


Dier: Witte neushoorn

Ceratotherium simum

Leefgebied: Afrika

Voedsel: Grassen

Leeftijd: 45 jaar

Gewicht: 1500-3000 kilo

Draagtijd: 16 maanden

Aantal jongen: 1 jong

Status in het wild: Gevoelig



De neushoorn ziet eruit alsof hij vanuit een oertijdperk 
onze tijd is binnengeslopen. Zijn zwaargebouwde 
lichaam staat op stevige poten. Zijn ogen turen van een 
massieve kop die taps toeloopt naar die stormram van 
een hoorn. In onze verbeelding is de neushoorn de 
belichaming van brute kracht. Toch staat hij meestal 
tevreden te grazen.

De voorouders van de neushoorn leefden 55 miljoen jaar 
geleden op aarde. Een van deze voorouders, was 7,6 
meter lang en 5,5 meter hoog, het grootste landzoogdier 
ooit gekend. Door de eeuwen heen hebben er bijna 100 
neushoornsoorten bestaan. Tegenwoordig bestaan er 
slechts vijf soorten: twee afkomstig uit Afrika en drie 
afkomstig uit Azië.



Wat alle neushoorns gemeen hebben, zijn een of twee 
hoorns, een brede borst, een dikke huid, slecht zicht, 
uitstekend gehoor en een voorliefde voor rollen in de 
modder. Hun dikke huid werkt als een beschermende 
laag, maar is gevoelig, omdat de bloedvaten zich dicht 
bij het huidoppervlak bevinden en gemakkelijk littekens 
kunnen krijgen. Neushoorns weken in modder of rollen 
in stof als bescherming tegen zonnebrand en 
insectenbeten.



De neushoorn dankt zijn naam aan zijn bekendste 
kenmerk: hoorns. De hoorn van een neushoorn is 
gemaakt van keratine, hetzelfde materiaal dat onze 
vingernagels en haar vormt. 

Hoorns variëren in grootte, met zwarte neushoorns en 
witte neushoorns met veel langere hoorns dan de 
andere drie soorten. Neushoornhoorns hebben geen 
benige kern zoals andere zoogdierhoorns, en de 
buitenkant van de hoorn is vrij zacht en kan na jarenlang 
gebruik versleten of geslepen worden. Als een hoorn 
afbreekt, kan deze geleidelijk terug groeien.



Afrikaanse zwarte neushoorns en witte neushoorns 
hebben dezelfde kleur: ze zijn allebei bruinachtig grijs! 
Hoe de witte neushoorn 'wit' werd genoemd, is onzeker. 
Men denkt dat de vroege kolonisten van Zuid-Afrika het 
wijd noemden, wat zou kunnen verwijzen naar de brede 
lip van het dier. Een andere naam voor de witte 
neushoorn is dan ook: breedlipneushoorn. 

Witte neushoorns, de grootste van de vijf 
neushoornsoorten, eten grassen zo kort zijn dat ze 
"graasgazons" creëren die de kleinere herbivoren ten 
goede komen en als brandgangen dienen. De brede 
mond van de witte neushoorn is perfect om op gras te 
grazen. 



Witte neushoorns hebben een interessant sociaal systeem. 
Stieren leven alleen en investeren veel tijd en energie in het 
bewaken van hun territorium en deze te markeren met urine en 
mesthopen. Vrouwtjes leven in grote gebieden die overlappen 
met veel andere vrouwtjes en verblijven soms ook in kleine 
groepen. Om te paren, hoeft een vrouwtje alleen maar op het 
territorium van een mannetje te verschijnen. De stier nadert het 
vrouwtje en mag op een goed moment zijn kin op haar 
achterwerk laten rusten om te testen of ze een paring tolereert. 
Als dit lukt, wordt een kalf 15 tot 16 maanden later geboren.

Hoewel een jonge neushoorn in het begin wankel is, kan hij al 
snel rechtop staan. De moeder beschermt haar kalf zorgvuldig 
tegen roofdieren zoals grote katten, hyena's en krokodillen, maar 
ook tegen volwassen mannelijke neushoorns. Een 
neushoornmoeder kan tot vier jaar voor haar kalf zorgen.



Eeuwenlang leefde de neushoorn grotendeels onaangetast. 
Maar de komst van krachtige wapens bracht een nieuwe en 
dodelijke vijand: de mens. In Afrika worden elk jaar duizenden 
neushoorns geslacht alleen voor hun hoorn, om te gebruiken 
voor traditionele medicijnen in Azië en dolkstelen in het 
Midden-Oosten. Maar nooit is bewezen dat neushoornhoorn 
genezende eigenschappen heeft. 

Intensieve inspanningen tegen stroperij en bescherming van 
hun leefgebied in het wild hebben sommige 
neushoornsoorten geholpen een comeback te maken. Maar 
er wordt nog steeds zwaar gestroopt; Het gemiddelde verlies 
van Zuid-Afrika is ongeveer drie neushoorns per dag. De 
stijgende prijs die voor neushoornhoorn wordt betaald, 
moedigt hebzuchtige mensen en criminele organisaties die 
graag snel geld willen, ertoe aan om deze prachtige dieren 
alleen voor hun hoorns te doden. 




