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História dos leões majingilane

O nome Majingilane foi cunhado com referência aos vigias que patrulham a noite, marchando com intenção, nunca mudando seu curso. Acredita-se que a coalizão Majingilane tenha se originado do jogo da Reserva Natural Manyelethi e fez parte do orgulho que criou uma reputação mal-humorada para caçar búfalos. Os homens majingilano nasceram por volta de 2004/2005.  No
final de 2009, cinco homens foram forçados a deixar sua área natal e se mudaram para o sul para Sabi Sands. Decidindo trabalhar em um grupo em vez de individualmente eles vagavam por aí como uma gangue, causando estragos e enviando animais de todos os tipos espalhando-se por segurança. Houve rumores de sua chegada a Sabi Sands no final de 2009, mas foi só no
início de junho que eles declararam seu domínio, e a dinâmica dos Lions em Sabi Sands mudou. Em 8 de junho de 2010, Majingilane Men chegou a golpear com homens mafogo dominantes, Kinky-Tail e Satanás.O que aconteceu nas 24 horas seguintes foi brutal, para dizer o mínimo. Kinky-Taive e Satanás isolaram um dos cinco majingilanos, fazendo com que ele fosse morto
por mordidas na coluna vertebral. Pouco tempo depois, as majingillinas sobreviventes vingaram-se e prenderam Kinky-Tayla enquanto seu irmão tentava protegê-lo impotente. Depois de perceber que Kinky-Tayal havia sido morto, Satanás correu para o setor ocidental de Sabi Sands, onde se juntaria aos quatro restantes de seus irmãos Mafogo. Havia uma crença de que as
duas coalizões em guerra chegariam a uma cabeça logo depois.  No entanto, o que foi anunciado como o maior confronto de leões machos já visto nunca se concretizou, embora haja apoiadores que argumentam que a luta ainda acontecerá... Os quatro Majingilanos sobreviventes tomaram o controle de grande parte de Londolozi, começando com Marthly e, em seguida,
lentamente áreas ao sul e oeste através do rio Sand.  Com esta apropriação de terras veio o expurgo de leões que não se encaixam em seus planos de dominação. Em Londolozi, o primeiro orgulho a experimentar sua fúria foi o tão adorado orgulho de Tsalala. Quatro dos oito despreparados foram mortos, deixando apenas quatro meninas e suas três mães. Em setembro de
2010, duas leoas adultas se renderam a Majingilana e começaram a acasalar com o inimigo. É incrível na lógica humana pensar que as mulheres tentaram engravidar de homens muito homens que apenas alguns meses antes de assassinar brutalmente seus próprios filhos. Mas a natureza funciona de uma forma estranha, e este fenômeno garante que apenas os genes mais
fortes e melhores sobreviverão. Uma coisa que você pode ter certeza é que qualquer leão fazendo isso durante este período deve ser tão duro quanto pregos. Então veio o Orgulho de Esparta, em meados de dezembro dois dos três filhotes foram mortos e ainda no final de janeiro de 2011 alguns dos membros do Orgulho de Esparta desapareceram.  Orgulho foi dividido em
fragmentos e com medo de encontrar não para a voz. Assim, eles não são capazes de se reunir como uma unidade sólida. Assim, a difícil passagem do tempo para O Orgulho de Esparta é jogada fora.O Majingilane continua a capturar mais terra e exercer seu domínio à medida que eles se tornam mais vocais e sua mana apagão começam a engrossar. Enquanto eles continuam
sua busca pela dominação final, isso me faz pensar em duas coisas: algum dia veremos o confronto Maginjilane/Mapogo? Será que esses quatro machos chegarão ao ponto em que essas relações mútuas começam a secar? Contanto que sejam fortes, e continuem a ficar mais fortes. Enquanto odiamos ver o que eles fazem com os leões que mantemos tão perto de nossos
corações, adoramos o drama e a ação que vem com ele. De qualquer forma, temos sorte de ter sido capazes de ver essa história se desenrolar em primeira mão em uma das fronteiras selvagens remanescentes da África. O vídeo abaixo descreve quem cada um dos quatro membros da coalizão Majingilane é. Conte-nos seus pensamentos, comentários e respostas para as
perguntas acima na seção de comentários abaixo. Este artigo precisa de citações adicionais para verificar. Por favor, ajude a melhorar este artigo adicionando citações a fontes confiáveis. Não-fontes de materiais podem ser desafiados e removidos. Encontre fontes: Mapogo Lion Coalition - Jornalista de notícias do jornal JSTOR (abril de 2020) (Saiba como e quando remover
essa mensagem padrão) A Coalizão leão mapogo foi um grupo de leões sul-africanos machos que controlavam a área de Areia Sabi no Parque Nacional Kruger. A coalizão tornou-se infame por sua força e força na adoção e dominação de uma área de cerca de 70.000 hectares. Acredita-se que o mafogo matou mais de 100 leões e filhotes em pouco mais de um ano. As
estatísticas podem ser maiores, dada a cobertura de áreas tão grandes. No seu auge, a coalizão consistia de seis homens - o líder Makulu (também chamado mahulu), Rasta, Scar, Pretty Boy, Kinky Tail e Mr. T. A Coalizão Mafogo originou-se de Mala Mala do chamado Orgulho do Campo de Pouso e mudou-se para o Setor Ocidental em 2006. Os leões mapogo seguiram uma
tendência recente nas coalizões de mega orgulho machos do Santuário de Areia de Sabi. Cinco irmãos foram criados por uma coalizão de mega orgulho semelhante de cinco leões machos. Em sua busca para dominar a área, seis leões mataram cerca de 40 leões, que incluíam muitos filhotes, fêmeas e machos adultos rivais. Acredita-se que o macho mais velho do mafogo,
Makulu, não esteja relacionado com os outros cinco leões. A história é que o orgulho original de Esparta perdeu um sub-adulto masculino por 20 a 21 meses em maio/junho de 2000 e em julho de 2000, este homem da mesma idade se agarrou ao orgulho original. Como resultado, Makulu era naturalmente maior em tamanho do que o seu Embora o Ocidente não tenha sido
facilmente recebido por leoas, leoas, Os homens toleravam-no e não o matavam, embora geralmente intrometendo homens da idade dele seriam expulsos ou mortos. Especialistas em campo acreditam que a razão provável para ele se orgulhar foi que ele pode ter sido descendente de um dos Male West Street e uma leoa de outro orgulho (assim faz dele um semi-irmão de
Mafogos). Nos primeiros meses de 2006, cinco leões sub-infladores e Makulu deixaram seu orgulho. Agora eles tiveram que lutar por si mesmos, mas ao ficarem juntos eles aumentaram suas chances de sobrevivência. Vivendo entre si, leões aprenderam a ser caçadores bem sucedidos. À medida que cresciam em tamanho e experiência, eles eram capazes de derrubar
grandes presas, como hipopótamos, rinocerontes jovens e até girafas. De acordo com Dave Salmoni, a captura bem sucedida do Cabo de Búfalo foi a chave para o sucesso. Durante a caça de búfalos, Kinky Tail (também chamado de Shaka) e Mr. T (também chamado de Satanás) são frequentemente vistos mais agressivos na derrubada de búfalos. A revolta da coalizão
mapogo Mafogos o primeiro choque de orgulho foi em 2006. Os Leões Mafogo entraram no norte da Areia Sabi, governado por quatro machos dominantes. Logo após a chegada, o Mafogo conseguiu matar um dos machos, enquanto os outros três foram expulsos. Por causa dos instintos naturais do leão macho, seis Mapogos rapidamente encontraram e mataram todos os 11
filhotes de Ottawa, com relatos do Sr. T mesmo comendo alguns dos filhotes, apesar do comportamento canibal em leões ser raro. Com toda a competição eliminada, mapogos controlou com sucesso oito orgulhos. Eles eram a coalizão masculina dominante de Sabi Sand e mataram mais de 100 leões de orgulhos vizinhos durante seu reinado. A divisão na coalizão mafogo
Apesar do governo de grande território, a coalizão mafogo não funcionou sem problemas por causa de rivalidades internas. Houve muitas vezes numerosas brigas com o líder Makulu e o Sr. T. Então houve um confronto próximo com o Sr. T e Makulu, em que Makulu conseguiu agarrar e morder o Sr. T pelas pernas e ganhar a reunião. Após a luta, notou-se que o Sr. T e Kinky
Tile haviam se separado de seus quatro irmãos e ido para o leste para controlar a parte norte do território. O Sr. T e Kinky Tail foram vistos patrulhando e vigiando seu território por dois anos, tendo conseguido lutar contra outros leões rivais. No entanto, em junho de 2010, uma coalizão de cinco leões machos chamado Majingilanes entrou no território de Mafogo para assumir.
Cinco homens testemunharam o cheiro de marcação e rugindo alto perto da área de Mapogo. Na caça aos búfalos, Kinky Tail e O Sr. T foram capazes de isolar o líder masculino Majingilane, que estava à procura e começou a persegui-lo. Eles logo pegaram o intruso e o Sr. T mordeu o pescoço do homem, Rabo Excêntrico rasgado pela região da virilha do homem, derramando
lágrimas e Um homem de Majingilein tentou revidar. Eventualmente Kinky Tail e Sr. T conseguiram quebrar a coluna do leão majingilano 5 e ele foi deixado imobilizado e deixado para morrer algumas horas depois. A morte de Kinky Tail mais tarde naquela noite, a equipe de filmagem testemunhou os quatro leões majingilanos restantes em fuga. Dois deles foram expostos a
Kinky Tail, que foi imediatamente acusado por todos eles sozinho. Eles correram com uma tomografia na cauda, e os outros dois leões majingilanos vieram atrás da tomografia. Sem medo de nada, o velho Cookie Tail atacou os quatro sozinho. Eventualmente em uma estrada de terra, sob uma nuvem de poeira, 4 Majingilanes presos na Cauda Kinky. Quatro machos
imediatamente começaram a morder e rasgar por parte de Kinky Tail. Um leão morde o pescoço, o outro nas costas; terceira mordida fora dos testículos e genitais de Kinky Tail. Majingilanes conseguiu quebrar com sucesso a coluna de Kinky, imobilizando-a e deixando-a com zero chance de sobrevivência. O Sr. T finalmente chegou e tentou resgatar e aquecer Majingyanes,
mas foi em minoria e foi enganado e foi forçado a fugir. Os dois Majingilans tentaram localizar o Sr. T, mas voltaram sem sucesso para matar Kinky Tail. Quatro leões começaram a comer a maior parte da cauda das pernas traseiras de Kinky e toda a cauda. Ele foi visto dando seu último suspiro enquanto comia vivo. Durante a briga, o Sr. T tentou salvar seu irmão novamente.
No entanto, ainda ferido da reunião anterior, sua tentativa foi inconclusiva, e ele correu novamente. Os Leões Majingilane tomaram o território e o orgulho dos dois leões derrotados e provavelmente mataram todos os seus filhotes. Reunindo o Sr. T com 4 Leões Mapogo Após a Morte de Kinky Tail, o Sr. T foi expulso de seu território e voltou para o oeste para se juntar à sua
antiga coalizão com Makulu, Rasta, Pretty Boy e Dreadlocks. O Sr. T foi capaz de se reunir e coexistir pacificamente com seus irmãos em seu território. No entanto, pouco depois o Sr. T foi visto procurando, matando e comendo os filhotes de seus irmãos. Seus irmãos não fizeram nada para impedi-lo. Sr. T era para assumir o orgulho de seus irmãos, e os filhotes ficou em seu
caminho. Isso também foi feito na tentativa de acasalar com as fêmeas e espalhar sua ancestralidade. O Sr. T. tomou o lugar de líder da coalizão Mafogo. Nos dois anos seguintes, Rasta (também chamado leonid) provavelmente foi morto por caçadores furtivos, e Dredlock foi morto a tiros por moradores locais quando saía da reserva. A Coalizão Mafogo foi reduzida a três
membros; Mahulu (14 anos), Pretty Boy, e Mr. T. (12 anos). A morte do Sr. T. em 16 de março de 2012, outra coalizão de quatro leões machos chamada Selatis entrou no território de Mafogo a partir do sul. Quando a equipe de vida selvagem e filmagem chegou, o Sr. T já estava no meio de um homem. e tinha várias mordidas de feridas em suas costas e ombro dianteiro. Uma
das mordidas perto da parte de trás foi uma mordida profunda. O Sr. T ficou paralisado do quadril para baixo do ataque e o tornou vulnerável dos quatro leões que entraram para o ataque. A tática usada por Selatis era distrair o Sr. T de um lado, enquanto o outro leão mordeu e mutila o Sr. T na parte de trás da coluna e genitais. Celatis então para e se afasta temporariamente do
ataque, eles então voltarão e continuarão a atacar o Sr. T, este processo foi repetido várias vezes. Eventualmente, Selatis deixou o Sr. T. seriamente ferido e paralisado, que morreu naquela noite. Após a morte do Sr. T, os últimos Mafogos remanescentes, Makulu e Pretty Boy lutaram contra uma coalizão de dois homens Kruger e foram expulsos de seu território. Eles foram
vistos lado a lado em 2012 quando entraram no Parque Nacional Kruger através de portões atribuídos a Paul Kruger. Os outros dois foram novamente vistos comendo búfalos em outubro-novembro de 2012. Em janeiro de 2013, Makulu foi visto pela última vez sozinho em Mala Mala, ao lado de seu antigo assombrado, Sabi Sand Reserve. No momento tinha quase 15 anos, e
era muito maior do que a expectativa média de vida de um leão macho. No filme, Daniel Huertas fez o documentário Brothers in Blood: Lions of Sabi Sand, que foi lançado em 2015 no Reino Unido. O documentário resumiu o período de 16 anos de ascensão e possível queda da coalizão mafogo. O documentário foi ao ar como uma série de 8 episódios nos EUA em Animal
Planet. Links para (2017-04-03). ÚLTIMAS NOTÍCIAS : 6 Leoas Mhangeni Breakaway matam outra leoa. Destinos Solares - Descubra os segredos escondidos da África. Recebido 2019-04-26. - tela, viagem africana (2018-07-24). A história da infame Coalizão leão Sabi Sands Mapogo. Linha turística africana. Recebido 2019-04-19. O notório mapogo Lions Sabi Sands. África
Secreta. 05/05/2019. Recebeu 2019-05-02. A lenda dos leões de Mafogo. África Geográfica. 2012-07-25. Recebido 2019-04-19. Pedro (2008-05-17). A história de Mafogo. O Wilde-Irt. Recebido 2019-04-19. a b Brothers in The Blood: Lions Sands Sabi, extraído 2019-04-26 - Your Planet Animals (2018-06-06), Lions Sabi Sands - Episódio 3 Six Gangsters Extraídos 2019-04-19 -
Legend Lives On: Mapogo Lions Last Year. Recebido 2019-04-26. Extraído do
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