Van ei tot flamingo
Mooie ouders, lelijke kuikens
Flamingo's leggen maar één ei in een nest van modder. Als het ei lang genoeg bebroed is,
komt er een kuikentje uit. Die maakte het ei van binnenuit stuk met een eitand. De ouders
voeren hun jong met vloeibaar voedsel. Oudere jongen komen in een crèche, zodat de
ouders tijd krijgen om genoeg voedsel te vinden.
Flamingo's broeden in kolonies. Ze maken nesten van modder. Een vrouwtje legt maar één
ei. Dat ei is overigens wel flink groot. De oudervogels zijn voortdurend bezig het ei te
verleggen. Nog even de poten opvouwen en het ei komt lekker warm tussen de veren te
liggen.
Flamingo's moeten goed op hun ei letten. Meeuwen lusten graag een flamingo-ei. Meeuwen
kennen een truc om de eischaal stuk te krijgen. Gewoon hard op de grond laten vallen.
Dit ei staat op het punt van uitkomen. Het kuiken maakt het stuk met zijn eitand. De
moeder helpt een beetje. Het kuiken is er bijna. De moeder wordt ongeduldig. Eerst
gebruikt ze haar snavel. Even later gaat ze nog maar eens op het uitkomende ei zitten om
het warm te houden.
Een jonge flamingo lijkt niet op een volwassen flamingo. De moeder ruimt de eierdoppen op
terwijl haar jong uitrust. Het kuiken is nog wankel ter been. De moeder vindt het beter dat
de kleine zich nog niet teveel inspant. De oudervogel druppelt eten in het opengesperde
snaveltje. Het kleintje is flink gegroeid. Het krijgt nog steeds vloeibaar voedsel.
Als de jongen groter zijn gaan ze naar de crèche, waar oudervogels toezicht houden. Als de
jongen in de crèche zijn, hebben de ouders tijd om eten te halen. Ze vissen op kleine
waterdiertjes. Zo gauw ze genoeg hebben voeren ze hun jongen. In het najaar zijn de
jongen groot. Ze kunnen nu naar Afrika vliegen om te overwinteren.

