die een gedeblokkeerd gedrag richten, kunnen andere 

prikkels zijn dan de deblokkerende (bijv. zoeken van schuilplaats: 

roep ouders=deblokkerend, schuilplaats=oriënterend, geeft 

richting)

motiverende prikkels uitwendige prikkels die effect op lange termijn hebben bij 

beïnvloeden van bereidheid om een gedrag te vertonen

inwendig gefixeerde patronen FAP (fixed action pattern); handelingen die zeer stereotiep zijn en 

slechts één S nodig hebben om in gang gezet te worden, waarna

ze ook zonder uitwendige prikkels worden voortgezet

taxis(componenten) complexere gedragingen waarvan de vorm variabel is en die na 

gedeblokkeerd te zijn voortdurend bepaald worden door de 

invloed van bijkomende, oriënterende prikkels

instincthandeling vroeger gebruikt voor de FAP, door sommigen ook voor de 

combinatie FAP+taxis à discussies à niet gebruiken
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psychohydraulisch motivatiemodel didactisch model om de stof te verduidelijken

Hoofdstuk 7 – COMMUNICATIE

zoösemiotiek studie van de communicatiesystemen in het dierenrijk

communicatie gedragssysteem waarbij een organisme een bepaald gedrag van 

een ander organisme verandert en de combinatie van [signaal à

respons] en het doorgeven van informatie

actor zender, produceert het signaal

reactor ontvanger, vangt het signaal op met zintuigen, moet reageren met 

een respons die biologisch betekenisvol is voor actor en reactor

interspecifieke communicatie communicatie over de soortengrenzen heen

interspecifiek signaal geen omschrijving gegeven; signaal dat door individuen van een 

andere soort ook begrepen wordt

chemische communicatie het produceren van stoffen die verspreid worden door de zender en 

het opvangen ervan door de reuk- of smaakorganen van de 

ontvanger die met een respons reageert

feromonen stoffen die door een dier geproduceerd worden om een reactie bij 

een ander dier te veroorzaken, en uitsluitend voor dit doel (itt. bijv. 

urine)

allomonen feromonen die invloed hebben op een dier van een andere soort

hormonen stoffen die in één organisme werkzaam zijn

seksattractantia feromonen bedoeld om een mogelijke partner te lokken

schrikstof stof geproduceerd door bijv. een verwonde vis, heeft een 

alarmerende functie voor zowel soortgenoten als andere soorten

flemen reactie van mannelijk vee, schapen, geiten, paarden en katten op 

vaginale secreties en urine

akoestische communicatie uitzenden en ontvangen van geluidssignalen

tactiele communicatie informatieoverdracht door middel van rechtstreeks lichamelijk 

contact (waarbij het contact zelf het signaal is, niet bijv. een 

chemische stof die overgedragen wordt)

vlooien grooming, vorm van tactiele communicatie bij apen

visuele signalen signalen die door het oog worden opgevangen

kleursignalen overbrengen van informatie door het vertonen van één of meerdere 

kleuren of tekeningen

houding van lichaam of lichaamsdelen, kan in verschillende gradaties 

voorkomen

faciale expressie voorbeeld van communicatieve houdingen

handelingen kunnen informatieve inhoud hebben (bijv. zwaaien)

sematectonisch constructies met een communicatieve functie (bijv. nest, bij ons: 

boeken, films)

metacommunicatie signaal bevat informatie over de wijze waarop andere signalen 

moeten worden geïnterpreteerd

biologische betekenis geen omschrijving gegeven

sociale facilitatie als een dier tot een handeling wordt aangezet doordat een ander 

dier diezelfde handeling uitvoert

allogrooming grooming van een ander

autogrooming grooming op het eigen lichaam

agressie-inhibitie onderwerpen tegenover een meerdere met kalmeringsgedrag, 

signaal dat de agressie van de winnaar remt

digitaal signaal alles-of-nietssignaal: het is er en heeft dan één respons tot gevolg, 

of het is er niet

gradueel signaal kan in verschillende gradaties voorkomen, afhankelijk van de 

informatie

antithese (in de communicatie) twee tegengestelde stemmingen of intenties worden uitgedrukt door 

twee tegengestelde signalen
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Hoofdstuk 8 – TEMPORELE EN HIËRARCHISCHE ORGANISATIE VAN GEDRAG

temporeel samenhangend met tijd

hiërarchisch opgedeeld in niveaus

conflictgedrag als twee gedragingen die niet samen kunnen voorkomen, gelijktijdig en even 

sterk geactiveerd worden (even sterke motivatie)

intentiebeweging een eerste, onvolledige aanzet tot een gedragspatroon

ambivalent gedrag combinatie van tegengestelde handelingen, meestal gereduceerd tot 

intentiebewegingen

overspronggedrag handeling die volledig “irrelevant” is in een situatie, treedt op als in een 

conflictsituatie de tegengestelde motivaties even sterk zijn, de verwachte 

handelingen blijven uit

instinctmodel model dat de gedragsniveaus in één systeem samenbrengt

Hoofdstuk 9 – HORMONEN EN GEDRAG

hormonen stoffen die door endocriene klieren afgescheiden worden in het lichaam, 

getransporteerd worden door het bloed, en ergens in het lichaam een 

welbepaalde fysiologische invloed uitoefenen

neurohormonen hormonen die door zenuwcellen (in de hypothalamus) worden 

geproduceerd

neurosecretie het produceren van neurohormonen

seksueel gedrag sterk door hormonen beïnvloed; vaak vertonen gecastreerde mannetjes 

geen seksueel gedrag meer

nestbouw & broedzorg ook sterk door hormonen bepaald; voor broedzorg is prolactine belangrijk

agressief gedrag meestal verhoogd door testosteron; hengsten of stieren kan men tam 

maken door castratie

algemene activiteit kan toenemen door verhoogde thyroxineconcentratie

leerprocessen waarschijnlijk beïnvloed door ACTH (adrenocorticotroop hormoon)

gevoelige periode moment dat de hersenen en het netwerk van neuronale schakelingen in 

een organisme worden gevormd, dus in de embryonale fase of op zeer 

jonge leeftijd

Hoofdstuk 10 – ONTOGENIE VAN GEDRAG

ontogenetische ontwikkeling ontwikkeling van het gedrag vanaf de bevruchte eicel tot en met de 

dood van het organisme

rudimenten overblijfselen van het gedrag van de voorouders

neotenie het niet verdwijnen van gedragspatronen die horen bij jonge 

organismen

aangeboren genetisch vastgelegd

aangeleerd gevormd onder invloed van uitwendige factoren

aangeboren gedrag gedrag dat steunt op de informatie die in het genoom besloten ligt

aangeleerd gedrag gedrag bepaald door informatie uit individuele ervaringen

kunstmatige selectie selectie uitgeoefend door de mens

Kaspar-Hauser-dieren dieren die worden opgekweekt zonder dat ze ervaring kunnen 

opdoen door ze een bepaalde periode af te sluiten van alle 

omgevingsinvloeden

leren verwerven van nieuwe informatie via de zintuigen

rijping transformatie van de informatie die afkomstig is van de genen; 

volledige ontwikkeling of perfectie van een gedragspatroon zonder 

oefening

Hoofdstuk 11 – LEREN

leren proces waarbij een organisme zijn gedrag aanpast als een resultaat 

van ervaring

geheugen fenomeen waarbij de geleerde informatie opgeslagen is en afgelezen 

kan worden
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niet-associatief leren er wordt geen associatie gevormd tussen S en R: habituatie en 

sensitisatie

associatief leren er treedt wel een associatie op: klassiek en operant conditioneren

gewenning habituatie; afname in sterkte van een R wanneer een S herhaalde, 

kort opeenvolgende keren wordt toegediend

sensitisatie sensibilisering of sensitivering; verhoging van de frequentie of 

intensiteit van een R door een voorafgaande sterke of schadelijke S

klassiek conditioneren essentie: verbinden van geconditioneerde prikkel (CS) met een 

ongeconditioneerde prikkel (OCS)

ongeconditioneerde respons OCR; R opgeroepen door de OCS

geconditioneerde respons R opgeroepen door de CS

extinctie uitdoven van de CR door de loskoppeling van de CS en de OCS

operant conditioneren trial and error; instrumenteel conditioneren; vorm van leren waarbij 

een verbinding wordt gemaakt tussen R en S (ipv CS en OCS)

operant geassocieerde handeling

bekrachtiging toename in frequentie van de operant door het gunstige resultaat 

ervan

extinctie zie eerder; vertraagt wanneer de bekrachtiger niet continu wordt 

aangeboden maar slechts partieel, volgens een bepaald schema

generalisatie wanneer een conditionering zich heeft voorgedaan met behulp van 

een bepaalde prikkel, kan een gelijksoortige prikkel dezelfde 

associatie verwezenlijken

discriminatie leren dat er op gelijksoortige prikkels anders gereageerd kan/moet 

worden

smaakaversie leerproces waarbij een dier een tegenzin (aversie) voor een bepaald 

voedsel ontwikkelt door een slechte ervaring

ruimtelijk leren dier leert zijn omgeving kennen

sociaal leren leerprocessen waarbij enkel in een sociale context kan worden 

geleerd, dus niet door een enkeling op zichzelf

culturen ontstaan binnen chimpanseepopulaties doordat iedere groep eigen 

technieken ontwikkelt ivm werktuiggebruik

sensitieve periode zie gevoelige periode

volgreactie het volgen van het beeld dat is ingeprent als ‘ouderbeeld’

voedselinprenting als de voorkeur van een individu bij de voedselkeuze uitgaat naar het 

voedsel waarmee het is grootgebracht

geografische inprenting als een individu trouw blijft aan de plaats van geboorte (bijv voor de 

voortplanting)

socialisatie aanpassen van gedrag aan een sociaal samenleven met 

soortgenoten via inprenting

sensitieve fase bepaalde periode, meestal zeer vroeg in de ontwikkeling van een 

individu, waaraan de inprenting is gebonden (verschilt per soort en 

proces)

irreversibiliteit onomkeerbaarheid (ervaringen die buiten de gevoelige periode 

worden opgedaan, leiden niet tot inprenting en zullen de verworven 

kennis van de inprenting niet meer kunnen veranderen)

Hoofdstuk 12 – EVOLUTIE VAN GEDRAG

natuurlijke selectie door competitie zullen bepaalde varianten meer nakomelingen 

hebben dan andere, deze nakomelingen erven de betere 

karakteristieken van hun ouders, zodat deze karakteristieken 

zich in de populatie uitbreiden en evt. algemeen kunnen 

worden; de verspreiding van het ene alternatieve allel ten koste 

van het andere

variatie individuen binnen een soort hebben verschillende kenmerken

erfelijk nakomelingen zullen gemiddeld meer gelijkenis vertonen met 

verwanten dan met andere individuen uit de populatie

selectiedruk de omgevingsfactor die aanleiding gaf aan natuurlijke selectie

neodarwinisme nieuwe formulering van het darwinisme, in termen van genen
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relatieve frequentie van de genen verandert in de evolutie, volgens het neodarwinisme

allelen alternatieve vormen van een bepaald gen

seksuele selectie selectie door gedrag van de andere sekse

kunstmatige selectie de mens is de sturende kracht die de selectie leidt

convergentie twee kenmerken kunnen bij twee soorten op elkaar gelijken 

doordat de soorten dezelfde oplossing hebben gevonden voor 

hetzelfde probleem

analoog als kenmerken op elkaar gelijken door convergentie

homoloog als kenmerken op elkaar gelijken door afstamming van dezelfde 

voorouder

ritueel een gewoonte die oorspronkelijk een bepaalde functie had en 

nu geen fysiologische waarde meer heeft

intentiebeweging een beweging die de intentie tot een handeling aangeeft

ritualisatie evolutionaire aanpassingen van handelingen en structuren 

waardoor deze beter fungeren als signalen

culturele transmissie als gedrag van de ouders of groepsgenoten geïmiteerd wordt 

zonder dat deze gedragsverandering een genetische basis 

heeft; het gedrag in een populatie kan dus veranderen zonder 

natuurlijke selectie

Hoofdstuk 13 – SOCIOBIOLOGIE

sociobiologie studie van de biologische basis van het sociaal gedrag, waarbij de 

nadruk wordt gelegd op de evolutie als verklarend mechanisme

evolutiepsychologie evolutionaire psychologie; school in de menselijke psychologie 

waarin dezelfde manier van denken wordt toegepast als bij de 

sociobiologie

sociaal gedrag gedrag waarbij meerdere groepsgenoten betrokken zijn

altruïstisch gedrag gedrag waarbij een individu de eigen rechtstreekse belangen 

opoffert, zelfs de eigen overlevings- of voortplantingskansen, ten 

gunste van anderen

mutualisme coöperatie; als actor&ontvanger beide voordeel hebben

egoïsme competitie; als alleen de actor voordeel heeft

groepsselectie systeem waarbij men stelt dat groepen in plaats van individuen 

kunnen worden geselecteerd door natuurlijke selectie wanneer ze 

betere eigenschappen hebben dan andere groepen; weerlegd, 

omdat natuurlijke selectie geen grip heeft op groepen

gen eenheid van de erfelijkheid van lichaams- en gedragskenmerken

relatieve fitness de maat van het voortplantingssucces in vergelijking tot het 

gemiddelde voortplantingssucces in de populatie

kosten/baten-analyse het afwegen van de voor- en de nadelen van een bepaald 

gedrag(selement) in verband met het voortplantingssucces

totale voortplantingssucces inclusive fitness; het verhogen van de fitness via een beter 

voortplantingssucces van verwanten

verwantenselectie kin selection; als allelen in de evolutie geselecteerd worden via de 

nakomelingen van de eigen drager én de nakomelingen van 

verwante dragers

wederkerig altruïsme reciprocal altruism; altruïstische genen die zich verspreiden doordat 

ze voor een gedrag coderen dat ervoor zorgt dat ook niet-

verwanten de fitness van die altruïstische genen verhogen

bedrog als een individu hulp aanvaart zonder later ‘terug te betalen’

geritualiseerd gedrag de dieren vertonen een ritueel in plaats van elkaar de te verwonden 

en/of te doden

speltheorie waarschijnlijkheidstheorie die oorspronkelijk vooral economische en 

militaire toepassingen kende, maar ook haar intrede maakte in de 

evolutie- en gedragsbiologie

strategie één mogelijkheid uit een set van alternatieve gedragslijnen

evolutionair stabiele strategie ESS; stabiel evenwicht dat wordt bereikt wanneer verschillende 

strategieën met elkaar in evenwicht zijn
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seksueel conflict beide seksen zullen proberen zo veel mogelijk voor zichzelf uit de 

voortplanting te halen ten koste van de ander; de mechanismen 

waardoor een organisme zijn voortplantingssucces maximaliseert, 

kunnen voor beide geslachten dermate tegenstrijdig zijn dat er een 

conflict ontstaat

extra-pair-copulations kortetermijnrelaties; overspel

runaway-selectie ‘op hol geslagen selectie’; overdreven seksuele selectie (denk aan 

staart van pauw)

genetische correlatie twee genen die niets met elkaar te maken hebben, worden 

verenigd in één organisme

good-genes visie gezonde-man- of parasietresistentie-theorie; de door wijfjes 

gegeerde kenmerken in een man zijn fitnessindicators

symmetrie belangrijk bij seksuele selectie: symmetrie kan zowel pre- als 

postnataal verstoord worden door pathogenen

sexy-son-hypothese andere visie om seksuele selectie uit te leggen

balts hofmakerij; gaat vooraf aan bevruchting

Hoofdstuk 14 – DOMESTICATIE 

domesticatie proces waarbij de mens verscheidene diersoorten heeft veranderd door hen 

in of bij zijn woonplaats te houden en door verder te telen met die 

individuen die het meest geschikt bleken te zijn voor diverse doeleinden

idiopathische agressie los van andere agressie, zonder aanwijsbare oorzaak

Hoofdstuk 15 – DIERENWELZIJN

dierenwelzijn onderzoekt hoe lichamelijk en emotioneel lijden voorkomen kan worden

intrinsieke waarde eigen waarde van een dier, vanuit zichzelf en onafhankelijk van de mens

bewustzijn toestand van hersenwerking die de integratie van de input mogelijk maakt

cognitieve ethologie cognitie=geheel van mentale processen die bij dieren worden beschouwd 

zonder ze rechtstreeks te kunnen waarnemen

stress niet-specifieke reactie van het lichaam op elke eis die eraan wordt gesteld

stressoren factoren die deze eisen stellen

alarmfase eerste fase in de stressreactie; sympathisch zenuwstelsel treedt in werking, 

productie van cortisol (stresshormoon)

weerstandsfase tweede fase in de stressreactie; activering hulpbronnen voor bestrijding, bij 

aanhouding ontstaat algemeen aanpassingssyndroom met verhoogde afgifte 

ACTH

uitputtingsfase derde fase; als de stressoren blijven aanhouden, kan leiden tot degeneratie 

van bijnieren, dood, depressie

abnormaal gedrag gedragspatroon dat vertoond wordt bij een minderheid van de 

dierenpopulatie, dat niet veroorzaakt wordt door een duidelijke 

ziektetoestand, niet adaptief is in evolutionaire zin

stereotiep gedrag vorm van abnormaal gedrag bij gekooide dieren, niet per definitie schadelijk

Hoofdstuk 16 – GEDRAG VAN DE KAT (Felis catus)

sociaal leren leren door de ervaringen van soortgenoten te observeren

Hoofdstuk 17 –GEDRAG VAN DE HOND (Canis familiaris)

neonatale periode tot 3 weken na de geboorte; pup is volledig afhankelijk van zijn moeder

overgangsperiode tot 4 weken; ogen en oren worden functioneel, pup begint te spelen

tijdelijke paren mannetje helpt het wijfje bij het voeden van de jongen, buiten deze periode 

leven alle dieren solitair

familieroedel het paar blijft permanent bij elkaar en de jongen blijven vaak bij de ouders 

tot het volgende voortplantingsseizoen, soms blijven ze om te helpen bij de 

verzorging van nieuwe jongen
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roedel meestal verwante dieren, één alfa-mannetje en –vrouwtje, enige die 

voortplanten, andere roedelgenoten assisteren bij het grootbrengen, kennen 

ook samenwerking in het jagen in groep

blaffen meer gedaan door honden dan door andere hondachtigen, waarschijnlijk 

geselecteerd door mensen (waarschuwingen)

huilen functie niet geheel duidelijk; bij wolven voornamelijk voor roepen van 

soortgenoten

klappertanden&happen individueel verschillend gebruikt; echte functie nog niet aangetoond

submissief onderdanig

aanstaren een van de meest belangrijke signalen van een dominant dier

spel duidelijk gemaakt dmv. metacommunicatie

kwispelen meest karakteristieke visuele signaal van de hond

anale klieren paarsgewijze reservoirs die via een kanaaltje uitmonden aan beide zijden 

van de anus
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