Kudde Zwitserse koeien gooit zichzelf in afgrond
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Iedereen kent wel de mooie plaatjes van vredig grazende koeien op de Alpenweiden, maar in
het Zwitserse kanton Valais was daar onlangs geen sprake van.
Er braken daar dertien koeien in volledige paniek uit de wei, door alle omheiningen en
wierpen zichzelf van de rotsen.

Men vraagt zich in Valais verbijsterd af wat de reden kan zijn waarom een kudde koeien zichzelf
eind mei van de rotsen wierp.
De koeien bevonden zich in een afgesloten wei, maar braken daar plotsklaps uit en renden
richting de rand van de rotsen, maar stopten niet en wierpen zichzelf in de afgrond.
Het voorval vond plaats bij het plaatsje Levron en de koeien vielen zo’n 50 meter naar
beneden. Twaalf van hen waren onmiddellijk dood en nummer dertien overleefde het omdat
deze bovenop de anderen viel. De overlevende koe is overgebracht naar het dierenziekenhuis
in Bern.
Volgens een lokale getuige, moesten de koeien zelfs door meerdere omheiningen voordat ze
bij de rand van de rotsen konden komen. Aangezien niemand een reden kan bedenken, houdt
men het er maar op dat de koeien zijn geschrokken van een roofdier. Welk roofdier dat dan had
moeten zijn werd er niet bij gezegd.
Waar iedereen het over eens is, is dat het gedrag van de koeien heel vreemd is, zeker
gezien het feit dat koeien elkaar niet volgen zoals schapen dat doen wanneer ze bang zijn,
volgens een expert.
Andere experts geloven niet dat de koeien zichzelf spontaan over de rand hebben gegooid,
maar dat er een externe kracht geweest moet zijn die hen daar overheen heeft geduwd.
Interessant zou zijn om te weten of daar in de buurt bijvoorbeeld een 5G netwerk is geplaatst.
Maar, er is nog een mysterie in Valais. Want om die afgrond te komen moesten de koeien
door een andere wei waar zich vier yaks bevonden. Geen van deze dieren had verder iets en
dat zou je wel verwachten als er een roofdier in de buurt zou zijn geweest.
De laatste hoop die men nog heeft om een verklaring te vinden is dat er zich alsnog getuigen
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zullen melden die het voorval hebben gezien.

2/2

