PRIL GELUK

VICUÑA: kameelachtigen (net als lama,
guanaco, alpaca)
ORDE: evenhoevigen
LEEFGEBIED: hoge Andes in Zuid-Amerika: vooral in Peru, ook in Bolivia, Argentinië, Chili en Ecuador
DRAAGTIJD: 11 maanden
AANTAL BORELINGEN: 1, uitzonderlijk 2
GEBOORTEGEWICHT: 8 kg tegen 40 kg
tot 60 kg per volwassene
SCHOFTHOOGTE: 1 m
GESLACHTSRIJP: op 2 jaar
ZOOGTIJD: 10 maanden
OUDERDOM: 15 jaar, in zoos tot 30 jaar
STATUS: niet bedreigd, 350 000 dieren
Bijna uitgestorven door de Spaanse kolonisten die hen doodden voor hun vacht. In
1825 als eerste diersoort in Zuid-Amerika
officieel beschermd.

DE ZACHTSTE
BABY TER
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VIER OP EEN RIJ
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ZOO Antwerpen en
ZOO Planckendael brengen heel wat nieuw leven voort.
Elke keer weer zijn we vertederd. Jij ook?
ZOOMAGAZINE

Lama’s, alpaca’s, guanaco’s of vicuña’s? Allemaal kameelachtigen, maar scheer ze niet
over dezelfde kam. De laatsten zijn de wilde
varianten van de familie. Ze zijn schuw en
snel. Ook uiterlijk zie je verschillen. Kom de
drie onbekendere soorten vergelijken in continent Amerika.

UNAGI

In september beviel vicuñamoeder Dany (16)
van haar eerste kleintje met Humphrey (4). De
verzorgers doopten het kereltje Unagi. Samen
met vrouwtjes Satipo (6) en Emily (13) vormen
ze een familiegroepje.

KOERS

Vicuña’s kunnen tot 50 km/u rennen zonder moe
te worden, en dat in barre omstandigheden op
4 000 meter hoogte. Ze danken dat aan hun
groot hart en de massa’s rode bloedcellen waardoor ze veel zuurstof in hun bloed opnemen.

TANDJE BIJSTEKEN

Unagi drinkt tien maanden moedermelk en
blijft daarna nog acht maanden aan haar zijde.
Daarna trekken vrouwtjes naar andere kuddes
en klitten vrijgezellen samen. Vicuña’s kunnen
enkele dagen zonder water. Ze eten taaie grassen, in Planckendael aangevuld met kool en
korrels. Om hun doorgroeiende ondertanden
af te slijten, knabbelen ze op wilgentakken.

ZIJDEZACHT

Vicuña’s zijn de kleinste, behendigste en sierlijkste soort. De vacht is zijdezacht en fijn. De
microscopische schubben op de holle, met
lucht gevulde vezels haken in elkaar en isoleren
in de koude nachten. Hun wol is gegeerd.

“Unagi is een schoontje. Hij is heel licht van kleur, dat heeft hij
van zijn vader. Het is een energiek baasje.” Verzorger Brent
WEETJE Uit zelfverdediging, dominantie of omdat een vrouwtje niet gediend is van avances
spuwen de vicuña’s maagsappen en onverteerd eten uit.
ZOOMAGAZINE
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