HET WRATTENZWIJN
Parel onder de zwijnen
Een wrattenzwijn is zeker niet moeders mooiste. Hij heeft lange poten,
gekke slagtanden, een gebogen rug en een kop met grote, wratachtige
uitsteeksels…

DIERENPASPOORT WRATTENZWIJN
LATIJNSE NAAM:
LEEFGEBIED:
VOEDSEL:
LEEFTIJD:
GEWICHT:
DRAAGTIJD:
AANTAL JONGEN:
IUCN-STATUS:

Phacochoerus africanus
Afrika, ten zuiden van de Sahara
gras, schors, wortels, vruchten en bessen
tot 18 jaar
50 tot 150 kg
4 tot 5 maanden
3 tot 7 jongen per worp
niet bedreigd

HOE ZIE IK ER UIT?
De grote, gekrulde slagtanden en de wratachtige huidknobbels bezorgen het
wrattenzwijn een apart uiterlijk. Zijn huid is bedekt met dik borstelig haar en in
de nek en op de rug zijn de haren extra lang waardoor het wrattenzwijn, net als
een leeuw, een soort ‘manen’ heeft.
Recht omhoog
Een wrattenzwijn heeft een heel dun
staartje. Aan het einde van dat staartje
hangt nog een lange pluim van borstelige
haren. Als een wrattenzwijn rustig loopt
dan laten hij zijn staart gewoon hangen,
maar als hij gaat rennen steekt het staartje
recht omhoog!

WAAR WOON IK?
Het wrattenzwijn woont op de savannen van Afrika, ten zuiden van de Sahara.
Om aan de hitte, droogte en aan roofdieren te ontsnappen schuilt hij in holen.
Soms graaft een wrattenzwijn zelf een hol, maar vaak schuilt hij ook in verlaten
holen van stekelvarkens. Hele families slapen in deze holen. Een wrattenzwijn
gaat achterstevoren het hol binnen, met zijn slagtanden naar buiten gericht. Zo
kan hij een eventuele ongewenste indringer snel verjagen. Een wrattenzwijn
neemt ook graag een modderbad. Hierdoor koelt hij lekker af, maar het werkt
ook goed tegen huidparasieten.

WAT EET IK?
Een wrattenzwijn is altijd op zoek naar voedsel. Zijn voorkeur gaat uit naar kort
gras, schors, zaden en vruchten. In tijden van grote droogte wroet hij met zijn
slagtanden in de bodem om knollen en wortels op te graven.

Door de knieën
Op zoek naar grassen, wortels en knollen schuift een wrattenzwijn, al leunend op
zijn ‘polsen’, over de grond. Hij knielt dus eigenlijk! Dikke eeltkussens zorgen
ervoor dat het wrattenzwijn geen last heeft van de harde ondergrond. Zodra er
gevaar dreigt springt hij direct weer overeind.

MIJN FAMILIE
Een wrattenzwijn is een sociaal dier. De vrouwtjes leven samen met hun
vrouwelijke jongen in één groep. Mannetjes leven tot hun vierde jaar vaak samen
met andere mannetjes in groepjes. Na hun vierde jaar, als de mannetjes
volwassen zijn, gaan ze alleen verder.
Klein zwijntje
Als een mannetje met een vrouwtje wil
paren, achtervolgt hij haar en maakt hij
knorrende geluiden. Als het vrouwtje wil
paren gaat ze steeds langzamer rennen,
totdat ze stilstaat. Meestal krijgt een
wrattenzwijn drie jongen per worp. Na
een draagtijd van vier tot vijf maanden
worden de jongen geboren in een
ondergronds
hol.
Een
jong
wrattenzwijntje kan vlak na de geboorte
al lopen. De jongen zijn de eerste week
erg gevoelig voor kou. Gelukkig zijn ze in het hol goed beschermd, het is daar
meestal rond de 30° C. Al na één week gaan ze stap voor stap met hun moeder
mee naar buiten. Dit is niet zonder gevaar, maar één op de vijf jongen overleeft
het eerste levensjaar. Dat ligt in ieder geval niet aan moeder wrattenzwijn. Zij is
voor niets en niemand bang als het om de verdediging van haar kroost gaat.

IN OUWEHANDS DIERENPARK
In Ouwehands Dierenpark leeft een groep wrattenzwijnen in de Afrikaanse
speelsafari ‘Umkhosi’. Ze kunnen in hun verblijf naar hartenlust grond omwoelen
of een lekker modderbad nemen. Soms krijgen de wrattenzwijnen ook bezoek
van hun buren, de stokstaartjes! In de natuur komen deze dieren elkaar ook wel
eens tegen. Welk wrattenzwijn vind jij het ‘mooist’?

HELP!
Een wrattenzwijn is zeker geen makkelijke prooi. De grootste vijanden van een
wrattenzwijn zijn krokodillen, luipaarden, hyena’s en leeuwen. Soms lukt het

krokodillen wel eens om een zwijn te vangen dat nietsvermoedend aan het
drinken is. Maar wanneer een wrattenzwijn wordt aangevallen door een leeuw
stormen de andere zwijnen op de leeuw af om hem pijnlijk te verwonden. De
wrattenzwijnen helpen elkaar en zijn door hun grote aantal vaak opgewassen
tegen zo’n gevaarlijk roofdier. Wanneer een wrattenzwijn boos wordt verandert
hij in gevaarlijke tegenstander!

FILMPJE
In Ouwehands Dierenpark leven de wrattenzwijnen soms samen met de
stokstaartjes.
http://www.youtube.com/watch?v=mfo_c1Z3njg&feature=g-all-u

WIST JE DAT…
… wrattenzwijnen ook wel ‘knobbelzwijnen’ worden genoemd?
Hoe zou dat nou komen…

Kijk voor meer diereninformatie op
www.ouwehand.nl

