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

STEKELVARKEN: boomstekelvarken
(Afrikaanse stekelvarkens wonen in ZOO
Planckendael)
ORDE: knaagdieren, geen varkens
LEEFGEBIED: Canada, Noord-Amerika
en Mexico, in of nabij bosgebied
DRAAGTIJD: 7 maanden
AANTAL BORELINGEN: 1
GEBOORTEGEWICHT: ± 500 gram
tegen 8 kg vrouw en 18 kg man
GROOTTE: 20 cm tegen 60 à 90 cm
volwassen, staart tot 30 cm
GESLACHTSRIJP: vrouwtjes na
1,5 jaar, mannetjes na 2,5 jaar
ZOOGTIJD: tot 5 maanden
OUDERDOM: 8 jaar, in zoos tot 17 jaar
STATUS: niet bedreigd, natuurlijke vijanden: wolven, beren en poema’s.

DEUR TOE

TIMING

VENIJNIG VERWEER

Boomstekelvarkens Indy en Humphrey kregen
hun twaalfde kleintje samen. En wat wil het
toeval? Viktor is haar derde jong geboren op
exact 20 maart. En broertje Urwin werd een
dag later net één jaar. Maart is een speciale
verjaardagsmaand bij de boomstekelvarkens.
Hun geboortes zijn instinctmatig verbonden
met de lengte van de dagen en de beste periode met veel voedsel.

Een vrouwtje is 8 tot 12 uur vruchtbaar per
cyclus. Ze knort, kreunt en bromt en de man
antwoordt. Ze lokt hem ook met geur. Bij de
paring houdt ze haar stekels slap. Hij zorgt
voor een spermaprop na zijn zaadlozing zodat
er geen ander mannetje haar nog kan bevruchten, net als bij koala’s.

AL GROOT

Het kleintje wordt kant-en-klaar geboren met
vacht en open oogjes. Zijn stekels zijn zacht,
maar verharden binnen enkele uren. Na één
week klom Viktor al tot op één meter hoogte
en knabbelde hij al wat vast voedsel aangevuld met moedermelk. Indy zet zich verschillende keren per dag neer op haar achterpoten
zodat haar buik vrijkomt. Viktor sabbelt dan
een kwartier aan één van de zes tepels.
De ± 30 000 stekels zitten verstopt tussen de
haren. Vooral zijn staart gebruikt hij als stekelwapen met weerhaakjes. Bij gevaar vlucht
hij in eerste instantie in de bomen. Hij zet
tandenklapperend zijn stekels op, scheidt
geur af en dan laat hij zwiepend zijn stekels
los. Wist je dat hij achterstevoren uit een
boom klimt? Zijn staart zwaait van links naar
rechts, op de tast.

“Na één maand klom Viktor al tot op 1m70 hoogte. Het is een
stoer kereltje dat veel durft, net als zijn mama.” Verzorger Isabel
WEETJE Wist je dat de boomstekelvarkens in een beschermd monument anno 1901 wonen? Ook
de betonnen boomstructuren op de achtergrond zijn historisch erfgoed.
ZOOMAGAZINE
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