ER STAAT EEN ZEBRA in DE GANG
Winters weer in Nederland zit niet altijd mee. Als het vriest is het voor de Afrikaanse savannedieren te koud
om de hele dag buiten te staan. Omwille van het welzijn van de dieren blijven ze in verwarmde binnenverblijven.
Op de uitloopgebieden krijgen de dieren wel af en toe de gelegenheid om even de benen te strekken.
En is het wel een mooie dag? Dan kunnen ze gewoon de savanne op.

NEUSHOORN-WELLNESS
Neushoorns hebben het hele jaar door genoeg zonlicht nodig.
UV-straling zorgt voor aanmaak van vitamines in hun huid
zodat deze gezond blijft. In de zomermaanden is dat geen probleem,
maar in de winter hebben ze hier wat hulp bij nodig.
Daarom heeft het binnenverblijf een aantal aanpassingen.

ZONNEBANK
Het UV-licht van de zonnebank zorgt voor een
goede doorbloeding en aanmaak van vitamines
in de huid. De neushoorn wordt met hooi onder
de lamp geleid waarna de lamp maximaal
20 minuten aangaat.

BORSTEL
De borstel is een ‘gewone’ koeborstel zoals ze
ook in veestallen worden gebruikt. Als een
neushoorn tegen de borstel aan komt begint de
borstel automatisch te draaien. Op deze manier
worden schilfers op hun huid verwijderd. En het
is gewoon een fijne massage. De neushoorn
dames staan er zelfs midden in de nacht voor op.

LEEMBEHANDELING
De neushoorns worden door verzorgers ingesmeerd
met leem als verzorging van hun huid.

Scan QR-code
Kies je taal
Choose your language
Wähl ihre Sprache

EINZELGÄNGER?

De mannetjes neushoorn staat in een aparte stal. Dat is voor neushoorns
heel normaal. Alleen de vrouwtjes neushoorns leven soms in kleine groepen.
Het mannetje zoekt de vrouwtjes alleen op in de paartijd. Daarna leeft hij
weer alleen.

ROUTINE

Ze weten dat aan het eind van de dag lekker eten op hen
ligt te wachten in de stal.

TRAINING

De savannedieren in WILDLANDS worden getraind om op een weegschaal te
staan. De dieren worden minimaal één keer per jaar gewogen, de neushoorns
en giraffen zelfs vaker. Met deze gegevens kan de dierenarts medicatie beter
doseren, de diëtiste kan het dieet voor de dieren beter afstemmen en het
levert waardevolle kennis over de dieren op. Het wegen van dieren wordt in
dierenparken niet vaak gedaan. WILDLANDS deelt deze gegevens regelmatig
met andere dierenparken.

WAAR ZIJN DE GIRAFFEN?
De giraffen staan in een
andere stal. Deze stal is een
stuk hoger, anders zouden
zij hun hoofd stoten.
Vanuit Momma’s Restaurant
kan je achterin door de ramen
de giraffenstal bekijken.

