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WETENSCHAPPELIJKE NAAM:
Aptenodytes patagonicus 

Ik ben een: vogel 

Aantal jongen: 1 jong

Broedtijd: ongeveer 55 dagen

Volwassen met: 4 jaar

Maximale leeftijd (wild): ongeveer 25 tot 30 jaar 

Gewicht: ongeveer 15 kg

Lengte: zo’n 95 cm, breedte: zo’n 35 cm

Woonplaats: ik leef op eilanden en in de oceanen 
rondom Antarctica.

Voedsel: inktvis, planktonkreeftjes (kril), vis

Bedreiging: niet bedreigd

Vijanden in de natuur: zeeluipaarden en orka’s

Wist je dat: de poten van de koningspinguïn aan de 
onderkant net zo koud zijn als het ijs waar ze op staan? 
Daar kunnen ze gewoon tegen.
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WAAR KUN JE DE KONINGSPINGUÏN AAN HERKENNEN?

Oranje wangen
De koningspinguïn is een van de grootste 
pinguïnsoorten. Alleen de keizerspinguïn is 
groter. De koningspinguïn heeft een prachtige 
oranje wangvlek. Deze vlek zit aan allebei de 
kanten van het hoofd. Onder de kin en op de 
snavel zie je ook een oranje/roze vlek.

Een onderzeeër
Het lichaam van de pinguïns is helemaal aan-
gepast aan het leven in de zee. Ze hebben geen 
oorschelpen. De vogels hebben kleine vleugels 
die op vinnen lijken. Pinguïns kunnen met deze 

vleugels niet vliegen, daar zijn ze veel te zwaar 
voor, maar ze kunnen er heel goed mee zwem-
men. Omdat ze zo zwaar zijn, kunnen ze wel 
makkelijk onder water blijven tijdens het duiken. 
Als je goed kijkt, zie je dat het lijf ook een 
beetje lijkt op een onderzeeër. Kijk maar eens 
bij de Blijdorpse pinguïns hoe snel ze door het 
water schieten!

Zwart-wit
Een pinguïn heeft niet voor niets een zwart-wit 
pak. Deze kleuren helpen de pinguïn om zich te 
verbergen voor vijanden in de oceaan. 
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De donkere bovenkant zorgt ervoor dat de 
pinguïn van bovenaf moeilijk te zien is in het 
donkere water. Maar vanaf de onderkant, is het 
juist handig dat de buik wit is. Als je namelijk 
onder water naar boven kijkt zie je de lichte 
lucht. Hierdoor kunnen vijanden, zoals zeelui 
 

paarden of orka’s, de vogel onder water moeilijk 
zien.
Tussen de huid en de veren zit een laagje lucht. 
Ook heeft de pinguïn een dikke vetlaag onder 
zijn huid. De vetlaag en het laagje lucht tussen de 
veren zorgen ervoor dat de pinguïn warm blijft.

WAAR EN HOE LEEFT DE KONINGSPINGUÏN?

Zuiden
Koningspinguïns leven alleen op het zuidelijke 
gedeelte van de aarde. Ze leggen hun eieren 
op eilanden rond Antarctica en zwemmen in de 
oceaan rondom deze eilanden. Wanneer 
pinguïns niet in het water zijn, waggelen ze een 
beetje heen en weer op het land. Ze gaan dan 
vooral op zoek naar gebieden van steen of gras. 
Als er op het land veel sneeuw ligt dan laten 
de pinguïns zich op hun buik vallen en glijden 
als een slee naar voren. Om vooruit te komen, 
duwen ze met hun poten en hun vleugels,  
zoals een skiër zijn stokken gebruikt.

Gezellige buren
Koningspinguïns zijn dieren die je niet snel alleen 
zult vinden. Ze staan vaak in grote groepen bij 
elkaar. Zo’n groep noemen we een kolonie. Zeker 
als de pinguïns eieren leggen, staan ze met veel 
bij elkaar. In de grootste kolonies leven dan meer 
dan 400.000 stelletjes pinguïns. Als de pinguïns 
dicht bij elkaar staan, hebben ze het lekker warm. 
Buren hebben altijd veel contact met elkaar. 
Ze hebben allerlei bewegingen en geluiden 
waarmee ze duidelijk maken wat ze willen.
Pinguïns gaan meestal niet in hun eentje naar de 
zee om te eten. Ze gaan liever op jacht met een 
groep. Dat is veiliger. Daarbij is het vinden van 
voedsel makkelijker in een groep dan alleen.

WAT EET DE KONINGSPINGUÏN?

Vissen zonder hengeltje
Koningspinguïns zijn echte viseters. In de zee 
gaan ze op zoek naar vissen, die ze meestal 
direct onder water opeten. Koningspinguïns 
eten ook graag inktvissen en kril; dat zijn kleine 
garnalen. Aan het einde van hun snavel zit een 
scherpe haak. Ook de zijkanten van de snavel zijn 
erg scherp. Dit zorgt ervoor dat de pinguïns de 
gladde vis goed vast kunnen houden. Konings-
pinguïns brengen de vis eerst met zijn kop naar 
binnen. Dit doen zij omdat de vis in die richting  

 
veel gladder is dan achteruit, tegen de richting 
van de schubjes in.
Koningspinguïns moeten natuurlijk ook drinken. 
Omdat er niet altijd zoet water in de buurt is, 
kunnen deze vogels ook zout water drinken. 
Het lichaam kan het zout uit het water halen, 
hierdoor heeft de pinguïn toch genoeg drink-
water. Als wij mensen zout water drinken 
worden we ziek. Uiteindelijk zou je er zelfs aan 
dood gaan.
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Foto ei op poten: Menno van Duijn

80 zwembaden
De pinguïn zoekt op verschillende dieptes in de 
zee naar voedsel. In de bovenste laag van de zee 
zwemt kril. De vogels moeten iets dieper duiken 
voor vis en als ze inktvis willen eten moeten ze  
 

 
nog dieper duiken. Als de pinguïn op zoek is naar 
voedsel, duikt hij vaak meer dan 50 meter diep. 
Soms zelfs tot 250 meter diep. Dat is even diep 
als 80 (diepe)zwembaden op elkaar!

HOE PLANT DE KONINGSPINGUÏN ZICH VOORT?

Flirten
Koningspinguïns krijgen jongen als ze ongeveer 
drie jaar oud zijn. Soms zijn vrouwtjes wat jonger 
dan mannetjes. Het pinguïnmannetje versiert 
het vrouwtje door zijn hoofd en flippers 
omhoog te houden. Als het vrouwtje dan met 
haar hoofd gaat schudden, ziet ze hem wel 
zitten. Het mannetje begint dan te waggelen en 
gaat naast het vrouwtje staan. Lekker simpel hè? 
Kunnen wij wat van leren ;-) Sommige stelletjes 
blijven voor altijd bij elkaar. 

Voeten als nest
Het vrouwtje legt maar één ei per keer. Ze maakt 
geen nest, maar houdt het ei op haar voeten. 
Dan laat ze haar buikplooi op het ei zakken om 
het lekker warm te houden. Na een aantal da-
gen neemt het mannetje het ei op z’n voeten en 
gaat het vrouwtje naar de zee om te eten. 
Dit doen de pinguïnouders om de beurt.
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Duik in het diepe 
Na ongeveer 55 dagen breekt het ei en komt er 
een kleine, bruine koningspinguïn uit. Het lijkt 
wel een donsballetje. Ook nu passen het 
mannetje en het vrouwtje om de beurt op. 
Zo kan een van hen naar de zee om eten voor de 
kleine te halen. In het begin kan de pasgeboren 
vogel zijn eigen lichaam nog niet warm houden, 
dus kruipt hij op de poten van pa of ma. Lekker 
warm, met de huidplooi over het diertje heen. 
De ouders beschermen de kleine ook tegen 
vijanden.
Soms gaan beide ouders op zoek naar eten, 
dan blijft het kuiken bij andere kuikens, lekker 
dicht op elkaar gepakt in een crèche. Na een 
jaar moet het kuiken voor zichzelf gaan zorgen. 
Als de jonge pinguïn het nest verlaat, duikt hij in 
het diepe water. Hij gaat op zoek naar zijn eigen 
voedsel in de zee, maar zijn ouders hebben hem 
nooit geleerd hoe hij dat moet doen. Dat moet 
hij zichzelf leren.

WAT ZIJN DE VIJANDEN IN DE NATUUR VAN DE KONINGSPINGUÏN?

Lekker hapje 
Koningspinguïns hebben verschillende vijanden. 
Zeeluipaarden en orka’s vinden deze vogel wel 
een lekker hapje. Er zijn ook andere vogels die 
graag kleine kuikens of eieren van de pinguïn 
opeten. 

Olie van een pinguïn
Deze pinguïnsoort is niet bedreigd met uit-
sterven. Er wordt geschat dat er meer dan 
2 miljoen stelletjes koningspinguïns zijn. Maar 

het is niet altijd zo goed gegaan met de konings-
pinguïn.
Als mensen vroeger op walvisjacht gingen, aten 
ze onderweg vaak eieren van pinguïns. 
Ongeveer 150 jaar geleden waren de konings-
pinguïns zelfs bedreigd met uitsterven. 
Dit kwam voornamelijk omdat de mensen olie 
konden maken van de pinguïn. De dikke vetlaag 
werd gekookt en hier kwam dan olie uit. 
Gelukkig is dit nu verboden.
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HOE LEVEN KONINGSPINGUÏNS IN BLIJDORP?

Even wennen 
In Blijdorp kun je ongeveer 20 koningspinguïns 
vinden in een heel ruim verblijf in het Oceanium. 
Toen de pinguïns nieuw waren in de dierentuin, 
durfden ze nog niet te zwemmen. 
De verzorger sprong zelf eerst het water in om 
te laten zien dat het veilig was. Nu blijven de 
pinguïns niet meer bang aan de kant staan. 
De meeste dieren nemen elke dag wel een 
duikje. Een tijdje geleden zijn er ook ezels-
pinguïns in het verblijf bij gekomen. De twee 
soorten kunnen het goed met elkaar vinden.



DIERENPASPOORT VAN DE 

KONINGSPINGUÏN pag 7

Plastic bandjes
De verzorgers herkennen de pinguïns aan een 
plastic bandje (tie-wrap) dat om de vleugels zit. 
Elke pinguïn heeft een andere kleur bandje .
Na de winter verliezen de koningspinguïns hun 
oude veren en krijgen een nieuw verenpak. 
De dieren kunnen dan een tijdje niet zwemmen. 
Dit komt omdat het nieuwe verenpak nog niet 
meteen waterdicht is. In de natuur kunnen de 
pinguïns dan niet het water in om voedsel te 
vangen. Daarom zijn wilde pinguïns heel mager 
als ze hun nieuwe verenpak hebben. Maar in 
Blijdorp is er genoeg te eten, dus zien de dieren 
er altijd gezond uit.

Lekker k-k-koud
De pinguïns hebben in hun verblijf een stuk 
land en een gedeelte water. Het landgedeelte 
bestaat uit een betonnen vloer en een groot 
strand van kiezels. De kiezels zijn vastgemetseld, 
dus ze kunnen niet verplaatst worden. 
Het verblijf is lekker koud voor de pinguïns. 
De temperatuur is onder water hetzelfde als op 
het land, namelijk 10-11 °C.

Natuurlijk licht
Het licht in het verblijf schijnt zoals pinguïns dat 
in het wild gewend zijn. In de maanden oktober 
t/m december is het in hun natuurlijke leefgebied 
lichter, dus gaan er in Blijdorp ook steeds meer 
lampen aan. Vanaf januari gaan er steeds meer 
lampen uit in het verblijf, zodat het in april  
helemaal donker is. Het licht moet hetzelfde zijn 
als in de natuur, anders krijgen de pinguïns geen 
nieuw verenpak. Geen nieuw verenpak betekent: 
geen paringen en geen jongen. Vroeg in de mor-
gen wordt het verblijf schoon-gemaakt. En één 
keer per week maakt een verzorger in een duikpak 
de ramen onder water schoon.

Voeding in Blijdorp 
Iedere pinguïn krijgt ’s morgens één haring waar 
ook vitaminepillen in zitten. Die vitaminepillen 
zijn nodig omdat de vis diepgevroren in Blijdorp 
aankomt en daardoor vitaminen verliest.
Als de dieren hun oude veren vervangen door 
nieuwe veren, krijgen ze een extra haring. In de 
middag krijgen de pinguïns een tweede kans om 
hun vitamineharing op te halen. De haringen die 
over zijn, worden verdeeld over de groep pingu-
ins. Aan de kleur van het plastic bandje dat om 
de vleugel zit, kan de verzorger het dier herken-
nen. Zo weet hij of zij welk dier al te eten heeft 
gehad. Elke middag krijgen de vogels een portie 
capelin (zoutwatervisje) in het water. Sommige 
vogels hebben niet door dat ze hun eten in het 
water moeten gaan halen. Deze dieren worden 
met de hand langs het water gevoerd. Af en toe 
krijgen de pinguïns ook een inktvis.

IJs om mee te spelen
In Blijdorp staat ook een machine die blokjes ijs 
maakt. De pinguïns krijgen één keer per dag een 
grote lading ijs waar ze heerlijk mee spelen.

Nep-ei 
Soms broeden de koningspinguïns in Blijdorp 
niet zelf hun ei uit. Als het vrouwtje een ei heeft 
gelegd, wordt het stiekem omgeruild voor een 
houten nep-ei. Zo kan het echte ei niet kapot 
gaan of in het water vallen. Het echte ei ligt lek-
ker warm en veilig in de broedmachine.
Wanneer het jong uit het ei gaat komen, krijgen 
de ouders het terug. De ouders brengen het 
jong ongeveer 1 maand groot. Hierna nemen 
de verzorgers het over. Naast het al genoemde 
verdrinkingsgevaar, moeten de jongen ook uit 
de hand leren eten. Zo kunnen de verzorgers het 
geven van vis en medicijnen gelijk aanleren.
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TIP: 
Wil je jouw spreekbeurt/ presentatie nog leuker 
maken? Leen dan een themakist. Een themakist 
is geen kant en klare spreek-beurt, maar bevat 
informatie & fotomateriaal. Kijk op  
www.diergaardeblijdorp.nl/themakist/

KIJK VOOR MEER DIERENINFORMATIE OP:

www.diergaardeblijdorp.nl


