DE VERZORGER

VRAAGBAAK

10u15: De jongens kunnen terug buiten.
10u30: Koffietijd, soms met koffiekoek.
10u45: We stomen de olifantenstallen onder
hogedruk proper. De zandstallen worden geharkt en opgehoopt, want olifanten slapen
graag op een bed. (lees ook p.28) Intussen
snijden collega’s de groenten voor de volgende
dag klaar.

12u00: Voederbabbel, leuk! Ik stel de olifan-

ten voor, vertel over hun diervriendelijke training met protected contact, stierenwissels,
kweekprogramma en corridors (natuurlijke
bosroutes in India waar olifant en mens in
conflict komen: ook op ZOOscience.be).

“Ming Jung had nood aan
koeien en iets nieuws. Het was
tijd om te vertrekken.”

12u30: Krachtvoer voor ons.
op de Savanne bezig met takken, hooi, rozenblad en ruiven. Er wordt getakeld op giraffenhoogte, ongeveer drie meter hoog.

9u15: De drie binnenstallen worden even oli-

fantvrij om af te mesten en uit te vegen, klaar
voor de ‘poot-wash’. Dan spuiten we met warm
water al het vuil van hun poten. Hun zool en
nagels zijn probleemgevoelig. Hierna volgt
targettraining via luiken in het hekwerk. Ze
leren oren, tanden, staart, poten te geven.
Draaien, liggen, ogen wassen, bloed prikken,
transporttraining, … alles komt aan bod. Sam
is nog niet lang in Antwerpen, maar hij leert
snel. Het is een intelligent dier. Hij is zelfzeker,
rustig en klein van gestalte. Assam is sinds
Sams komst getemperd in felheid. Hij speelt
de rol van grote, wijze broer.

13u00: We trekken de rubberen stallen droog

en verdelen twee karren hooi en vers gras in
de binnenstallen. Ik noteer de trainingsschema’s, reacties en temperatuur en bekijk de
nachtbeelden. Heeft iedereen zijn rust gehad?
Hoe is de band? Olifanten zoeken ‘s nachts
fysiek contact. Ze slapen zo’n 4 uur in stukjes.

14u30: De giraffenstal krijgt een zacht bedje
en er is luzerne.

15u00: De olifanten gaan naar binnen, zodat
we buiten nog eens kunnen afmesten voor de
nacht. Gras wordt verspreid. Dan krijgen ze
open stal en keer ik terug naar mijn stal. Ik
kijk al uit naar de uitbreiding van de Savanne
mét neushoorns! Zo’n variatie aan dieren, gedrag en interactie!

WEETJE Wist je dat we onze eigen olifantentransportkist maakten? Sterk, veilig en praktisch voor mens

en dier, om deze grootgewichten probleemloos te vervoeren.
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ZOOMAGAZINE

In elk nummer beantwoorden we een
intrigerende vraag over onze dieren,
een vraag die zot lijkt, maar dat eigenlijk
helemaal niet is. Een vraag die voor een
wetenschapper, een bioloog, een verzorger
simpel is, maar voor ons (leken) een mysterie.
Heb je ook een dierenvraag?
Mail ze naar ZOOmagazine@kmda.org

VRAAG VAN EMILIE (17) UIT HOBOKEN:

Struisvogels rennen snel.
Hoe doen ze dat?

ANTWOORD


Struisvogels zijn te zwaar om te vliegen, maar
kunnen inderdaad rennen als een atleet. Een
evolutionair trucje om als ‘struis’ van 150
tot 200 kilo met onderontwikkelde vleugels
te overleven. Ze bezitten daarvoor krachtige, lange en stevige poten zonder één veertje erop. Ze hebben een unieke pootafdruk,
want elke poot telt twee tenen. De grootste
meet 21 centimeter. Het zijn de enige tweetenige vogels. Hun verwanten zoals de casuarissen, nandoes en emoes hebben drie tenen.
Wist je dat ze met een trap een leeuw kunnen
doden? Struisvogels zijn de snelste landdieren
op twee poten en de snelste loopvogels. Ze
halen gezwind 50 km/u en dat wel 30 minuten lang. Trekken ze een sprintje met stappen van 3,5 meter, dan halen ze 70 km/u. Ze
rennen twee keer zo snel als de mens, maar

hebben daarvoor maar de helft aan energie
nodig. Leeuwen en jachtluipaarden overklassen hen in de korte sprint, maar gebruiken
massa’s energie. Struisvogels, net als antilopen en paarden, houden dit langer vol. Australische wetenschappers ontdekten dat de
vogels mechanisch identiek bewegen als de
mens, maar dat het grootste verschil zit in de
elasticiteit van de pezen die de spieren met
het bot verbinden. Struisvogels slaan twee
keer zoveel energie op, waardoor ze efficiënter rennen met minder spierkracht. Zo zijn
ze minder snel moe. Deze data helpen bij de
ontwikkeling van beenprothesen.
WEETJE

Struisvogels leven vaak samen met zebra’s en antilopen, samen alert! Zij zien goed, hoefdieren ruiken goed.
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