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Viscacha’s

in ZiE-ZOO en Europa
Wat zijn viscacha’s?
Sommige geduldige bezoekers hebben ze misschien wel eens gezien. De laagland viscacha’s
(Lagostomus maximus), deze “reuze chinchilla’s” zitten samen met de Yucatan eekhoorns bij het
Zuid Amerika gebied. Laagland viscacha’s zijn knaagdieren uit voornamelijk Argentinië en stukjes
van Paraguay en Bolivia. Viscacha’s zijn familie van de chinchilla’s en is meteen ook de grootste
van alle soorten chinchilla’s en viscacha’s (vandaar de wetenschappelijke naam maximus). De
naam viscacha komt oorspronkelijk van de Inca taal (Quechua). Zoals de naam al doet vermoeden
leven de viscacha’s in laag gelegen gebieden in
tegenstelling tot de verwante berg viscacha’s die tot
grote hoogtes in het Andes gebergte voorkomen.
Mocht je ooit naar Machu picchu in Peru gaan, dan
heb je kans om de bergviscacha tegen te komen. Alle
viscacha soorten worden momenteel niet bedreigd.
De laagland viscacha heeft een opvallend uiterlijk
waarbij de zwarte en witte strepen over het gezicht
het meest in het oog springen. De viscacha heeft
verder een witte/licht buik, de vacht op de rug is
meestal afhankelijk van het gebied waar de
viscacha vandaan komt, zo is de vacht van viscacha’s
uit zandgebieden meestal lichter dan van viscacha’s
die voorkomen waar de grond donker is. De staart is
ongeveer 15 cm lang en volledig bedekt met haar.
Mannetjes en vrouwtjes verschillen nogal in grootte en gewicht zo kunnen de mannen tot wel 4
keer zo zwaar zijn. Beide geslachten hebben snorharen, alleen zijn die van de mannen groter.
Mannetjes wegen gemiddeld 8 kg en de vrouwtjes gemiddeld 4 kg.
Viscacha’s hebben op hun voorpoten sterke klauwen waarmee ze hun burchten graven (ook wel
viscachera’s genoemd).

BEDANKT!!
Dit is de eerste ZiE-ZOO nieuwsbrief van 2020 in een nieuwe
vormgeving en met nieuwe mensen die de nieuwsbrief maken.
Deze nieuwsbrief zal vier keer per jaar digitaal worden uitgebracht. In de
afgelopen jaren hebben Cisca Durieux en Cor Jansen veel tijd en energie
gestoken in het schrijven en opmaken van de nieuwsbrief. Nu is de tijd
gekomen om deze taak over te dragen. We willen Cisca en Cor enorm
bedanken voor al die ZiE-ZOO nieuwsbrieven van de afgelopen jaren!
We willen ook alle mensen die meewerken aan deze nieuwsbrief bedanken!
We hopen op een langdurige samenwerking met schrijvers en fotografen.
In het bijzonder bedanken we John de Greef voor zijn mooie foto’s,
Tim van Laarhoven en Marion Manders voor hun bijdrage aan deze editie
van de nieuwsbrief.

Laagland Viscacha’s leven in graslanden en zandgebieden met struikgewassen, waar ze
uitgebreide ondergrondse netwerken van tunnels en nesten maken (Viscachera’s), sommige van
deze netwerken zijn soms al eeuwen oud. De netwerken bieden de viscacha’s beschutting tegen
roofdieren en extreme weersomstandigheden en tevens dienen ze ook als slaap en kraamkamers.
Viscacha’s zijn sociale dieren die in groepen leven, waarbij de vrouwen altijd in de groep blijven
en de mannen rondzwerven tussen de paarseizoen.
foto’s John de Greef
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De viscacha eet in de natuur voornamelijk
grassen en zaden, maar smakelijke landbouw
gewassen zijn niet veilig voor ze, waardoor
ze als pestdieren gezien worden door lokale
boeren.

Drie van de zes dierentuinen hebben een mannengroep of een niet fokkend koppel.
Deze situatie is niet erg robuust mocht er bij een van de twee fokkende dierentuinen een ongeluk
of een ziekte uitbreken, dan kan het zomaar slecht aflopen met het houden van viscacha’s.

Sinds wanneer viscacha’s in
Zie-ZOO? En waar vandaan?
In dierenpark Zie-ZOO leven sinds juli 2017
viscacha’s. De eerste dieren kwamen uit
Heimattiergarten Schönebeck in Duitsland.
Tevens de enige dierentuin in Europa waar
nog een bergviscacha te zien is.

De eerste viscacha’s in Dierenpark Zie-ZOO waren de eerste nakomelingen van een trio viscacha’s
in Schönebeck. Dit trio heeft ondertussen al meerdere dierentuinen voorzien van viscacha’s.
De viscacha’s delen het verblijf met de Yucatan eekhoorns. In het buitenverblijf ligt een dikke laag
zand, zodat ze veel kunnen graven en binnen zijn er meerder nestkisten, waar ze zich in terug
kunnen trekken.
Bergviscacha in Schönebeck

Monitoren Europese viscacha
populatie
In 2019 is Dierenpark Zie-ZOO gevraagd of wij
de Europese populatie van viscacha’s willen
monitoren. Dat houdt in dat we in de gaten
houden, of er dieren geboren/gestorven zijn.
Welke verplaatsingen hebben er plaats
gevonden. Zijn er issues bij het houden van
viscacha’s.
In 2019 hebben we in kaart gebracht welke
dierentuinen er allemaal viscacha’s hebben en
wat de onderlinge verwantschappen zijn. Deze
bevindingen hebben we gepresenteerd aan de
EAZA Small Mammal Meeting in mei 2019 in
Zagreb ZOO.
Opvallende punten van de data was dat de
meeste dieren verwant zijn aan de Tierpark
Schönebeck dieren, behalve de dieren in Zoo
Zürich. Maar de dieren in Zürich waren dan
allemaal afkomstig van verschillende importen in de loop van de afgelopen 50 jaar. Verder was er
nauwelijks iets uitgewisseld. Deze twee dierentuinen zijn recentelijk de enige twee dierentuinen
geweest die succesvol fokken met viscacha’s.

Data zoals gepresenteerd in Zagreb

Uitwisselen dieren
Een van de actiepunten was dan ook om dieren uit te wisselen met het liefst dieren uit Zoo Zürich
en dieren die afstammen van Tiergarten Schönebeck. In november 2019 konden we maar liefst
vier dieren ophalen in Zürich. Deze vier dieren waren 3 vrouwen en een jong mannetje. Deze
dieren zitten nog achter de schermen bij Zie-ZOO. We hadden een plan om onverwante koppels
te maken met onze “originele” dieren, maar zoals dat helaas in dierentuinen ook gebeurt, is in de
tussentijd het mannetje gestorven. Hij bleek diabetes te hebben, een conditie die bij viscacha’s
vaker voorkomt.
Mede daardoor en omdat we toch al dieren wilden uitwisselen hebben we een van de Zürich
dames geruild tegen een mannetje uit Bad Liebenstein. Waardoor we nu in Zie-ZOO een
onverwant koppeltje en een onverwant triootje hebben. De situatie in Europa is nu zo dat alle
houders kweekkoppels hebben. Waardoor het risico op catastrofes nu minder is. Het is aan ons en
Bad Liebenstein om te zorgen dat we kweken met de onverwante koppels om een nog robuustere
populatie te krijgen.
Het monitoren houdt hier natuurlijk niet
op, taken in het vooruitzicht zijn o.a.: de
dieren in een stamboek zetten om zo de
individuele verwantschappen tussen de
dieren nog beter in kaart te brengen. En
daarnaast huisvesting en voeding issues
in kaart te brengen. Het overlijden van
onze man aan diabetes kan een gevolg
zijn van een te suikerrijk dieet.
Huidige situatie Viscacha’s in Europa

Tekst en fotografie Tim van Laarhoven
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ZiE-ZOO
TA LENT

Martine werkt sinds 2019 in de dagbesteding bij ZiE-ZOO. We
wisten al dat ze creatief was, maar zijn er sinds kort ook
achter gekomen dat Martine ontzettend goed is in het
ontwerpen en tekenen van o.a. dierverblijven. Martine heeft
een ontwerp gemaakt voor het nieuwe Afrikaanse wilde
honden verblijf en een ontwerp voor een nieuwe eigen plek
voor mensen die in dagbesteding bij ZiE-ZOO werken.

NIEUWKOMERS

M a r t i n e Wa r m o e s ke r ke n

Vanaf 01-01-2020 hebben we de volgende nieuwkomers in ZiE-ZOO:

2.3 Blauwe pijlgifkikkers, 2.2 Ranitomeya fantastica true nominat (zwart met oranje kikkertjes
waar nog geen Nederlandse naam voor is), 0.0.2 Stralenschildpadden, 1.1 Gilamonsters,
2.2 Europese patrijzen, 1.1 Maskerhoko, 2.1.3 Europese flamingo’s, 0.1 geelvleugelara, 0.2 kamelen
1.0 Blauwkopara,1.1 Blauwkeel neushoornvogels, 0.2 Yucatan eekhoorns, 1.0 Laagland viscacha.
N ieuwsbr ief 0 1 / 2 0 2 0

6

foto Stefan Halewijn
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CONSERVATIE
ZiE-ZOÖLOGISCH
Het is voor Dierenpark ZiE-ZOO erg belangrijk dat dieren in
hun leefomgeving worden beschermd. Wereldwijd staat de
relatie van de mens met de natuur onder druk, veel
diersoorten en leefgebieden worden bedreigd.
Natuurbescherming, natuureducatie en soortbehoud zijn
belangrijke doelstellingen van Dierenpark ZiE-ZOO. Door
de vele bijzondere diersoorten in het dierenpark hopen we
bij bezoekers verwondering en respect voor de natuur te
stimuleren.
ZiE-ZOÖLOGISCH
Dierenpark ZiE-ZOO werkt mee aan diverse conservatieprojecten, fok- en kweekprogramma’s.
Vanuit ZiE-ZOÖLOGISCH worden er een aantal projecten ondersteund:
Bruinkopslingerapen

‘Projecto Washu’, Save the rainforest!

Edwardsfazanten

Herintroductie, WPA

Europese moerasschildpad
Kamelen

Wilde kameel in Mongolië en China

Reuzenmiereneter

Deelname EEP

Gieren/lammergieren

Samenwerking met VCF (Vulture Conservation Foundation)
Bescherming, soortbehoud en herintroductie

Afrikaanse wilde hond

Bescherming Afrika

ZIE

ZOÖLOGISCH
CONSERVATION
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foto John de Greef
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VERRIJKING
VOOR AZIË

Een in een dierentuin gehouden dier zal nooit leven in een
omgeving die zo rijk is aan prikkels als zijn soortgenoten in
de natuur. Gedragsverrijking, ook wel omgevingsverrijking of
animal enrichment genoemd, is een principe in/uit de
dierverzorging wat ernaar streeft de kwaliteit van leven, van
in dierentuinen gehouden dieren te verbeteren.
Rianne Haanstra en Jon Klein Hofmeijer begonnen een
aantal maanden geleden een actie met verrijkingsballen.
De opbrengst van de ‘Unbreakoballs’ gaat volledig naar de
opvang van wilde dieren in Azië.
Rianne en Jon deden samen verschillende
projecten in Vietnam in dierentuinen en
opvangcentra voor wilde dieren. Veel dieren
zijn het slachtoffer van illegale handel en
worden als het mogelijk is gerehabiliteerd om
weer terug in de natuur te worden uitgezet.
De omstandigheden waarin de dieren leven in
deze opvangcenta’s zijn vaak verre van goed.
Het is hard nodig dat die omstandigheden
verbeterd worden en dat er educatie aan de
plaatselijke bevolking kan worden gegeven.
Door de verkoop van de verrijkingsballen
hopen Rianne en Jon dat er een mooi
geldbedrag aan de projecten in Azië kan
worden gedoneerd. De ballen worden onder
andere door verschillende Europese
dierentuinen aangekocht. Het dient dus een
dubbel doel, verrijking voor de dieren en geld
voor de projecten in Azië!

foto’s Rianne Haanstra
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Het Coronavirus heeft een grote
invloed op het dagelijks leven in
Brabant. Ook voor Dierenpark
ZiE-ZOO zijn de afgekondigde
maatregelen van toepassing.
Dit betekent dat Dierenpark
ZiE-ZOO vanaf 16 maart t/m
maandag 6 april gesloten is.
Daarna wordt de stand van zaken
opnieuw bekeken. Via de website
en facebook kunt u op de hoogte
blijven.

CO RO N AVI RUS
N ieuwsbr ief 0 1 / 2 0 2 0
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ZiE-ZOO
B OUWEN

De regelmatige bezoeker van ZiE-ZOO weet en ziet dat er de afgelopen jaren
veel gebeurd in het park. Momenteel is er ook weer veel bedrijvigheid binnen
het park: een nieuw hoofdgebouw, verblijf Afrikaanse wilde honden, en ook
aan het nieuwe berggebied wordt gewerkt.

Op de foto linksboven de nieuwe
voliere voor Europese vogels. In
deze voliere zullen o.a. hoppen,
zomertortels en patrijzen
gehuisvest worden.
Links de beginfase van het
grondwerk voor het nieuwe verblijf
van de Afrikaanse wilde honden.
Nachtverblijf, buitenren en basis
hekwerk staat er ook al. Bijna alles
wat er gebouwd wordt binnen
ZiE-ZOO wordt gedaan door de
eigen TD (Technische Dienst). De
TD bestaat uit een klein team van
allround mensen met ieder hun
eigen specialiteit.

De beginfase van het nieuwe
hoofdgebouw. In dit gebouw
zullen o.a. kantoren, kantine,
dierenartspraktijk, quarantaine,
giftshop en entree gevestigd
worden. Verwachting van het
in gebruik nemen van gebouw
is medio september.
Op de foto rechts de basis van
het nieuwe berggebied.
foto’s John de Greef, Stefan Halewijn
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ZiE-ZOO
COLOFON
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