PRIL GELUK

GORILLA westelijke laaglandgorilla
ORDE primaten
LEEFGEBIED de laaglandregenwouden
van West-Afrika, van Zuid-Nigeria tot aan
de Kongostroom
DRAAGTIJD ± 9 maanden: 237 à 285
dagen
AANTAL BORELINGEN 1, uitzonderlijk 2
GEBOORTEGEWICHT 1,5 kg tegen
90 kg voor vrouwtjes en 180 kg voor mannetjes
GROOTTE mannetje 1,70 m, vrouwtje
1,40 m
GESLACHTSRIJP mannetje 7-10 jaar,
vrouwtje 6-9 jaar
ZOOGTIJD 4 jaar
OUDERDOM 35 jaar, in zoos tot 50 jaar
BEDREIGD door stropers en jacht als
woudvlees, habitatverlies, politieke onrust en instabiliteit, ziektes zoals Ebola,
minder dan 90 000 gorilla’s over

THANDIE
LEERT
KRUIPEN,
GRAPPIG!

buikrol lukt het wel. Mama Mayani laat haar
veel oefenen, maar blijft toch veilig in de buurt.
Minder dan vijf meter afstand neemt ze niet.

PRACHT VAN EEN MAMA

Verzorger Yoran bevestigt volmonding haar
goede moederschap. Mayani is heel zorgzaam
en toont karakter. Dat heeft ze ook nodig om
haar baby een plaats te geven in de groep. De
andere groepsleden mogen Thandie heel voorzichtig al eens aanraken of door haar aangeraakt worden. Zo prutste Thandie aan het gezicht van zilverrug Matadi, die het rustig liet
gebeuren. En als het contact Mayani niet zint,
dan grabbelt ze Thandie in haar arm en is ze
ermee weg, uit hun buurt.

MELKTANDJES

Thandie heeft al zes melktandjes: twee bovenaan en vier onderaan. Als ze last heeft van
het doorkomen, bijt ze op haar eigen vuistje.

“Thandie is net een klein donsballetje, haar pelsje groeit al
goed! Het is zo’n schatje om te zien.” verzorger Yoran
MET BABYSTAPJES
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ZOO Antwerpen en
ZOO Planckendael brengen heel wat nieuw leven voort.
Elke keer weer zijn we vertederd. Jij ook?
ZOOMAGAZINE

Kleine gorilla Thandie is een echte hartenbreker. Na vier maanden lekker dicht bij mama
Mayani begint ze zelf op stap te gaan. Ze kon
al rechtzitten zonder om te vallen, maar nu
leert ze kruipen en kan ze al een paar metertjes
overbruggen. Ze doet haar uiterste best om
recht te komen op haar handen en voetjes. Met
wat gewiebel en gewankel en af en toe een

Huilen doen gorillababy’s niet. Thandie kan
wel fel gillen als ze in paniek is, zich pijn gedaan heeft of gewoon om haar mama roept.
Tot haar vier jaar drinkt ze nog moedermelk,
maar ook hier is ze ondernemend. Een blaadje sla of andere bladgroente verdwijnt in haar
mond om lekker op te sabbelen en te knabbelen. Het leven is aan de durvers, zo ook bij
gorilla’s!

WEETJE Thandie, en alle babygorilla’s trouwens, heeft tot haar vier jaar een wit vlekje aan haar
kontje. Een visueel teken voor de anderen dat ze jong is en dat ze zich wat mag permitteren.
ZOOMAGAZINE
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