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Jachtluipaard - voedsel

>> volgens het woordenboek mag je zowel HET als DE jachtluipaard zeggen.

De jachtluipaard jaagt over het algemeen overdag (vroeg in de morgen, vroeg in
de avond). Meestal houden ze eerst de omgeving in de gaten vanaf een
verhoogde plek als een rots, een omgevallen boom of een termietenheuvel. De
jachtluipaard jaagt voornamelijk op kleine en middelgrote antilopen als de
Thomsongazelle en andere gazellen, impala, springbok en kob. De jachtluipaard
besluipt de antilope met zijn kop naar beneden tot hij ongeveer 30-10 m in de
buurt van zijn prooi is, waarna hij het met een korte, zeer snelle sprint probeert
te vangen.

Snelheid
De jachtluipaard is het snelste landdier ter wereld. Jachtluipaarden zijn in staat
om met elke pas drie meter per seconde (oftewel ruim tien kilometer per uur) te
versnellen. Dat acceleratievermogen is viermaal zo groot als dat van topsprinter
Usain Bolt tijdens zijn wereldrecordrace op de 100 meter sprint.
In 2013 werd bij jachtluipaarden die met een gps-systeem waren uitgerust een
topsnelheid van 93 kilometer per uur gemeten, maar vaak blijken de
jachtluipaarden tijdens de jacht die snelheid niet nodig te hebben en hebben ze
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genoeg aan een sprint met een gemiddelde snelheid van 54 kilometer per uur.
Tijdens het maken van opnames met een hogesnelheidscamera is met radar een
topsnelheid van 98 km/uur gemeten.
Door het wat zwakke uithoudingsvermogen houdt hij zijn topsnelheid echter
zelden langer vol dan over een afstand van 500 m (of ongeveer 20 seconden). Het
succes van de jacht hangt echter niet alleen af van de snelheid, maar ook met de
behendigheid van het dier. Wanneer de jachtluipaard alleen op jacht is en hij
komt grotere prooien tegen zoals zebra's en gnoes, dan richt hij zich vooral op
de kalveren, omdat zij kwetsbaarder zijn.

Ontsnappen
Wanneer de gazelles worden aangevallen proberen zij te ontkomen door
zijwaartse bewegingen te maken, waardoor de jachtluipaard moet afremmen. Soms
lukken de pogingen van de prooi om te ontsnappen, en komt hij veilig weg, maar
de jachtluipaard kan ook goed van richting veranderen, ondanks de hoge
snelheden die hij haalt en de staart die hem in balans houdt. Als hij denkt dat
hij dichtbij genoeg is, slaat de jachtluipaard met zijn voorpoot een van de
achterpoten van zijn prooi weg, waardoor de prooi struikelt. Direct probeert de
jachtluipaard de prooi te verstikken door zich in de keel vast te bijten. Hij kan
zich wel twintig minuten lang vastbijten in de keel van een prooidier. Behalve
antilopen jaagt de jachtluipaard ook op andere dieren, zoals middelgrote vogels
en hazen en andere kleinere zoogdieren.

Gevangen
Na de vangst moet hij snel eten, omdat sterkere rovers zoals leeuwen en hyena's
zullen proberen de prooi af te pakken als ze de kans krijgen, maar ook meer
reguliere aaseters als gieren en jakhalzen zullen proberen mee te eten. Hij kan
tot 14 kg per maaltijd opeten, en het is waargenomen dat een groepje van vier
cheeta's in een kwartier een gehele impala heeft opgegeten. Soms zal de cheeta
in een boom klimmen, samen met zijn prooi, wat betekent dat hij soms een enorm
gewicht de boom in moet slepen, maar meestal sleept hij zijn prooi naar een
schuilplaats als dicht struikgewas. Op deze manier kan hij veilig eten. Na de
jacht moet de cheeta ten minste 40 minuten uitrusten, om "op adem te komen".
Zou hij dit niet doen, dan zou hij oververhit kunnen raken en zo ernstig gewond
kunnen raken.
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