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Dierenpark ZiE-ZOO

is voornemens over te gaan

VAN 7 CONTINENTEN
NAAR 5 BIOTOPEN
In 2021 is Dierenpark ZiE-ZOO van plan het huidige thema van
7 continenten in één park te veranderen naar een nieuw thema:
5 biotopen in één park. Een biotoop is een natuurlijke omgeving
waarin een plant of dier kan leven en zich kan voortplanten.
Waarschijnlijk in de loop van volgend jaar zullen de dieren
worden onderverdeeld in 5 biotopen: water, zand, gras, bos
en berg.
Onze dieren zitten niet per biotoop bij elkaar, de verschillende
dieren zitten verspreid door heel het park. Zo krijg je een goed
beeld van de biodiversiteit in de dierenwereld!
Het woord ‘biodiversiteit’ kan je opsplitsen in twee woorden.
‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ betekent verscheidenheid.
Dus biodiversiteit gaat over de verscheidenheid aan plant- en
diersoorten die leven op onze aarde.

ZAND
GRAS

BOS
BERG

WATER

Op de nieuwe soortbordjes die in de komende maanden in het
park geplaatst gaan worden staat per diersoort een aanduiding
van het biotoop waar het dier in leeft. Door de bescherming van
biotopen worden alle planten en dieren die in dat biotoop
leven beschermd.
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DIERVERZORGERS
MAKEN VERRIJKING!
Het was op een mooie vrijdagavond
in september. Op initiatief van één
van de dierverzorgers en met steun
van de technische dienst van
ZiE-ZOO zijn er een aantal mooie
verrijkingen gemaakt.
In een paar uur tijd werden er diverse
uitdagende verrijkingen voor
verschillende diersoorten gemaakt.
Het was een zeer geslaagde avond
die zeker voor herhaling vatbaar is.

De dierverzorgers hadden in de weken
voorafgaand aan deze avond ideeën
verzameld en schetsen gemaakt om doelgericht aan het werk te kunnen gaan.
Veel van de materialen die gebruikt zijn
voor het maken van de verrijkingen komen
uit de werkplaats van ZiE-ZOO.
Behalve dat het voor de dieren goed is, is
het ook voor de samenwerking en teambuilding een prima bezigheid. Zoals de
foto’s laten zien: serieus overleg, totale
focus, samenwerking en vakmanschap.
Namens de kea’s, bateleurs, reuzenmiereneter, bruinkop-slingerapen, Aziatische rode
honden en nevelpanters bedankt!

Foto’s Stefan Halewijn
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ZiE-ZOO
TA LENT

Sinds drie jaar is hij drie dagen in de week werkzaam binnen
Dierenpark ZiE-ZOO. Naast dierverzorging houd hij zich bezig met
tekenen en schilderen. Erwin Mathon 28 jaar oud en een teken- en
schildertalent.
Erwin tekent al vanaf zijn jeugd, het is allemaal begonnen met het tekenen van monsters vertelt hij.
Zijn tekentalent bleef lang verborgen tot een aantal jaren geleden. Door verschillende werkervaringen
die Erwin eerder had leerde hij beter commercieel denken en ontwikkelde hij een geheel herkenbare
eigen teken- en schilderstijl.
Op vrijdag is Erwin bij ZiE-ZOO aan het tekenen en schilderen. Zijn werk is heel uiteenlopend, hij
beschildert doeken, houten panelen en heel speciaal..., vogelveren. Altijd in de herkenbare ‘Mathon’ stijl.
De grootste inspiratiebron voor Erwin zijn dieren
en de Noord-Amerikaanse indianen.
Ook zijn licht en donker vaak in zijn werk terug
te zien. Erwin heeft bij alles wat hij maakt een verhaal,
niks is onbedoeld of niet doordacht.
Erwin maakt vooral eigen werk maar werkt ook vanuit
een opdracht. Op de foto links zie je een spiegel die
Erwin heeft beschilderd. We hopen dat het werk van
Erwin binnenkort in Dierenpark ZiE-ZOO ook voor
bezoekers te zien- en misschien voor de kunstliefhebbers zelfs te koop is.

Erwin Mathon
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Transport van
penseelzwijn naar
Opel-ZOO

Penseelzwijnen zijn omnivoren en eten werkelijk van
alles. In de natuur eten ze onder andere wortels, fruit,
zaden, insecten, gras, schimmels, eieren, reptielen en aas.
Er zijn gevallen bekend dat er penseelzwijnen zijn die
chimpansees volgen om fruit te eten dat de zij hebben
laten vallen. Penseelzwijnen zijn ook dol op zaden van de
Balanites wilsoniana boom. Deze vinden ze in de mest
van olifanten die de vruchten hebben gegeten.
In de natuur neemt het aantal penseelzwijnen toe,
omdat de populaties van panters in rap tempo afnemen.
Panters zijn de grootste bedreiging voor penseelzwijnen.
Dit is geen goed nieuws, omdat steeds grotere groepen
penseelzwjinen oogsten van mensen opeten/vernielen.
Penseelzwijnen kunnen daarnaast, de voor het gedomesticeerde varken dodelijke ziekte, namelijk de Afrikaanse
varkenspest, overdragen zonder daar zelf ziek van
te worden.

Op 23-9 ging er na een half jaar van e-mailen en bellen een
penseelzwijn van Zie-ZOO naar Opel-Zoo in Kronberg im
Taunus. Hoe gaat zo’n proces precies in zijn werk en wat komt
er allemaal bij kijken?Penseelzwijnen zijn Afrikaanse zwijnen
die de meeste mensen wel kennen vanwege de oorpluimen
waar ze hun naam aan hebben te danken.

Penseelzwijnen in Zie-ZOO

De penseelzwijnen zijn rood van kleur en hebben een witte streep over hun rug. Op het gezicht hebben
ze een wit masker met daaronder juist een donkerbruine kleur. De mannen zijn groter dan de vrouwen
en kunnen ongeveer een 1 à 1,5 m lang worden en zijn gemiddeld 70 cm hoog. Mannen kunnen wel 130
kg wegen in tegenstelling tot de vrouwtjes die gemiddeld 50 kg wegen. De mannen hebben ook grotere
en meer uitgesproken slagtanden.
Penseelzwijnen komen van nature voor
in West en Centraal Afrika, net onder de
Sahara. Penseelzwijnen leven in veel verschillende soorten gebieden en habitats.
Zo komen ze voor in dichte regenwouden, savannes maar ook steeds meer in
bewoonde gebieden. Penseelzwijnen zijn
sociale dieren. De meeste dieren leven
in kleine groepen, terwijl er ook groepen
bekend zijn van wel 100 dieren.
De gemiddelde groep bestaat uit een
dominant mannetje (beer) en een aantal vrouwtjes (zeugen) en de jongen (biggen) natuurlijk. Vrouwtjes
krijgen meestal één keer per jaar 1 tot 6 jongen na een draagtijd van 120-127 dagen. De biggen zijn bij
de geboorte gemiddeld 750 gr en hebben gelige strepen en vlekken net zoals bij het Europese
everzwijn. De jongen worden geboren met de ogen open en kunnen al meteen met de groep
meelopen/rennen als er gevaar dreigt. De beer helpt met de opvoeding van de biggen en beschermd ze
tegen roofdieren.
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Sinds 2012 leven er al Penseelzwijnen in Dierenpark Zie-ZOO. De eerste dieren kwamen uit Diergaarde
Blijdorp en Tierpark Hellabrunn in München. Helaas overleed de zeug op 31 januari 2018. Samen met het
Europese fokprogramma is toen besloten om de toenmalige beer naar Budapest Zoo te sturen.
Het Europees Fokprogramma (EEP) wordt gecoördineerd door Will Walker van Wildplace in Engeland.
Volgens ZIMS (dieradministratie systeem dat wereldwijd door dierentuinen word gebruikt) zijn er
momenteel 104 beren en 109 zeugen in Europa, op zich is dat mooi gelijk verdeeld. Maar zoals penseelzwijnen in de natuur leven, worden penseelzwijnen ook in dierentuinen meestal in groepen gehouden
die bestaan uit 1 man en meerdere vrouwen. Dit levert dus een mannenoverschot op. Om een bijdrage
te kunnen leveren aan het EEP hebben we daarom besloten om een mannengroep te houden. Vanuit
deze groep kunnen er dan mannen naar andere dierentuinen verstuurd worden als blijkt dat deze nodig
zijn om voor nakweek te zorgen. Op aanbeveling van Will hebben we in 2018 twee jonge beren uit de
dierentuinen van Keulen en Hamburg overgenomen.
Momenteel zijn er 18 dierentuinen in
Europa die een mannengroep houden,
wat een idee geeft hoe groot dit
probleem is (ZIMS).
Zomaar mannelijke penseelzwijnen bij
elkaar zetten gaat niet zonder horten
en stoten. Het zijn grote, sterke dieren
met scherpe en grote tanden. Het beste
is dan ook om te beginnen met jonge
beren, voordat ze uitgegroeid zijn qua
grootte en slagtanden.
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Dus wanneer er een strijd om hiërarchie ontstaat, dan blijft dit enigszins zonder grote gevolgen zoals
snijwonden en interne bloedingen. In Zie-ZOO hebben we deze strijd ook meegemaakt en ondertussen
is er een duidelijke hiërarchie in de groep. Deze rangorde is niet alleen aan het gedrag te zien, maar ook
aan het uiterlijk van de dieren.
De beer die bovenaan in de rangorde staat heeft de grootste kenmerkende knobbels op zijn gezicht, is
groter en donkerder en zal de grootste slagtanden krijgen.
De laagste in rang heeft geen penselen meer
aan zijn oren. De strijd om rangorde in de groep
in Zie-ZOO ligt al een tijd achter ons. De rangorde is duidelijk voor de dieren en word onderling ook niet betwist, waardoor het rustig is in
de groep en er geen problemen zijn.
Het is zelfs zo rustig in de groep, dat we een
doorgang gemaakt hebben voor de stokstaartjes, zodat zij ook in het verblijf van de penseelzwijnen kunnen. We waren de eerste dagen
erg gespannen hoe de penseelzwijnen zouden
reageren, maar tot onze opluchting hebben de
penseelzwijnen de stokstaartjes met rust gelaten. Al vinden de stokstaartjes het nog spannend en zie je ze regelmatig terug rennen naar
hun eigen verblijf.

Transport

De Brucellose test moet gedaan worden door het Wageningen Bioveterinary instituut in Lelystad. Daarvoor moesten we bloed afnemen van het dier. Helaas is bloed afnemen bij een penseelzwijn niet zo
eenvoudig als bij een huisdier bij een dierenarts. Hiervoor moest de dierenarts het dier verdoven.
Omdat we de groep penseelzwijnen niet te veel stress wilden geven, was het plan om het penseelzwijn
meteen te verplaatsen naar een tijdelijk verblijf van waaruit in afwachting van de testuitslag het dier in
de transportkist geplaatst kon worden. Terwijl het dier verdoofd was is er ook gelijk een mestmonster
genomen op verzoek van Opel-ZOO om het dier te onderzoeken op allerlei parasieten en bacteriën.
Zodat wanneer dit dier bij de vrouwen zou komen, geen ziektes zal overdragen.
De Brucellose uitslag was gelukkig negatief. Met deze uitslag kan
er vervolgens een oﬃciële dierenarts van de Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit (NVWA) worden uitgenodigd om een oﬃciële
gezondheidsverklaring uit te schrijven. Zo’n gezondheidsverklaring wordt ook wel een TRACES certificaat genoemd. In dit certificaat staan gegevens zoals verzender, ontvanger, vervoerder. En
natuurlijk de diergegevens en datum en tijd van transport. Dit
document dient zoals de naam al vermoedt als een Track-andTrace systeem. Mocht er dan ergens een besmettelijke dierziekte
uitbreken, kan dan achterhaald worden waar een dier vandaan
kwam. Op 21 september kwam de NVWA langs om het dier te
keuren. De dierenarts kijkt dan naar het dier of het gezond is, of
het geen symptomen vertoond van enige ziektes of condities en
kijkt of het inderdaad het dier is dat op de uitslag staat. Tevens
kijkt de dierenarts uiteraard naar de uitslagen van de vereiste
testen. In dit geval dus de Brucellose test.

Dit jaar kwam er de aanbeveling om een van de
penseelzwijnen afkomstig uit Keulen naar OpelZOO in Kronberg te sturen, zodat deze daar
voor nageslacht kan zorgen. Met de rangorde in
gedachte is dan het eerste waar we naar kijken
dat de aanbeveling niet de dominantste man
betreft. Gelukkig was dit niet het geval, anders
zouden we weer een nieuwe strijd krijgen om
de hiërarchie, maar met grotere en sterkere
dieren.
De aanbeveling kwam net voor de zomer,
waardoor we in overleg met Opel-ZOO hebben
besloten om te wachten met het transport tot
september omdat varkens erg gevoelig zijn voor
hitte-stress.
Voordat een varkensachtige getransporteerd
mag worden naar een ander Europees land
dient er een Brucellose test gedaan te worden.
Brucellose is een bacteriële infectie veroorzaakt
door de Brucella bacterie die ook overgedragen
kan worden van dier op mens. Een zoönose dus.
N ieuwsbr ief 0 4 / 2 0 2 0
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Op 23 september was het transport naar Opel-ZOO, waar 2 zeugen op hem stonden te wachten. Het verblijf bestaat uit een groot buitenverblijf met daaraan een kleiner (achter de schermen) perk en de stallen.
Bij aankomst werd de transportkist voor de schuif van één van de stallen gezet, waarna de beer de stal
in liep. Hij was vrij onrustig en heeft de eerste dagen alleen gezeten om te wennen aan de nieuwe
omgeving, geuren en geluiden.
Een dag na het transport kregen we al een email dat hij een stuk rustiger was en goed had gegeten. De
meeste dierentuinen laten elkaar weten na een transport hoe het met het dier gaat, zo ook in dit geval.

Een week later was het penseelzwijn zo op zijn gemak, dat ze hem bij de vrouwen hebben gelaten. De
introductie hebben ze eerst in het kleine perk gedaan om ze vervolgens meteen in het grote verblijf te
laten. De introductie is goed gegaan en de dieren zijn nu constant bij elkaar.
Nu de dieren bij elkaar zitten, zal het toch nog wel even duren voordat er biggen rondlopen in Opel-ZOO
omdat de vrouwen nu anderhalf jaar oud zijn en meestal pas voor de eerste keer jongen krijgen wanneer
ze 3 jaar oud zijn.
De resterende penseeelzwijnen in Zie-ZOO hebben na het verdoven en verplaatsen van de penseelzwijn
zoals verwacht strijd gehad. Maar gelukkig is het bij kleine schermutselingen gebleven. De rust is ondertussen al teruggekeerd.

W EN S. . .
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Tekst en foto’s Tim van laarhoven
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Hopelijk wordt 2021 het jaar van meer vrijheid en terug naar het ‘gewone’
leven. Maak er ondanks alle beperkingen mooie feestdagen van en
blijf vooral gezond!
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2021 gaat een heel belangrijk jaar
voor ZiE-ZOO worden. De opening
van het nieuwe hoofdgebouw,
EAZA keuring, BALAI keuring, start
bouw cliëntengedeelte, opening
wetlandvolière.
Een aantal jaren geleden is er binnen ZiE-ZOO voor een koers gekozen om
verder te gaan professionaliseren en te gaan bouwen aan een zorgdierentuin
voor de toekomst. Zowel in het park, als ook in educatie en uitstraling naar
buiten toe zijn er veel dingen aan het veranderen. Bij die uitstraling hoort
ook een ander logo. Het nieuwe logo is in de lijn van het oude logo ontworpen, nog steeds heel herkenbaar als ZiE-ZOO. De kraanvogel en nevelpanter
hebben plaatsgemaakt voor de reuzenmiereneter en lammergier. De zwarte
beer is behouden.
In de komende maanden zal er nog hard gewerkt
worden aan het nieuwe hoofdgebouw, het nieuwe
cliëntengedeelte en verschillende dierverblijven.
De bezoekers van ZiE-ZOO worden via educatieve
aankondigingen in het park op de hoogte gehouden
van de bouwplannen en wat er ongeveer verwacht
kan worden als het eenmaal klaar is.

COOL

Het is alweer een hele tijd geleden dat de temperaturen dit jaar boven de 30
graden uitkwamen. Onze zwarte beren weten daar wel raad mee en zoeken
verkoeling in het water.

Ook in 2021 is er weer veel te zien en te doen in
Dierenpark ZiE-ZOO!

foto John de Greef
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