De paradijsvogel

Fantastische wereld
Een dier zó mooi dat hij niet echt lijkt.
Dat is de paradijsvogel. Toen deze vogel
ontdekt werd, dachten mensen dat het een
dier uit het paradijs was: een fantastische
wereld waar je nooit naar school hoeft,
altijd genoeg en lekker eten en drinken is
én waar deze mooie vogel rondvliegt.
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Mooi, mooier, mooist
Het is jammer dat het paradijs niet echt
bestaat, maar de paradijsvogel gelukkig
wel. Er zijn meer dan veertig verschillende soorten, de een nog mooier dan de
ander. Sommige hebben een vlammend
rode kraag of enorme blauwe pluimen
op hun kopjes. Andere hebben een
gouden staart of groene stippen op hun
zilverkleurige borst.

Mode
Je begrijpt misschien wel dat mensen de
veren van de paradijsvogels graag wilden
hebben om hun kleren mooier mee te
maken. Ooit werd er daarom op ze gejaagd, maar dat mag niet meer. Mensen
die in dezelfde bossen wonen als de
paradijsvogel, gebruiken nog oude veren
waar ze heel zuinig op zijn. En dan alleen
als ze een héél bijzonder feest vieren.

Thuis in het bos
De paradijsvogel leeft in oerbossen. Zoals in die van PapoeaNieuw-Guinea in Azië. Hier staan
reusachtige bomen die soms
duizenden jaren oud zijn. Ook al
is het sinds 1924 verboden om paradijsvogels te vangen, ze lopen nog steeds
gevaar. Mensen willen graag bomen
kappen omdat hun hout veel geld oplevert. Maar als de bomen gekapt worden,
raken paradijsvogels hun huis kwijt.

Showvogel
Wist je dat als een mannetjes-paradijsvogel
een vrouwtje wil, hij met andere mannetjes heel hoog in een boom gaat fladderen
en zingen? De vrouwtjes kiezen dan hun
favoriete mannetje uit en maken daar
kindjes mee.

Maak een paradijsvogel
Kleur een paar veren van de paradijsvogel en knip die uit. Maak de afbeelding
van de kop en het lijf in het groot na
(vier keer zo groot). Plak de gekleurde
veren aan het lijf. Hang de paradijsvogel
aan de muur. Doe je dit met een groep?
Dan kun je samen een supergrote
paradijsvogel maken!
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