PRIL GELUK

HOOR IK JE
DAAR
OP BEZOEK
KOMEN?

BUFFEL: Kaapse buffel
ORDE: evenhoevigen
LEEFGEBIED: Oost- en zuidelijk Afrika,
ten zuiden van de Sahara
DRAAGTIJD: 300 à 340 dagen
AANTAL BORELINGEN: 1, uitzonderlijk 2
GEBOORTEGEWICHT: 40 kg tegen 500 kg
voor vrouwtjes en 900 kg voor mannetjes
SCHOFTHOOGTE: mannetje 1,70 m,
vrouwtje 1,30 m
GESLACHTSRIJP: op 3-4 jaar
ZOOGTIJD: 9 maanden
OUDERDOM: 20 jaar, in zoos tot 25 jaar
STATUS: bijna bedreigd door habitatverlies, runderpest, tuberculose en de mens

LEVENSGEVAARLIJK

Pril

Kaaps
buffelgeluk

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

De kudde Kaapse buffels op de Buffelsavanne
ziet er heel zachtaardig uit, maar vergis je niet,
het zijn dieren die heel temperamentvol uit de
hoek durven komen. Ze zijn onvoorspelbaar,
sterk en beweeglijk. Ze rennen hard, hebben
gevaarlijke hoorns en dodelijke hoeven. En
sinds 14 juni vervoegde jong geweld de groep.

DENDEREN OP DE SAVANNE

Kaapse buffel Panya beviel van haar eerste
kalfje. De vader is Porthos, zelf vijf jaar geleden

geboren in de ZOO. Het is een meisje en ze heet
Uzuri, wat in het Swahili schoonheid betekent.
Bij de geboorte woog Uzuri een luttele tien kilo.
Drie maanden later is haar gewicht al 104 kilo,
maar ze moet nog wel wat groeien om haar
moeder (544 kg) te evenaren. Papa Porthos
legt 698 kilo in de schaal.

HERKAUWERS

Na een maand knabbelde Uzuri aan wat blaadjes en korrels, maar ze blijft tot negen maanden
melk drinken. Volwassenen verorberen al snel
zestig kilo. Grassen, hooi en droogvoer worden
aangevuld met biet en wortel. Die gebruiken
we om de dieren medisch te trainen. Zo is bloedafname, wondverzorging of temperatuuropname mogelijk zonder verdoving. Kaapse buffels zijn slim.

ONSTUIMIG

Haar karakter? Volgens de verzorgers is Uzuri
heel nieuwsgierig en rent ze vaak als een halve
zot rond. Ze steekt de anderen aan en laat hen
mee rennen. De rest van de kudde bestaat uit
de oudere dames Zora (21) en Cella (18) en jonge stier Ramses (3). Met deze geboorte stijgt
Panya in rangorde en krijgt ze meer respect.
Iedereen beschermt Uzuri, solidair samen, en
met hun leven. Zo zijn Kaapse buffels nu eenmaal.

“Zeg nooit koe tegen een Kaapse buffel. Ze zijn slim en indrukwekkend. Ze behoren niet voor niets tot de big five.” Verzorger Kirsten
WEETJE Wist je dat Uzuri al kleine hoorntjes heeft? Die vormen later een hoornplaat over het hele
voorhoofd. Buffels, en vooral stieren, sparren met elkaar. Ook de dames vechten weleens een robbertje.
ZOOMAGAZINE
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