Mantelbaviaan
wetenschappelijke naam papio hamadryas
Volwassen mannetjesbavianen vallen op door hun lange grijze
haren. Alleen mannetjes hebben zo'n grijze kraag. Hierdoor lijken ze
veel groter dan de vrouwtjes.
Het sociale leven van mantelbavianen
Mantelbavianen leven in harems. Een harem bestaat uit één mannetje met
meerdere vrouwtjes en hun jongen. Harems die familie van elkaar zijn, de
mannetjes zijn bijvoorbeeld broers, wonen vaak naast elkaar. Zo kunnen ze elkaar
helpen als er gevaar dreigt. Ze zoeken ook samen naar voedsel. Zo'n groepje harems
noem je een clan.

Meerdere clans kunnen weer besluiten samen te werken in gevaarlijke situaties en
tijdens voedseljacht en zo'n groep clans heet een band. Deze band kan dan weer
samen met andere bands besluiten dezelfde rots te gebruiken om de nachten op
door te brengen. Dat kunnen bij elkaar wel honderd mantelbavianen zijn. Zo'n groep
bands op een rots noemen we een troep.
Mantelbavianen kunnen dus goed samenwerken. Dit moet ook wel, omdat er weinig
voedsel en slaapruimte is in hun leefgebied. Mantelbavianen leven in het oosten van
Afrika. Hoeveel er precies zijn, is niet duidelijk.
Verhuizen
Jonge mannetjes verlaten de harem waarin ze zijn geboren. Hun vader verjaagt ze
tijdens hun puberteit. Ze proberen dan zelf een nieuwe harem te stichten. Ook
vrouwtjes gaan na een aantal jaren uit de harem weg. Jonge mannetjes moeten
één of meerdere vrouwtjes zien in te palmen om een harem te kunnen stichten.

Sommige jonge mannetjes gaan de strijd
aan met een oudere leider van een harem.
Als een jonge uitdager de leider verslaat
mag deze meestal wel in de groep blijven.
Hij mag alleen niet meer met de vrouwtjes
paren. Een haremleider probeert jonge
vrouwtjes uit andere harems te stelen.
Eerst is hij heel aardig en lief tegen de
vrouwtjes. Daarna treedt hij steeds
strenger op. Iedereen heeft te luisteren
naar de haremleider.
Voedsel
Mantelbavianen zijn omnivoren (alleseters). Ze eten veel vruchten, gras en twijgen
van planten. Maar ze lusten ook dierlijk voedsel, zoals insecten, reptielen, vogels en
eieren. Soms vangen ze zelfs een kleine antilope. Zodra de prooi gedood is, gaan de
mantelbavianen met z'n allen eten.
Jongen
De haremleider is de vader van alle jongen in de harem. Andere mannetjes mogen
af en toe met de vrouwtjes paren, maar niet in de tijd dat ze kinderen kunnen
krijgen. Na de geboorte staat het jong in het middelpunt van de belangstelling.
Vooral jonge vrouwtje zijn nieuwsgierig. Zij moeten nog leren hoe je voor een
jonkie moet zorgen. Ze kijken goed hoe de moeders van een jong dat doen.
Een moeder draagt haar jong de eerste 14 dagen bij zich, aan de borst. Zo kan het
voldoende rusten en drinken. Daarna rijdt het jong mee op de rug van moeder,
gesteund door het staartje. Na een maand gaat het jong ook met de andere jongen
spelen. Moeder houdt haar jong dan goed in de gaten. Als de jongen te wild spelen,
grijpen de moeders in.

