GROOT NIEUWS
TIP
Verzorgersbabbel in de
Mensapenvallei
dagelijks om
13u45.

Gorilla

in blijde verwachting
Gorilla Mayani is zwanger! Krijgt ze een kerstekindje? Ze gaat
de kneepjes van het moederschap hopelijk snel door kunnen
geven aan Mambele die ook zwanger mag worden.
Ongelofelijk blij zijn we met deze uitbreiding van onze
bedreigde gorilla’s in de Mensapenvallei.

D

Het moederschap en de verzorging van de
baby gebeurt niet instinctief. Jonge vrouwtjes
kijken het gedrag van moeders af. Zij leren dat
ze de baby, die de eerste maanden nog niet veel
kracht heeft, met één hand tegen de borst moeten houden en dat ze het kleintje regelmatig
moeten laten drinken. Moeders hebben een
belangrijke rol in de voortdurende zorg voor
het kleintje en beschermen het tegen té nieuwsgierige soortgenoten. Het kleintje ontwikkelt
zich tweemaal zo snel als mensenbaby’s en moet
ook veel leren. Is het een meisje? Dan moet ook
zij later het moederschap van de vrouwtjes in
de groep leren.
Aan een gorilla kun je niet zien dat ze zwanger
is. Een dikke buik, zoals zwangere vrouwen
hebben, heeft Mayani dan ook niet.
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En Matadi? Hij is onze kweekman of zilverrug
en geeft voor het eerst zijn genen door. Hij zal
geconfronteerd worden met een jong speels
aapje dat wil klimmen, rollen, porren, bijten en
aan zijn haren wil trekken. Is het kleintje een
jongetje? Dan zal ook het imponeergedrag van
Matadi aangeleerd worden. Veel, heel veel leven in de brouwerij!
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VOOR DE VOLGENDE
GENERATIES

“Ik denk dat Mayani weet dat ze zwanger is, want ze slaapt
vaker naast Matadi. Een slimme zet! Zo verzekert ze zichzelf
en haar baby van bescherming en aanvaarding.”
Verzorger Julie

Zwangere
mensapen
Gorilla’s hebben veel overeenkomsten met de mens,
ook zwangere gorilla’s.
Ons DNA is 98,25% gelijkend. Wist je dat ook gorilla’s ochtendmisselijkheid
ervaren en moeten braken?

PARINGEN:
• Enkel de leider paart met de vrouwen:
vanaf 11 tot 13 jaar
• Vrouwtjes vruchtbaar op 6 tot 9 jaar
• Cyclus tussen 26 en 32 dagen
• Paringen duren 1 tot 2 minuten
• De mannetjes nemen meestal initiatief
tijdens vruchtbare periode
• Geen vaste paartijd

Baby

Meestal krijgen gorilla’s één baby, uitzonderlijk een
tweeling. Het geboortegewicht schommelt rond 2,2 kg.
De mama weegt 80 kg. De baby is fysiek volledig
ontwikkeld en ziet eruit als een minigorilla mét pels.
Het geslacht is niet onmiddellijk te zien omdat de
moeder de baby tegen zich aan klemt.

ZWANGERSCHAP:
• Bekken is breder dan bij de mens en is gekanteld.
• De ontwikkeling van het embryo is vergelijkbaar met de mens.
• Niet veel gewichtstoename, geen dikke buik,
vrucht klein in verhouding tot gewicht moeder.

Melk

De eerste 36 uren
produceert mamagorilla
voedzame biestmelk of
colostrum. Ze heeft
twee tepels en helemaal geen dikke borsten. Ze zoogt haar
baby drie tot vier jaar.

BEVALLEN:
• Weeën, ontsluiting en uitdrijving zoals mens
• In groep
• Vrouwtje zondert zich wel af
• Bevalt liggend, meestal ’s nachts
of in de vroege ochtend
• Geen vaste geboorteperiode
• Navelstreng droogt uit

Nieuwsgierig hoe deze fantastische illustratie is ontstaan?
Kijk dan op ons
kanaal!

Groei
WEETJE
O Het geluid van een huilende gorillababy lijkt
op dat van een mensenbaby. Gorilla’s huilen
zelden, behalve als ze alleen gelaten worden.
Ze kunnen ook zeuren en gniffelen.

12

ZOO magazine

De baby groeit ± 257
dagen of 8,5 maanden
in de buik. Een mens
draagt ± 266 dagen of
9 maanden.

Bolle buik

Gorilla’s hebben van nature
een dikkere buik door de
langere darmen (12 meter
t.o.v. 7 meter bij ons) die ze
nodig hebben om vezels te
verteren. Een zwangere buik is
daarom niet goed zichtbaar.
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