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SPELEN
We houden bijna allemaal van spelen, of het nou een bordspel is, een 
computergame of een sport zoals voetbal. Dieren zijn net als mensen 

DOL op spelen om te ontspannen en plezier te maken. Je hebt vast wel 
eens een hond achter een stok aan zien rennen, of jonge katjes zien 

speelvechten, maar dat is nog niets…

VANG!
Honden vangen graag stokken en ballen die door hun 

baasjes worden weggegooid. Maar hoe zit dat met 
wilde dieren? Zeemeeuwen spelen door hoog in de 

lucht een stokje of steentje te laten vallen en dan een 
snoekduik te maken om het op te vangen voor het de 
grond raakt. Ze doen het keer op keer, zonder dat dat 
zin heeft – wetenschappers denken daarom dat ze het 

voor de lol doen.

VAN DE GLIJBAAN
Er zijn overal glijbanen in de natuur, net als in onze speeltuinen. 

Otters, varkens, en soms zelfs babyolifanten, glibberen van 
modderige hellingen. Pinguïns glijden of ‘rodelen’ over het ijs.  

In Canada en Alaska laten raven zich van besneeuwde hellingen  
af glijden en lopen dan weer naar boven om het nog eens  

te doen!

Tijgerwelpjes kunnen de 
hele dag speelvechten!

SPEELVECHTEN
Veel dieren, vooral jonge, speelvechten vaak. 

Puppy’s, kittens, tijgerwelpjes, babyaapjes, 
beren en zelfs ratten doen het. Je denkt 

misschien dat ze dit doen om te leren jagen en 
vechten, maar wetenschappers moeten nog 
ontdekken of het speelvechten echt betere 

vechters of jagers van ze maakt. Een andere 
theorie is dat de dieren door al deze beweging 
en het samenspel leren omgaan met stress en 

dat hun hersens erdoor groeien.

WATERSPELLETJES
Het is hartstikke leuk om in het water te springen 

en rond te plonzen, dus het is geen verrassing 
dat zeedieren daar ook van genieten. Dolfijnen 

springen bijvoorbeeld boven het water uit 
en zitten elkaar achterna. Langsnuitdolfijnen 

kunnen zich in de lucht wel zeven keer 
omdraaien. Onder water blazen sommige 
dolfijnen ringen of bellen, waar ze daarna 
achteraan jagen of doorheen zwemmen. 

Keizerspinguïns brengen hun hele 
leven op Antarctica door, in het 

water of op het ijs. Ze laten zich op 
hun buik ploffen en glijden over het 

ijs, waarbij ze hun kleine pootjes 
als peddels gebruiken.  

De zeemeeuw 
laat het stokje 

vallen…

… en vangt  
het op!

Dolfijnen, zoals deze tuimelaars, 
blazen vaak bellen waar ze mee 
spelen. Wetenschappers weten 

nog niet of dit iets is wat ze leren, 
of dat ze het van nature kunnen.

… hij vliegt sneller naar 
beneden dan het stokje valt…
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Paardenvrienden 
wrijven vaak hun 

neus tegen elkaar.

LAAT ME NIET ALLEEN!
Paarden zijn ook groepsdieren. In het wild leven ze in 

groepen, en ieder paard heeft een bijzondere vriend waar 
hij of zij graag bij in de buurt blijft. Daarom houden ook 
tamme paarden er niet van om alleen in een weiland te 
staan. Als er geen vriend in de buurt is, voelen ze zich 

eenzaam. Als een paard na een poosje zijn vriend weer ziet, 
hinnikt hij en knikt om te zeggen: ‘Hoi, ik heb je gemist!’

Gelada’s in Ethiopië, Afrika, 
vlooien elkaar in de zon. 

Hier vlooit het vrouwtje het 
mannetje.LATEN WE ELKAARS RUG KRABBEN

Heb je wel eens gezien hoe apen in elkaars vacht zitten te 
plukken (en opeten wat ze daar vinden!)? Dat wordt ‘vlooien’ 

genoemd. Om beurten halen de dieren dode huid, klitten, luizen 
en vuil van elkaar af. Hierdoor blijven ze gezond, maar het is 
ook een teken van vriendschap, waar ze blij en ontspannen 
van worden – net als wanneer mensenvrienden elkaars haar 

borstelen en vlechten.

RARE STELLEN
Meestal raken dieren bevriend met 

soortgenoten. Maar soms ontstaat er een 
vriendschap tussen twee totaal verschillende 
dieren. Dat kan bijvoorbeeld in wildparken of 
op boerderijen gebeuren, waar verschillende 

dieren samen opgroeien.
In een wildpark 
in Florida, VS, 
werden Bea de 
giraf en Wilma 
de struisvogel 
vriendinnen.

Het is al vaak voorgekomen 
dat een chimpansee een 
verlaten wild katje onder 

haar hoede nam, dat aaide 
en ermee speelde.
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VRIENDSCHAP SLUITEN
Niet alleen mensen hebben vrienden – dieren kunnen ook vriendschap 
sluiten, en sommige hebben zelfs een ‘beste vriend’. Omdat de meeste 

dieren niet kunnen praten als wij, hebben ze andere manieren om te 
laten zien dat ze vriendjes willen zijn.

Bevriende 
wolven likken en 
knabbelen aan 
elkaars kop om  
‘ik vind je leuk’  

te zeggen.

Net als mensen gaan 
wolven vaak lekker tegen 

elkaar aan liggen. Daardoor 
voelen ze zich beschermd  

en geliefd.

Zo rollen betekent: ‘Jij bent  
de baas – ik doe je geen pijn.’

VRIENDELIJKE WOLVEN
Wolven komen voor op het noordelijk 

halfrond, in Europa, Azië, Noord-Amerika 
en Noord-Afrika. Ze leven in kleine 

groepjes, die ‘roedels’ heten. Ze zijn 
bevriend met de andere wolven in hun 
roedel, maar niet met die daarbuiten! 

Om hun vriendschap te tonen, likken en 
knabbelen wolven aan elkaars kop, ze 

gaan tegen elkaar aan liggen en maken 
jammerende geluidjes.


