PRIL GELUK

Pril

okapigeluk

Ik stap buiten
als het warm is
of als het zonnetje schijnt.
BEN JIJ
ER DAN?

ZOO Antwerpen
en Planckendael brengen
heel wat nieuw leven voort.
Elke keer weer zijn we vertederd.
Jij ook?

ZOO groeten

OKAPI JOHNSTONI: zoogdier uit het regenwoud, ook bosgiraf genoemd
ORDE: evenhoevigen: met een even aantal
tenen. De twee middelste vormen de hoef, de
buitenste zijn onbeduidend.
LEEFGEBIED: enkel nog in het Ituriwoud in
de Democratische Republiek Congo
DRAAGTIJD: 410 tot 440 dagen
AANTAL BORELINGEN: 1 jong
GEBOORTEGEWICHT: ± 20 tot 30 kilo
tegenover ± 260 kilo van een volwassene
GROOTTE: 85 cm schofthoogte
GESLACHTSRIJP: vrouwtjes op 2-3 jaar,
mannetjes op 3 jaar
ZOOGTIJD: 6 maanden
OUDERDOM: 20 jaar, onze Sophie overleed
vorig jaar op de leeftijd van 24 jaar
BEDREIGD: door kaalkap van het woud,
stroperij, politiek en sociaal-economische
onrust
BELANGRIJKE BABY
Okapi’s Yenthe en Bondo vormen samen een
belangrijke combinatie. Hun baby, die eind
vorig jaar geboren werd, draagt belangrijke
genen. Goed nieuws voor het voortbestaan van
deze bedreigde diersoort en voor het kweekprogramma. Een pluim op eigen hoed want de
ZOO beheert het internationale stamboek en
coördineert het Europese kweekprogramma
van deze speciale dieren. Als dit kleintje groot
genoeg is om zelf mama te worden, dan bepaalt
de ZOO met welke mannetjes en in welke
dierentuinen ze zich mag voortplanten.
ZONNETJE
Qira, wat zon bekent, is letterlijk het zonnetje
in huis. Qira drinkt en groeit goed en volgt
mama Yenthe en de verzorgers heel vlot.

“Qira is een schatje.
Ze maakt het ons erg
gemakkelijk. Geen koppig of
angstig diertje, neen, een
volgzaam lieverdje.”

Verzorger Bram

Zelfs op de weegschaal stapt ze zo mak als een
lammetje. Okapibaby’s groeien snel. Qira woog
bij geboorte 24 kilo en komt per dag ongeveer
1 kilo bij. Nu lezen we 72 kilo af.
KAKJE
Wist je dat baby-okapi’s pas na vier tot acht
weken voor het eerst hun grote boodschap
doen? Toch hebben ze al die tijd lustig melk
gedronken. Hun eerste drolletje is dus altijd
een vermeldenswaardig feit. Qira legde op
15 december een perfect drolletje. Een extra
voordeel: mest ruikt en die geur lokt roofdieren
naar het kwetsbare jonge dier. Zonder stank
meer kans op overleven.
GESTREEPTE CODE
Elke okapi heeft een uniek streepjespatroon op
billen en pootjes. Qira heeft vlekjes op haar
linkerflank. Ook al lijkt de tekening opvallend,
in het oerwoud camoufleert ze prima. Okapi’s
zijn erg schuchter en dus moeilijk te spotten.
Hun overblijvend aantal van tienduizend is dan
ook een schatting.
We steunen al jaren het Okapi
Wildlife Reserve in het reusachtig
Ituriwoud.
Hier leeft de helft van alle okapi’s van Congo,
mede dankzij jullie steun!

ZOO groeten

