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Vaders en moeders 
 
 
Om kinderen te krijgen, heb je een moeder nodig. En een vader. In ieder 
geval voor de paring. Voordat het zover is, moeten de man en vrouw elkaar 
eerst vinden. En: ze moeten elkaar leuk vinden. Vooral de mannetjes maken 
er werk van. Om hun kinderen maken ze zich vaak minder druk.  
 
 
 
1 
[leeuw] 
Vader leeuw heeft mooie manen en een stel mooie vrouwen. Als één van zijn 
leeuwinnen krols wordt, paren ze een paar dagen heel vaak. Met de 
opvoeding van zijn kinderen bemoeit pa zich niet. 
 
2 
[edelhert] 
In de paartijd hebben edelhert-mannen een gewei waarmee ze met elkaar 
vechten. De vrouwtjes hebben geen gewei. Ze zijn toeschouwer en sluiten 
zich aan bij de club van de winnaar.  
 
3 
[zeenaaktslak] 
Deze zeenaaktslakken gaan paren. Maar wie is de vader en wie de moeder? 
Ze zijn het allebei allebei. Slakken zijn namelijk man en vrouw tegelijk. Ze 
leggen straks dus ook allebei eitjes.  
 
4 
[pauw] 
Mevrouw pauw laat zich graag versieren. De mannen laten zich van hun 
beste kant zien: hun staart. Als ze die uitvouwen kijken soms wel 150 ‘ogen’ 
de vrouwen verleidelijk aan. 
 
5 
[geelvleugel-ara] 
Bij ara’s blijven vader en moeder hun leven lang bij elkaar. Ook als het geen 
tijd is om te paren, broeden of de jongen op te voeden. Ze zijn allebei even 
mooi en kletsen heel wat af. 



 
6 
[fregatvogel] 
Meneer en mevrouw fregatvogel kunnen allebei erg goed vliegen. Maar 
meneer heeft nog meer: een knalrode keelzak. Die blaast hij in de paartijd op 
om zijn vrouw een plezier te doen. 
 
7 
[ooievaar] 
Vader ooievaar komt als eerste uit Afrika terug bij het nest en gaat dan 
klussen: repareren, uitbouwen. Als zijn vrouw terugkomt, begroeten ze elkaar 
uitgebreid met snavelgeklepper. 
 
8 
[maskerkoraalvlinder] 
Masker-koraalvlinders zijn natuurlijk geen vlinders maar tropische vissen. Je 
kunt ze vaak met zijn tweeën zien: man en vrouw. Ze lijken op elkaar als twee 
druppels zeewater. 
 
9 
[zijdespin] 
Bij veel spinnen is het mannetje kleiner dan het vrouwtje en moet hij 
oppassen dat zij hem niet opeet. Meneertje zijdespin is zo klein, dat hij niet 
eens de moeite waard is als snack. 
 
10 
[zwarte zwaan] 
Zwarte zwanen leven in Australië. Als het daar te lang droog blijft, slaan ze 
het broeden een jaartje over. Het vrouwtje is iets kleiner dan het mannetje 
maar even zwart en even mooi.  
 


