
 

 

 

Paarvorming bij vogels 
Het sterkste en het mooiste mannetje valt het best in de smaak! 

 
Soms kiest het vrouwtje de mooiste zangstem uit. Het is wel duidelijk dat er een flinke flirt periode aan 

vooraf gaat, aan de paring. Sommige mannetjes dansen zelf en zetten hun veren zo ver mogelijk uit om 

de meeste indruk te maken! Nog een manier om het vrouwtje in te palmen: veel lekkere hapjes aan haar 

voeren. De liefde van de vogelvrouw gaat door de maag! 

  

Als je verliefd bent wil je ’t liefst dicht bij bij je vriendje of vriendinnetje zijn.  En je maakt je mooi, dat hoort 

er ook bij.  Vogels doen dat eigenlijk net zo,  kijk eens hoe dit mannetje z’n best doet om in de smaak te vallen 

bij het vrouwtje. 

Soms danst-ie er vrolijk op los, aan die dans,  de balts, ziet  het vrouwtje pas goed of dit mannetje haar 

soortgenoot is. Deze pauw maakt zich zo groot mogelijk, en, daar heb je het al, hij ziet er mooier uit dan ooit. 

Er zijn ook mannetjes die het vrouwtje gaan voeren. Zo kun je laten zien dat je goed rupsen, insecten of  

misschien wel een visje kunt vangen voor de toekomstige kleintjes. 

Sommige  vrouwtjes zijn heel kieskeurig zijn  in hun partnerkeuze, maar vroeg of laat komt het er van: De 

paring.  

Meestal wel een paar keer,  zo ben je er zeker van dat er eieren van komen. Doorgaans bouwen het mannetje 

en het vrouwtje het nest samen  en ook het broeden gaat vaak wel geëmancipeerd. 

Als de een op het nest zit gaat de ander er op uit om voedsel te halen. Na een aantal weken komen de eieren 

uit. Dan breekt een drukke kraamtijd aan. De jongen hebben de hele dag honger als een paard. Vooral als het 

lange nestblijvers zijn, Is dat aanpoten voor de ouders. 

Sommige paartjes blijven het hele jaar bij elkaar, maar veel soorten zoeken ieder jaar een nieuw vrouwtje. Oh 

ja, als je soms denkt dat vogels paren omdat ze daar zin in hebben, Mooi niet. Vogels  doen het alleen maar om 

jongen te krijgen. 
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