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Kyk bietjie na ’n paar van die diereryk 

se mees toegewyde pappas.

SEEPERDJIES
Die pappa-seeperdjie word 
swanger en skenk aan die 
babas geboorte. Mamma-
seeperdjie sit haar eiers in 
’n spesiale buidel wat hy 
op sy maag het. Hy bevrug 
hulle dan en hou hulle 
warm. Twintig dae later 
skenk hy geboorte aan 
baie klein seeperdjies.

  
KEISERPIKKEWYNE 

Die mamma-pikkewyn lê die eier in die snerpende winter. Sy 

gaan dan vir tw
ee maande terug oseaan toe om te eet en haar 

kragte te herwin. Pappa-pikkewyn bly agter en balanseer die 

eier op sy pote – die eier kan nie aan die ys 

raak nie, want dan sal dit vries. H
y hou dit 

onder sy maagvere warm. Tydens hierdie 

twee maande eet hy niks nie! Pappa vou 

die kuiken onder sy vere toe en voer dit ’n 

spesiale vloeistof uit sy
 keel. Mamma keer 

terug met visse
rige kos vir die baba. Dan is 

dit uiteindelik Pappa se beurt om iets te
 ete 

te gaan soek. 

TOEGEWYDE 

PAPPAS
 WIL JY SIEN HOE ’N PAPPA- 

 SEEPERDJIE GEBOORTE SKENK?  

 GAAN NA ACKERMANS.CO.ZA/  

 BLOG EN KLIK OP ‘KIDS ZONE’. 

 KEISERPIKKEWYNE  

 BLY IN ANTARKTIKA.

 HET JY GEWEET?

Pikkewyne is die enigste  

voëls wat kan swem, maar 

nie kan vlieg nie. Afrika-

pikkewyne word ook 

brilpikkewyne genoem – dis 

waarskynlik te danke aan 

die pienk vlekkies bo hul oë 

wat hulle laat lyk of hulle 

spoggerige brille dra. DIE KAAKVIS
Nadat die mamma die eiers  

gelê het, slurp die pappa hulle  
in sy bek op. Moenie bekommerd 

wees nie – hy sluk nie die eiers in 
nie. Hy hou hulle veilig in sy bek 

totdat hulle gereed is om uit te 
broei. Om vir hulle suurstof te gee, 
spoeg hy elke nou en dan die eiers 

uit en suig hulle dan weer in. Dit 
neem so tussen sewe en nege dae vir 

die eiers om uit te broei.

 PAPPA SE TAXI! 

DIE VOLSTRUIS
Nadat die mamma (wat ’n hen genoem 
word) haar eiers gelê het, maak die 
afwagtende ouers beurte om hulle uit te 
broei: die mamma deur die dag en die 
pappa deur die nag. Die eiers broei na 
42 dae uit. Die pappa-volstruis, wat ’n 
haan genoem word, beskerm die kuikens 
teen roofdiere en leer hulle om kos te 
soek. Glad nie sleg vir ’n dier 
wat sommige mense 
nog steeds glo sy 
kop in die sand 
steek vir die 
geringste 
gevaar nie!

18 JUNIE 
Vadersdag 
Moenie vergeet om jou 
pa of vadersfiguur op sy 
spesiale dag te bederf nie! 
Jy kan vir hom van ons 
oulike koeponne maak. 
Ons wys vir jou op die 
volgende bladsy hoe.

Sommige pappa-paddas dra hulle babas 
(paddavissies) op hul rûe en beskerm hulle 
drie maande lank totdat hulle in klein 
paddatjies verander.

Spring-  Spring  

Hoe om 
‘Pappa’ in SA 
tale te sê
English: 
FATHER, DAD 
isiZulu & 
isindebele: 
UBABA
IsiXhosa: 
UTATA
Sepedi, 
Sesotho & 
Setswana: 
NTATE
Afrikaans: 
VADER, PAPPA
Tshivenda: 
KHOTSI
SiSwati:
BABE
Xitsonga:
TATANA



VIR PA
Vadersdagkoeponne  
Maak hierdie prettige koeponne  
wat Pa kan inruil.  
WAT JY NODIG HET
• karton in verskillende kleure 
• koki- of potloodkryte 
• ’n skêr 
• ’n pons 
WAT JY MOET DOEN
1 Teken ’n reghoek of enige ander vorm op die karton en knip dit uit.  
2 Skryf ’n ‘bederf’, soos ’n voet- of skouermassering, op elkeen.  
3 Pons versigtig ’n gaatjie in die boonste hoek links op elke kaartjie. Ryg 
’n stukkie wol of lint deur die gaatjies en knoop dit vas.

FEIT
 Landskilpaaie lewe op   
 land en seeskilpaaie  

 in water.

Die  
Afrika-

wildehond
Afrika-wildehondjies 

kan nie soliede kos vreet 
totdat hulle so 10 weke 

oud is nie. Mamma geniet 
’n welverdiende blaaskans 
en bly by die hondjies. So 

wat moet die pa dan doen? 
Eenvoudig! Hy kou kos 
totdat dit sag is, spoeg 

dit uit en voer dit vir die 
hondjies!

Die gorilla

Gorilla
s lewe in Sentraal-Afrika. Die pa-

gorilla
 is d

ie leier van die groep van tot 20 lede. Hy 

word ’n silw
errug genoem vanweë die silw

erkleurige 

hare op sy rug. Hy ontlont familie-argumente, sê vir 

die familie wanneer om op te staan, besluit w
aar 

hulle vir kos gaan soek, waar hulle 

gaan rus en waar hulle elke aand 

gaan slaap. Sy belangrikste taak 

is om die familie teen gevaar te 

beskerm. Om die vyand skrik op 

die lyf te jaag, sla
an hy op sy 

bors en stamp sy pote.

Die Supersoniese Garnaal 
Hy is net so lank soos jou vinger, maar die 
tierpistoolgarnaal is die luidrugtigste vis ter 
wêreld. Dit kan ’n klank maak wat harder as ’n 
rockkonsert klink! Hoe? Wanneer hy 
sy prooi gewaar, mik hy sy klou 
soos ’n geweer, klap dit 
toe en vuur ’n vlaag 
borrels af. Hulle 
ontplof en 
maak die harde 
geluid. 

 DIE  

 TIERPISTOOL- 

 GARNAAL 

  SILWERRRUG-PA  

 MET BABA 

Alle narvisse (onthou 
jy nog vir Nemo en 

sy pa?) word manlik 
gebore. Hulle kan 

van manlik na vroulik 
verander wanneer 

hulle moet teel.

 HET JY  
    GEWEET?

 NARVISSE BLY  

 IN ANEMONE VIR  

 BESKERMING. 
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