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Geboorte van twee leeuwenwelpjes in Pairi Daiza
Met grote vreugde kunnen de teams van Pairi Daiza de geboorte
aankondigen van Albi en Leo, twee mannelijke leeuwenwelpjes. De
kleintjes en hun moeder Kira zijn op natuurlijke wijze verwekt en
geboren, en stellen het uitstekend.
Op de ochtend van 20 februari waren de verzorgers en de dierenarts van Pairi Daiza
getuige van de geboorte van Kira, de 11 jaar oude leeuwin. De welpen, waarvan het
geboortegewicht is geschat op ongeveer 500 gram, werden sindsdien nauwlettend in de
gaten gehouden, en leefden apart met hun moeder.
Ook in de natuur neemt de moeder van jonge welpjes tijdelijk wat afstand van de groep,
in dierentuinen wordt uit veiligheidsoverwegingen de keuze gemaakt om hen af te
zonderen van de vader.
80 dagen na hun geboorte zijn de jonge broers en de moeder nu klaar om hun vader Kenya
(9 jaar), en ook de bezoekers van Pairi Daiza te ontmoeten. De twee welpen, die van hun
verzorgers de namen Albi en Leo kregen, wegen elk 7 kg.
Tim Bouts, dierenarts van Pairi Daiza: "Vanaf het begin is het vrouwtje uiterst beschermend
geweest voor haar kroost. De welpen zogen goed en hebben de nodige verzorging gekregen.
Ze hebben een goede motoriek. Samen met het hele team houden we hen goed in de gaten,
maar we grijpen zo min mogelijk in om zo de natuur haar gang te laten gaan.”
Vanaf dit weekend kunnen de bezoekers Albi en Leo met hun ouders in het binnenverblijf
bekijken in "The Land of Origins", de wereld van Pairi Daiza die de sfeer van landschappen
en culturen uit Afrika weergeeft.
Vroeger was de leeuw een van de meest voorkomende grote carnivoren ter wereld, maar
in de afgelopen 200 jaar is 90% van zijn aantal verdwenen.
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De geboorte van welpjes plaatst deze diersoort in de spotlight, als ambassadeurs voor hun
soortgenoten in het wild. Hun aanwezigheid is een hefboom om bezoekers te overtuigen
dat biodiversiteit beschermen cruciaal is.
De geboorte van Albi en Leo is bovendien geweldig nieuws voor de soort. De leeuwen zijn
door de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) geclassificeerd als
"kwetsbaar", en hun aantallen in het wild gaan in dalende lijn. Zij zijn slachtoffer van
jagers die een trofee mee naar huis willen nemen, en de inperking van hun leefgebied door
menselijke activiteit. Er zijn nog minder dan 25.000 exemplaren over in Afrika.

BEELDEN
Beeldmateriaal van de twee nieuwkomers kan u hier vinden:
-
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