PRIL GELUK

“ Tajo woog 106 gram bij geboorte, Tinto maar 66 gram.
We vermoeden dat Tinto een meisje is.”
Verzorger Charlotte

Ook bij de
chiliflamingo’s
in ZOO Planckendael lopen
kuikens rond.
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Cubaans
flamingogeluk

FLAMINGO: Cubaanse flamingo, één van
de zes soorten
ORDE: flamingo’s, recent DNA-onderzoek
toont verwantschap met de gans
LEEFGEBIED: zoutmeren in het zuidoosten
van Noord-Amerika tot het noorden van
Zuid-Amerika
AANTAL EIEREN: 1
BROEDTIJD: 27 tot 31 dagen
GEBOORTEGEWICHT: 50 à 100 gram tegenover 2 tot 4 kilo voor een volwassen dier
GROOTTE: 15 centimeter tegenover 120 tot
145 centimeter, de mannetjes zijn het grootst
GESLACHTSRIJP: na 3 jaar, als ze roze zijn
OUDERDOM: 30 jaar, +50 jaar in zoos
STATUS: niet bedreigd: meer dan 200 000
dieren, wel menselijke verstoring van broedgebied.
GRIJZE SUIKERSPINNEN
Het kleurrijke welkomstballet op het Flamingoplein groeit aan. Er zijn deze zomer twee
grijze ballerina’s bijgekomen. Tajo kwam op
28 juni uit het ei en Tinto brak op 16 juli de eierschaal. Wist je dat we zeggen dat de kuikens
uit het ei kipten?
EEN EITJE!
In deze jonge groep vogels waren er dit jaar
voor het eerst succesvolle broedsels. Twee van
WEETJE
O Het geslacht van de kuikens kennen we pas na
DNA-analyse van hun veren. Nog even wachten
tot hun dons in pluim verandert.
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WEETJE
O De kniegewrichten zitten onder hun veren. Ze
lopen eigenlijk op hun tenen.

de negen eieren bleken bevrucht. Om ze alle
kansen te geven, legden we de eieren in de
broedmachine en kregen de ouders een kalkei
om op te broeden. Flamingo’s maken moddernesten, een meetlat hoog, om hun eieren te
beschermen tegen overstromingen en de hitte
vlakbij de grond. Ze broeden beurtelings op het
witte, fragiele ei. Na het kippen wisselden we
de kalkeieren met de kuikens. En het ging goed!
Zo goed dat er voor Tinto zelfs drie dieren een
ouderrol aannamen, en hij al snel in de vijver
ging zwemmen.
INCIDENT
Na een paar dagen gooide een meeuw echter
roet in het eten. Ze verstoorde het tweede gezin zodat Tinto te vroeg op eigen pootjes
kwam te staan. Onze verzorgers namen de
zorg gelukkig snel over. Ze gaven het kuikentje tot vijfmaal per dag een spuitje met speciale, door de dierenarts samengestelde pap.
Flamingo’s hebben, net als duiven, een kropklier om hun jongen vette melk te voeden. Na
twee maanden eten de kuikens zelfstandig en
zeven ze instinctief voedingsstoffen uit het
water. Ze houden hiervoor hun snavel ondersteboven. Ook Tinto had snel de slag te pakken. Onze flamingo’s eten korrels waarin de
natuurlijke roze kleurstof zit. In de natuur eten
ze waterdiertjes zoals zoutkreeftjes en algen
met dezelfde kleurstof. O
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