
Wild enth usiast over papa’s.

W
ild enthousiast over papa’s.

Dat er geweldige mensenpapa’s bestaan wist je al. Maar wist je dat er ook 
in het wild fantastische vaders zijn?

 
Flamingomannetjes helpen bij het uitbroeden van de eieren. En emoevaders verzorgen 

soms wel veertig kuikens tegelijk. Papa pinchéaap neemt de kleintjes op zijn rug en 
draagt ze dag in, dag uit met zich mee.

Wat doet jouw papa allemaal voor jou?

Er bestaan ook fantastische mama’s!
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Sommige papa’s zijn 
veel onderweg.

Zandhoender
Deze woestijnbewoner vliegt naar de verste 
plekken om water voor zijn kuikens te halen. 
Zodra papa zandhoender een zoetwaterplas 

heeft gevonden, maakt hij zijn veren kleddernat 
om zo veel mogelijk water mee te nemen. Terug 

in het nest geeft hij zijn pluizenbolletjes en 
mevrouw hoender te drinken.
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Sommige 
papa’s houden 
hun baby’s 
dicht bij zich.
Zeepaardje
Wanneer mama zeepaardje haar 
eieren heeft gelegd, broedt de 
aanstaande vader ze uit in een buidel  
op zijn buik. Dit duurt bijna een maand. 
Als de piepkleine paardjes er klaar 
voor zijn om de onderwaterwereld te 
verkennen, komen ze tevoorschijn.

Horts ik !

J i i iha!
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Sommige papa’s 
leren hun jongen 
jagen.
Poolvos
De band tussen papa vos en zijn kleintjes is 
belangrijk omdat hij ervoor zorgt dat ze zo sluw 
als, eh... een vos worden. Hij laat ze zien hoe 
ze moeten jagen, spelen en zich verstoppen. 
Poolvosvaders zijn heel goed in het verzorgen 
en beschermen van hun welpen. Zo worden de 
kleine poolvossen sterk genoeg om uiteindelijk 
hun eigen weg te kunnen gaan.
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(Behalve die gr izz lybeer . 
Waarschi jn l i jk  i s  d it  de laatste 
keer dat h i j  voorkomt in  een 
boek over  opvoeden. )

Deze dierenpapa’s vertellen hun kinderen niet hoe ze moeten leven,  
ze geven hun kleintjes het goede voorbeeld.

Voor mijn broer
Michael
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