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ZiE-ZOO
AVONDOPENSTELLING
Vrijdag 26 augustus was er een avondopenstelling in Dierenpark 
ZiE-ZOO. Deze avond stond in het teken van natuurbescherming en 
de beschermingsprojecten waar ZiE-ZOO aan meewerkt.

Net als voorgaande jaren hielden wij de deuren van het park tijdens de avondopenstelling op 26 

augustus weer eens extra lang open. Abonnementhouders en dagbezoekers mochten tot 21:00 uur door 

het park lopen om te genieten van de dieren. Naarmate de avond viel werden sommige diersoorten uit 

zichzelf al actiever, andere diersoorten trokken zich juist iets meer terug.

 

De vrijwilligers van de werkgroep Zie-Zoölogisch hebben over de natuurbeschermingsactiviteiten 

waarbij Dierenpark ZiE-ZOO betrokken is verteld. Dit was namelijk ook het thema van de avond 

“Natuurbescherming”. De mensen van de ZiE-ZOO Crew hadden weer mooie producten gemaakt om te 

verkopen en jong en oud kwam tijdens deze avond, die boordevol stond met voederpresentaties, meer 

te weten over verschillende diersoorten.

 

Wij zijn blij met het enthousiasme van iedereen die is langsgekomen en zien jullie graag snel weer terug 

in het park. Wanneer er weer een activiteit is zullen wij dit aankondigen via onze sociale media!

 

Wil jij ook graag als vrijwilliger in Dierenpark ZiE-ZOO meehelpen of mee 

organiseren bij dit soort activiteiten? Werkgroep Zie-Zoölogisch verwelkomt 

hiervoor graag nieuwe vrijwilligers. Je kan je interesse doorgeven via 

conservatie@dierenparkziezoo.nl
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Er was veel belangstelling voor 
de diverse voederpresentaties.
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“Humboldtpinguïns hebben bescherming nodig”, dit was 

het motto van Wereldpinguïndag, op 25 april dit jaar. 

Deze dag dankt zijn oorsprong aan een merkwaardige 

gebeurtenis: wetenschappers van het Amerikaanse 

McMurdo Station op Antarctica merkten op dat de 

Adélie-pinguïns elk jaar op 25 april terugkeren naar hun 

broedkolonie op het land na vele maanden op zee te zijn 

geweest. Deze dag dat de pinguïns terugkeren vanuit 

zee werd een eigen feestdag voor de onderzoekers, die 

geleidelijk wereldwijd werd ingeburgerd.

(Bron: Persbureau van het Duitse Federale Milieuagentschap)

       

HUMBOLDT
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De soortenbeschermingsorganisatie Sphenisco “Red de humboldtpinguïn” wil de aandacht vestigen op 

de gevaren waarmee de Humboldt-pinguïn in het wild wordt geconfronteerd. In dierentuinen vinden 

pinguïns veilige omstandigheden, voldoende vis, schoon water, veilige broedholen en bescherming 

tegen vijanden. In zijn natuurlijke leefomgeving zijn de dingen heel anders voor de Humboldt-

pinguïn, en is zijn grootste vijand de mens. In zijn verspreidingsgebied aan de westkust van Zuid-

Amerika, dat zich uitstrekt van Peru tot Zuid-Chili, liggen door de mens veroorzaakte gevaren op de 

loer. Tijdens de jacht op zee sterven Humboldt-pinguïns in visnetten als ongewenste bijvangst. De 

commerciële visserij vangt te veel vis zodat er steeds minder vis voor de pinguïns overblijft. Op de 

broedeilanden verminderen illegale guano-mijnbouw, ongecontroleerd toerisme en mensen die eieren 

verzamelen het broedsucces. Vervuild water en plastic afval in de zee zijn verdere bronnen van gevaar. 

Klimaatverandering verergert de situatie door het vaker voorkomen van het El Niño-fenomeen, welke 

de geschiktheid en het broedsucces van de soort vermindert door de afwezigheid van visscholen en 

hevige regenval . 

Op de Rode Lijst van de World Conservation Union staat de Humboldt-pinguïn als ‘bedreigd’. Helaas 

wordt het belangrijkste verspreidingsgebied van de soort in het noorden van Chili ook acuut bedreigd 

door de aanleg van industriële havens. Met een internationale online petitie doet Sphenisco een beroep 

op de Chileense overheid om deze milieubelastende bouwprojecten niet toe te staan.

De online petitie is te vinden op: 

https://www.regenwald.org/petitionen/1245/humboldt-pinguine-brauchen-endlich-schutz

De organisatie Sphenisco strijdt voor het behoud van de Humboldt-pinguïn, 

in samenwerking met Chileense natuurbeschermers, wetenschappers en 

plaatselijke bevolking. Ze beschermen de broedkolonies en de maritieme 

gebieden eromheen.

Sphenisco
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SAMENWERKING
ZIE-ZOO & AGAIN and AGAIN
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Dierenpark ZiE-ZOO is een samenwerking aangegaan met Circularity en Again and Again Fashion.

De kledingindustrie is de op een na vervuilendste van de wereld. Jaarlijks worden er ontzettend veel 

kleren geproduceerd en ook weer ontzettend veel kleren gedumpt of verbrand in verbrandingsovens. 

Dit moet toch beter kunnen dachten ze bij Circularity. De kleding wordt gemaakt van eerder gebruikt 

textiel. Deze textiel wordt op kleur gesorteerd en zonder te bleken of verven klein gemaakt tot vezels. 

De vezels worden gesponnen tot nieuw garen en vervolgens tot stof verweven. Hier worden weer kleren 

van gemaakt.

Circularity en Again and Again Fashion hebben samen met Dierenpark ZiE-ZOO 

een kinderlijn opgezet. Binnenkort wordt deze lijn op de 

markt gebracht. Nieuwsgierig geworden!? Houd dan de 

komende maanden Facebook en Instagram in de gaten!

Voor de introductie van de 
kinderlijn zijn er fi lmpjes 
in ZiE-ZOO gemaakt.

NIEUW
Vanuit Dierenpark Bernburg in Duitsland hebben we drie jonge 
Humboldtpinguïns gekregen, twee vrouwtjes en een mannetje.
In het begin moesten ze nog even wennen, maar inmiddels zijn 
ze volledig geaccepteerd door de rest van de groep. 
Kom ze maar snel een keer bewonderen in ZiE-ZOO!

9Foto  John de Greef
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ZiE-ZOO 

TALENT
Het fotograferen van dieren is al jaren zijn passie. Hij heeft lange 
blonde haren en draagt een grote camera bij zich. Hij loopt vaak door 
het park of staat of zit bij het verblijf van de manenwolf.

Hallo ik ben Timothy Raymond Kobossen, geboren op 30 september 2003. Sinds ik me kan herinneren 

ben ik gek op dieren(tuinen). Ik was een dag oud en mijn vader wilde mij en mijn moeder ophalen uit het 

ziekenhuis waar ik was geboren. Daar aangekomen was al snel duidelijk dat ik ernstig ziek was. Ik werd 

met de ambulance vervoerd van het streekziekenhuis naar het Radboud en daar bleek al snel dat ik een 

aangeboren hartafwijking heb (HLHS), daar moest ik 3x aan geopereerd worden. Ik heb die operaties 

gehad met 1 week oud, 6 maanden en 4,5 jaar oud. Tijdens één van die openhart operaties hebben de 

chirurgen zitten kaarten want ik heb zuurstof tekort gekregen waardoor ik nu hersenletsel heb (NAH).

Door deze 2 dingen ben ik helaas (bijna) altijd moe… MAAR ik ben altijd positief opgevoed met lekker 

veel humor en altijd kijken wat er wel kan. Mijn ouders zagen al snel dat ik gek op dieren was en op 

mijn 3e had ik al mijn 1e dierentuin abonnement (Burger`s zoo). Op die leeftijd vroeg ik ook trouwens 

voor mijn verjaardag een GROTE tapir (knuffel of een echte maakte mij niet veel uit). Over tapirs 

gesproken, dat waren ook samen met het aardvarken en de okapi op die leeftijd, mijn lievelingsdieren. 

Lievelingsdieren zijn overigens ook een dingetje… zoals al eerder vermeld ben ik veel te vinden bij de 

manenwolf. Dit is op het MOMENT (met de mogelijke komst van sneeuwluipaarden, dat is nog even 

kijken) mijn lievelingsdier in het park. Ik vindt ze prachtig en eindig elke werkdag wel bij haar verblijf. 

Maar ik ben ook helemaal weg van de prachtige (ja ze is prachtig als ze zichzelf GOED laat zien) Manoel. 

Ik heb wel uren moeten wachten om haar dan uiteindelijk zo te fotograferen. Maar dat was het meer dan 

waard. Ook de rode honden (Dhole dogs), nevelpanters , hyena`s en Dikdiks zijn favoriet. Zoals ik altijd 

zeg mijn top favoriete dierenlijst bestaat uit heel veel soorten…

T i m o t h y  R a y m o n d  K o b o s s e n

Manoel
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G I E R E N
Ze behoren tot de meest bedreigde dieren op de wereld..., gieren. 
Vooral met de soorten in India en Afrika gaat het heel slecht. We 
hopen dat het nog niet te laat is voor deze bijzondere vogels. Ze 
vormen een onmisbare schakel in de voedselketen, het zijn de 
opruimers in de natuur.      

Gieren zijn onmisbaar in de natuur, de meeste giersoorten zijn aaseters en ruimen dode dieren 

(kadavers) op. Gieren zijn aangepast aan het eten van aas, ze beschikken over een zeer sterk maagsap 

waardoor besmettelijke ziekte’s geen kans hebben om zich te verspreiden. De grote soorten zoals de 

vale, witrug- en Rüppellsgier hebben een lichtbevederde nek en een soort ’slabbertje’ van veren zodat er 

zo weinig mogelijk bloed in het verenkleed kan komen. Gieren hebben een onderlinge samenwerking 

om een kadaver op te ruimen. De grotere soorten hebben een zware, sterke snavel om een kadaver 

open te scheuren. Deze grote soorten voeden zich vooral met orgaan- en spiervlees. Als de grote gieren 

verzadigd zijn is het de beurt aan de volgende ploeg, dat zijn de wat kleinere soorten zoals kapgier en 

aasgier. Deze soorten hebben een wat langere en smallere snavel, ze kunnen met deze snavel vleesresten 

van de botten peuteren zodat uiteindelijk alleen de botten overblijven. Ook voor de botten is er een 

giersoort die dat opruimt, de baardgier (lammergier). Deze gier eet hoofdzakelijk botten en beenmerg. 

De baardgier is een echte specialist, hij neemt de botten mee in de lucht en laat deze dan met veel 

techniek en precisie op een steen vallen zodat het bot breekt. Die hapklare stukken slikt hij dan door, het 

sterke maagsap doet de rest.

In India en Afrika zijn de giersoorten enorm achteruit gegaan. De ontstekingsremmer diclofenac is een 

belangrijke oorzaak van deze enorme achteruitgang. Onder andere rundvee wordt behandeld met 

diclofenac. Als de runderen overlijden blijven ze vaak liggen en worden ze niet door mensen opgeruimd. 

Als gieren van een rund eten wat behandeld is met diclofenac gaan ze dood. Diclofenac is giftig voor 

gieren. Ook in Europa wordt diclofenac gebruikt.

STOP WILDLIFE 
POISONING! Rüppells gieren 

op kadaver.
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Niet alleen diclofenac zorgt voor de enorme achteruitgang van gieren. In 

Afrika zijn er nog een aantal oorzaken meer, vergiftiging, en bijgeloof over de 

medicinale werking van botten en veren. De vergiftiging wordt vooral door 

stropers van neushoorns en olifanten gedaan. Het is niet zo handig als gieren 

je net illegaal geschoten neushoorn of olifant verraden. De gieren van de oude 

wereld (Europa, Azië en Afrika) zoeken hun voedsel op het zicht. Zwevend op 

thermiek (warme lucht) zoeken ze naar kadavers. Als de gieren een kadaver 

hebben gevonden blijven ze een tijdje op afstand boven het kadaver zweven, 

pas als ze zeker weten dat het dier dood is komen ze naar beneden. De 

hoeveelheid gieren die boven zo’n kadaver zweven kan behoorlijk groot zijn 

en dat valt natuurlijk op.

Witruggier
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