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Geen vleugels, maar flippers. 
De pinguin is een bijzondere vogel, omdat 
het dier niet vliegt. 
Waarschijnlijk hebben pinguins miljoenen 
jaren geleden gewoon vleugels gehad (1). 
Het waren toen vogels die vanuit de lucht 
in het water doken. Onder water vonden ze 
hun eten. Er zijn nog steeds zeevogels die 
op die manier jagen (2). 
Die vleugels zijn in de loop van de tijd veranderd in 
flippers. De pinguin veranderde langzaam maar 
zeker in een watervogel. Vliegen hoefde niet meer. 
Als je goed naar een zwemmende pinguin (3) kijkt, 
lijkt het wel of  hij onder water vliegt. Alleen noemen 
we dat onder water zwemmen. 
Veren en vet. 
Ook de veren lijken niet op die van een vogel (4).  
De veren zijn stijf  en kort. Ook zitten ze heel 
dicht op elkaar. Er zit een laagje lucht tussen. 
Zo blijft de pinguin beter drijven in het water. 
Ook beschermt die lucht goed tegen de kou. 
Onder het verenpak zit een dikke laag vet.  
Dat helpt ook goed tegen de kou. De pinguin 
smeert een beetje vet uit een klier op zijn veren. 
Dat vet maakt de veren waterdicht. 

1. Een bijzondere vogel 
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Schutkleur 
Alle pinguins hebben een zwarte rug en 
een witte buik (1). 
Door die kleuren kun je de pinguin moei-
lijk in het water zien. Je noemt dat de 
schutkleur of  de camouflage van een dier. 
Alle vijanden die onder de pinguin zwem-
men zien de witte buik. Dat wit is moeilijk 
te zien tegen het licht van de lucht. 
Alle vijanden die boven de pinguin zwem-
men, zien het zwart. Die kleur is juist 
moeilijk te zien tegen alle schaduwen van 
de diepte van de zee. 
Duiken en waggelen 
Pinguins zijn prima duikers (2). Met hun 
slanke lijf  duiken ze met grote snelheid in 
het water. Grote soorten duiken dieper en 
kunnen soms wel 20 minuten onder water 
blijven. 
Op land is de pinguin minder handig.  
Daar valt de pinguin op door zijn grappige 
loopje. Ze waggelen. 
Maar het zijn wel prima glijders (3).  
Op hun buik glijden ze over ijs en sneeuw. 
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In het zuiden 
Veel mensen denken bij 
pinguins aan kou, ijs en 
sneeuw, 
Er zijn soorten die op de 
Zuidpool (1) leven op het 
ijs en in de sneeuw. 
Maar er zijn ook veel 
soorten die in andere ge-
bieden wonen zonder ijs 
en sneeuw. 
Op het  kaartje hiernaast 
kun je zien waar pinguin-
soorten voorkomen.  
Pinguins vind je alleen ten zuiden van de 
evenaar. 
De evenaar is de (denkbeeldige) rode lijn 
die de aarde in twee delen deelt: het 
noordelijk en het zuidelijk halfrond.  
Je vindt dus ook pinguins in warmere ge-
bieden, zoals in Australië (2), Nieuw-
Zeeland (3), Zuid-Afrika (4 en in Chili. (5).  

2. De woonplaats 

 

1 

5 4 

3 

2 

 

de evenaar 



1. De humboldtpinguin 
Zuid-Amerika 
Deze pinguin woont op de rotskusten van Chili en Peru 
in Zuid-Amerika.  
De vogel nestelt in grotten en holen in de rotswand. 
De humboldtpinguin leeft er in grote groepen.  
Zo’n groep noem je een kolonie. 
Bedreigd 
Het aantal humboldpinguins gaat achteruit. Dat komt, 
doordat vissers te veel vis uit zee halen.  
Pinguins hebben daardoor niet genoeg te eten. 

Ook halen boeren de ge-
droogde vogelpoep van 
veel zeevogels uit de 
grotten en rotsen.  
Ze gebruiken die poep als mest op 
hun land. 
De boeren verstoren daardoor de 
broedende pinguins die juist vaak 
hun nesten van die poep maken. 
Men denkt dat er nog tussen de 3 
duizend tot 12 duizend van deze 
pinguins zijn. 
 

3. Soorten pinguins 

 



2. De adèliepinguin 
Zuidpool 
Deze kleine pinguinsoort leeft in kolonies op de ijs-
kappen van de zuidpool.  
De adèliepinguin  is ongeveer een halve meter hoog 
en is een snelle zwemmer. 
Deze pinguin komen soms net als een dolfijn met een 
sierlijke boogsprong boven water. 
Er zijn tussen de 2 en 3 miljoen paren van deze soort. 

 
Voedsel 
Het voedsel van de adèliepinguin 
bestaat uit krill (kleine garnaaltjes) 
inkstvissen en vis. 
Broeden 
De mannetjes maken het nest, 
In september legt het vrouwtje er 2 eieren in. 
Het eerste ei is groter dan het tweede ei. Na de 
leg vertrekt het vrouwtje voor twee weken naar 
zee om zich  vol te eten. Het dikkere mannetje zit 
op de eieren. Als het vrouwtje terugkomt, gaat 
het hongerige mannetje naar zee. 
De broedtijd duurt acht weken. De jongen zitten 
vaak in groepjes bij elkaar. Ze worden goed in de 
gaten gehouden door enkele volwassen dieren. 
Zo kunnen alle andere pinguins naar zee om 
voedsel te zoeken. 

 
 



3. De dwergpinguin 
Klein 
De dwergpinguin is de kleinste pinguinsoort.  
Deze vogel wordt rond de 35 centimeter hoog en 
weegt ongeveer 1 kilogram. 
Leefgebied 
Dwerpinguins leven langs de kust van Australië en 
Nieuw-Zeeland.  
Ook deze soort leeft in grote kolonies bijelkaar.  
Zo’n kolonie kan wel uit 25 duizend dieren bestaan. 
Voedsel 
De dwergpinguin maakt korte duiken in ondiep 
water. De vogel heeft heel 
veel soorten eten op zijn 
menu staan: sardientjes, 
krill, krabbenlarven, inktvis-
sen en zeepaardjes. 
Nest 
Het nest is een bedje van 
takjes en gras, dat verstopt 
wordt in holen en grotten. 
Beide ouders broeden en zorgen voor hun kui-
kens. Na 3 maanden moeten de jongen helemaal 
voor zichzelf  zorgen. 

 

 



4. De grote kuifpinguin 
Wenkbrauwen 
Deze pinguin herken je heel snel aan 
de grote, gele wenkbrauwen. 
Ze lopen als een grote kuif  naar 
achteren op de kop. 
Dit dier kun je alleen vinden in Nieuw-
Zeeland. Daar leven ze in kolonies 
langs de rotsachtige kust.  
Overdag zijn ze de meeste tijd in de 
zee te vinden. Ze vangen er krill. 
Aan het eind van de dag komen ze 
terug aan land. 

Bedreigd 
De grote kuifpinguin is een bedreigde 
pinguinsoort. Er zijn ongeveer 154 
duizend van deze soort over. 
Er zijn maar twee broedplaatsen.  
Die plaatsen worden heel goed be-
schermd tegen hun vijanden. 



5. De keizerspinguin 
Keizer of  koning 
De keizerspinguin (5) is de grootste 
pinguinsoort. Deze pinguin wordt ge-
middeld 110 centimeter hoog. 
De keizerspinguin wordt vaak verward 
met de koningspinguin (6). Er zijn een 
paar verschillen: 
 De vlek bij de keizerspinguin is geel 

en bij de koningspinguin oranje. 
 De keizerspinguin is een stuk groter 

en zwaarder. 
 De jongen verschillen erg: de jongen 

van de keizerspinguin zijn grijs. Die 
van de koningspinguin bruin. 

 
Voedsel 
De keizerspinguin eet krill (7), inktvis-
sen en verschillende vissoorten. 
 
Vijanden 
Deze pinguin staat op het menu van de 
haai, de orka (8) en de zeeluipaard (9). 
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Broeden 
De keizerspinguin is de enige pinguinsoort die in 
de winter op de Zuidpool broedt. 
Het vrouwtje legt in mei of  juni één ei op het ijs ver 
van de zee. Het is dan herfst op de Zuidpool, terwijl 
het bij ons juist voorjaar is. 
De vrouwtjes maken daarna een lange tocht naar 
zee om zich helemaal vol te eten. Ze hebben dan 
een dikke vetlaag voor de winter. 
De mannetjes blijven in een grote groep achter.  
Zij broeden. Het ei ligt precies op hun zwempoten 
in een huidplooi. Ze staan daar in de snijdende kou 
van de winter. Ze eten niet, maar hebben een dikke 
laag vet die ze opgebruiken. 

Na 2 maanden komt het ei 
uit. Op dat moment komen 
de vrouwtjes terug van zee. 
De vrouwtjes nemen de 
zorg voor de jongen over. 
De vermagerde mannetjes 
gaan nu naar zee. Het is 
inmiddels lente geworden 
en de zee is door de 
hogere temperaturen een 
stuk dichterbij gekomen. 



4. Pinguinweetjes 

Pinguins kunnen niet vliegen. Al lijkt het er 
wel een beetje op als ze te water gaan. Ook 
kunnen ze vanuit het water met een sierlijke 
sprong, die op vliegen lijkt, landen. 

Gelijk als een kuiken uit het ei 
komt, maakt het veel geluid.  
De ouders herkennen hun jong uit 
duizenden aan dat geluid.  

 De grootste vijanden van de pinguin 
zijn de zeehond en de zeeleeuw. 
Andere vijanden in zee zijn orka’s. 
Op land kunnen katten, fretten, 
vossen en ratten een gevaar zijn. 



Je hebt al gelezen dat pinguins een 
dikke vetlaag en een goed verenpak 
hebben tegen de kou. Soms is dat niet 
genoeg. 
Als het heel koud is, kruipen pinguins in 
een kolonie heel dicht tegen elkaar. 

Adèliepinguins maken een nest van 
stenen.  
Soms krijgen de mannetjes ruzie, 
omdat ze allebei dezelfde steen wil-
len hebben. 

 Pinguins wonen niet in de buurt van zoet water. 
Daarom drinken ze zout water.  
Speciale klieren boven hun ogen halen het zout 
eruit. Ook door de neusgaten verliezen ze zout. 



5. Filmpje 

De pinguin 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-pinguin-

een-koninklijke-vogel/#q=pinguins  

https://schooltv.nl/video/de-pinguin-een-koninklijke-vogel/#q=pinguins
https://schooltv.nl/video/de-pinguin-een-koninklijke-vogel/#q=pinguins






http://en.wikipedia.org/wiki/Penguin 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pingu%C3%AFns 

Bronnen en foto’s 



Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2014 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde 

uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 

door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch 

de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die 

het gevolg is van enige fout in deze uitgave. 


