Hyena
Lachen joh!
Er zijn 3 soorten hyena's, allemaal met verschillende
kenmerken, leefgebieden en jachtmethodes.
Gevlekte hyena
De gevlekte hyena is de bekendste hyena die er is. Hij heeft zwarte vlekken over
zijn hele lichaam. Het is de grootste hyenasoort, met 1,3 meter en 70 kilogram. Ze
komen voor in bijna heel Afrika, behalve in het noorden.
De gevlekte hyena bejaagt zijn eigen prooien. Andere soorten hyena’s doen dat niet,
dat zijn aaseters, dus eten ze de resten die andere roofdieren laten liggen. Gevlekte
hyena’s leven in groepen, van soms wel 50 dieren. Die groep wordt geleid door een
vrouwtje. Hun gebied wordt door middel van geluiden, geurmerken en
grenspatrouilles afgebakend.
Bekend aan de gevlekte hyena is het geluid dat ze maken. Dat lijkt heel erg op
lachen. De bijnaam van de gevlekte hyena is dan ook de lachende hyena.
Hyenavrouwtjes brengen alleen de jongen groot. Na een draagtijd van 100 dagen
worden er gemiddeld twee jongen geboren, di e soms wel anderhalf jaar gezoogd
worden. Er is een grote rivaliteit tussen broers en zussen. Bij voedselschaarste bijt
het dominante jong zijn broer of zus dood.
Bruine hyena
De bruine hyena wordt ook wel strandwolf genoemd, omdat hij aan de
woestijnkust van Namibië vaak van aangespoelde zeedieren eet. Ze komen echter
ook diep landinwaarts voor, bij voorkeur in
verlaten, woestijnachtige streken.
Deze hyena's kunnen met hun gevoelige neus
rottend vlees al op een afstand van 14 km
opmerken. Ze jagen ook zelf op dieren als
springhazen.
De bruine hyena heeft bruin tot zwarte vacht,
met een witte kraag.

Gestreepte hyena
Gestreepte hyena's staan bekend als echte aaseters. Ze eten vaak restanten van
prooien van andere jagers. Behalve aas eet de gestreepte hyena ook insecten,
kleine zoogdieren en vruchten. Ze jagen meestal alleen, maar in de paartijd vormen
ze soms familiegroepjes.
De gestreepte hyena heeft manen op zijn rug die hij kan opzetten. Ze zijn vooral 's
nachts actief en leggen dan enorme afstanden af om voedsel te zoeken: gemiddeld
20 km. Overdag houden ze zich schuil in een hol.

