GROOT NIEUWS

Bedreigde
bulldozers

De Savanne achter de Egyptische Tempel wordt verbonden met een
gloednieuwe Savanne voor het historische Rundergebouw.
Achter het Varkensgebouw is een doorgang voor de dieren, die open
en toe kan. Zo wordt de Savanne meer dan dubbel zo groot.
Deze grote, gemengde Savanne huisvest in
eerste instantie giraffen en zebra’s, en kleine
zoogdieren in een apart verblijf. Daar komen
eind juni twee witte neushoorns bij. In latere
fases en afhankelijk van de interacties tussen
de dieren volgen antilopen, varkens en struisvogels.

HISTORISCH ERFGOED

Alle gebouwen zijn historisch erfgoed. We
herstelden en verstevigden ze voor hun bewoners. Ze stralen weer de vroegere grandeur
uit. Wist je dat de shop en de toiletten in de
voormalige bizonstallen gebouwd werden?
En dat we in twee stallen trainingselementen
voor de neushoorns installeerden? Ze leren
er op target komen voor doktersafspraken,
verzorging en veiligheid. Zo combineren we
onze waardevolle geschiedenis met de hedendaagse noden voor dierenwelzijn.

Het gerestaureerde Rundergebouw herbergt de stallen.

ZWARE JONGENS

De twee witte neushoorns zijn allebei jonge
mannetjes van drie jaar en ze mogen in de
ZOO verbroederen tijdens hun pubertijd,
net als in de natuur. We hopen ze snel te
kunnen verwelkomen. Timbo komt uit
Amneville (Frankrijk) en Amiri uit Münster

“De giraffen blijven als enige op hun Savanne. Ze krijgen er een
waterpoel bij. De neushoorns genieten van zand- en modderbaden
en de zebra’s hebben eigen rustzones achter rotsen.” Sarah, curator zoogdieren
WEETJE Wist je dat hun twee hoorns gemaakt zijn uit keratine? Hoewel ze heel hard aanvoelen, is dat
hetzelfde materiaal als onze nagels en haren. Ze groeien maandelijks ongeveer 1,5 cm, maar slijten ook af. De
voorste hoorn kan tot 60 cm lang worden. Ze hebben geen geneeskrachtige eigenschappen!
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(Duitsland). Hoewel ze vooral grassen eten,
groeien ze uit tot kolossen van 3 600 kilo.
Ze zijn, na olifanten, de tweede zwaarste
landdieren op aarde.

BREDE LIP

Hun soortnaam kregen ze door een verkeerde
vertaling. De Engelsen verstonden white/wit
in plaats van wijdlip in de Afrikaanse taal.
Daarom heet deze soort witte neushoorn,
hoewel ze grijs zijn, en een sprekende brede
bovenlip hebben. Ooit bestonden er 165 soorten, nu nog vijf. De witte en zwarte neushoorn
komen voor in Afrika. De Indische, Javaanse
en Sumatraanse neushoorn in Azië.

FICHE

WITTE NEUSHOORN of breedlipneushoorn
ORDE onevenhoevigen, net als tapirs,
zebra’s en paarden
LEEFGEBIED Zuid-Afrika, Namibië,
Zimbabwe en Kenia
GEWICHT 1 800 tot 3 600 kg
GROOTTE 3,7 tot 4,2 m
GESLACHTSRIJP na 4 jaar, rond 10
jaar sterk genoeg voor paring
OUDERDOM tot 40 jaar in zoos
STATUS gevoelig door stroperij vooral
voor hun hoorns. Van de noordelijke
soort leven er nog maar twee vrouwtjes, van de zuidelijke 18 000. Hun
dracht duurt 16 tot 18 maanden, hemeltergend lang.

ZOO Antwerpen neemt deel aan het internationale kweekprogramma door twee mannen te
huisvesten. Jonge neushoornmannen verlaten
hun moeder rond de leeftijd van drie jaar.
Ze maken tijdelijke subgroepen van dezelfde
leeftijd. Om dan later zelf elders kweekman te
worden.
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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 XAVIER (37) UIT HOOGSTRATEN:

Waarom hebben sommige
dieren een gespleten tong?

ANTWOORD


Slangen en sommige skinken en hagedissen
steken een lange, gevorkte tong uit. Ze doen
dit steeds opnieuw. Zo verzamelen ze op de
twee gespleten punten geurdeeltjes of geurmoleculen uit de lucht. Elk object heeft immers een unieke geur. Als ze hun tong terug
in hun mond brengen, dan strijken ze met de
twee uiteinden over het orgaan van Jacobson. Dit orgaan is een soort holte met sterk
doorbloed weefsel in hun gehemelte. De signaalreceptoren van het orgaan geven de informatie door aan de hersenen die de geuren
analyseren. Juist omwille van de vork komen
de geurdeeltjes van twee verschillende punten wat hen de locatie van het gevaar of de
prooi beter doet inschatten. Is het een vijand,
prooi of concurrent? Dan zullen ze snel reageren. Proeven ze niets speciaals? Dan blij-

ven ze chill. Willen ze meer weten? Dan zal
je hun tong veelvuldig in en uit hun bek zien
gaan om meer te proeven. Ze ‘kwispelen’ met
hun tong. De tong kan zelfs met een gesloten
bek naar buiten gestoken worden. Hiervoor
hebben ze een inkeping in de bovenkaak. Zo
ruiken komodovaranen vanop kilometers
afstand. Bovendien weten ze dankzij het orgaan, en in combinatie met hun andere zintuigen, hun eigen positie. Ze proeven of ze
zich in een boom, nabij water of vlak bij een
vijand bevinden. Ze maken een ‘geurfoto’
van hun omgeving. Hun neusholtes dienen
als luchtbevochtigers.
WEETJE

Wist je dat het orgaan is vernoemd naar de ontdekker, de Deense anatoom Jacobson (1783-1843)?
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