DIERENPASPOORT SUMATRAANSE TIJGER

Wetenschappelijke naam:
PANTHERA TIGRIS SUMATRAE
Ik ben een: zoogdier.
Aantal jongen: 2 tot 5 jongen per keer.
Drachtig: 95 tot 112 dagen.
Volwassen met: 1,5 jaar.
Maximale leeftijd (wild): 15 jaar.
Leeftijd gevangenschap: 20 tot 25 jaar.
Gewicht: 120 - 160 kilo.
Schouderhoogte: ca. 60 centimeter.
Lengte: 120 - 150 centimeter.
Bedreiging: zeer bedreigd.
Woonplaats: in tropische bossen en op
berghellingen van Sumatra.
Voedsel: herten, zwijnen, dassen,
hazen, beren, lynxen en vis.
Vijanden in de natuur: mens.
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WAAR KUN JE DE SUMATRAANSE TIJGER AAN HERKENNEN?
Kleinste maar toch groot
Heb je de tijgers al eens gezien in Blijdorp? Het
zijn Sumatraanse tijgers, de kleinste ondersoort
van de tijgers.
Ze hebben een oranje vacht met zwarte
strepen. De strepen staan dicht bij elkaar. Zo
kun je hen niet zien aankomen als zij tussen de
bladeren en het gras naderbij sluipen.

Verder hebben Sumatraanse tijgermannetjes
heel zware bakkebaarden en meestal korte
rugmanen. Zij hebben een nogal smalle streep
wit op hun buik. Soms worden er wel eens
witte of zwarte tijgers geboren in een nest,
maar eigenlijk is dat een foutje van de natuur.
Dit kan bij alle ondersoorten tijgers voorkomen
(en niet alleen bij tijgers)!
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Ondersoorten? Is er niet gewoon één
tijgersoort?
Dacht je dat er maar één soort tijger was? Ja,
dat is wel zo maar er zijn wel acht ondersoorten. Het begrip ondersoort kun je
vergelijken met rassen van bijvoorbeeld honden
en katten. Ze zien er soms maar ietsje anders uit
maar zijn nog wel hond of kat.
Bij wilde dieren komt dat vaak voor omdat er
iets is gebeurd waardoor een groepje niet meer
bij de rest van de groep kan komen. Als dat
eeuwenlang het geval is gaat de ene groep er
wat anders uitzien dan de andere groep. Dan
noemen we het ondersoorten. Maar het zijn
nog steeds wel tijgers.
Welke ondersoorten zijn er dan?
»» De Bengaalse of Indiase tijger. Hoeveel er van
deze ondersoort nog rondlopen is niet
precies bekend maar we denken nog maar
ongeveer 2000.
»» De Kaspische tijger. Kwam voor in Iran, Irak,
Turkije en Centraal Azië. Wie weet is er nog
een klein groepje in Irak, want enkele jaren
geleden werden er nog wat huiden van de
Kaspische tijger verkocht.

»» De Siberische tijger. komt voor in Noordoost-China, Korea en Rusland. Men denkt dat
er in Korea en noordelijk China nog een groep
van 200 van deze ondersoort rondloopt en
in Rusland nog 400 exemplaren in
reservaten.
»» De Javaanse tijger. Het is bijna zeker dat deze
is uitgestorven.
»» De Chinese tijger. Zij wordt beschermd door
de Chinese regering. Geschat op 100
exemplaren.
»» De Balinese tijger. Deze is uitgestorven.
»» De Indo Chinese tijger. Komt voor in Birma en
Vietnam. Van deze ondersoort lopen er nog
ongeveer 2000 rond.
»» De Sumatraanse tijger. De schatting is 200
tot 400. Ze worden wel beschermd maar
toch wordt er nog stiekem op gejaagd en
worden het er snel steeds minder
Al deze ondersoorten zien er dus net even
anders uit. Maar we houden het hier alleen bij
de Sumatraanse tijger.
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WAAR EN HOE LEEFT DE SUMATRAANSE TIJGER?
Natuurreservaat
De Sumatraanse tijger leeft voornamelijk in
Atjeh. Dat is een natuurreservaat in het
noordelijkste puntje van Sumatra.
Lekker alleen!
De Sumatraanse tijger leeft solitair. Dat wil
zeggen dat hij niet in een groep, maar meestal
alleen leeft. ’s Nachts zoeken ze wel contact
met andere soortgenoten. Ze brullen. Dat is
een geluid dat wij ook kunnen horen. Maar zij
maken ook geluiden die voor ons te laag zijn om
te kunnen horen. Voor tijgers is dat geluid wel
hoorbaar tot zelfs op twee kilometer afstand.
Territorium
Tijgers plassen en poepen rond hun leefgebied.
Dat leefgebied noemen we ook wel een
territorium. Ook zie je dat ze bomen afkrabben.
Onder de poten zitten geurklieren. Al die
geuren zeggen: “Dit is mijn geur! Hier woon ik!”.
Als schuilplaatsen gebruiken ze de ruimten
onder omgevallen bomen, tussen stenen, in
holen of dicht struikgewas. Er worden
verschillende schuilplaatsen gebruikt.

Wijfjes zullen niet gaan vechten om hun
territorium. Dat doen de mannetjes wel.
Wij mensen plassen niet rondom ons
territorium. Wij zetten er gewoon een hek
omheen. Of muren en een deur.

Foto: Sandesh Kadur
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WAT EET DE SUMATRAANSE TIJGER?
Heel veel vlees
Herten, zwijnen, tapirs, beren en vis horen
allemaal tot de prooidieren. De tijger eet wel 7
tot 9 kilo vlees per dag. De tijger jaagt meestal
in de schemering of ‘s nachts.
Verborgen tussen de struiken besluipt hij z’n
prooi tot op zo’n 10 meter afstand. Dan valt hij
aan! Kleine prooidieren valt hij van voren aan.
Met de voorpoten grijpt hij de nek en duwt het
dier op de grond. Bij grote prooidieren bijt

hij soms eerst van achteren de kniepees door,
waarna hij op de rug van het dier springt, de nek
vastgrijpt en het dier neerwerpt.
Rara waar ben ik?
Net als de meeste katten, kan de tijger niet lang
achter elkaar rennen. Daarom moet hij zich
goed kunnen verstoppen. Gelukkig zorgt zijn
gestreepte huid voor een goede camouflage
tussen de struiken en grassen.
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HOE PLANT DE SUMATRAANSE TIJGER ZICH VOORT.
Ruik jij of ruik ik?
Door de geur rondom het territorium en het
brullen, kunnen vrouwtjes en mannetjes elkaar
ontdekken en opzoeken. In de tijd dat ze willen
paren om jonkies te krijgen zie je de vrouwtjes
en mannetjes vaak samen. Ook zie je dan wel
groepjes van bijvoorbeeld 1 wijfje met jongen of
groepjes jonge dieren die al zonder hun moeder
kunnen.

Jij wat en ik wat
Soms deelt een wijfje haar prooi met een
andere wijfje. Mannen doen dit nooit met
mannen. Gelukkig deelt een man wel vlees met
het wijfje en zijn jongen. Het vrouwtje maakt
een soort nest. Bijvoorbeeld lekker beschut
onder een omgevallen boom. De bodem van
het nest is bekleed met droge blaadjes.
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WAT ZIJN DE VIJANDEN IN DE NATUUR
VAN DE SUMATRAANSE TIJGER?
De mens
De mens is de grootste vijand van de tijger.
Het aantal Sumatraanse tijgers is heel hard
achteruit gegaan: in 1920 waren er ongeveer
100.000, in 1940 nog maar 60.000, in 1960
telde men er 30.000 en nu zijn er nog maar
ongeveer. 5.000 gezien.
Groot leefgebied
Al die alleen-levende tijgers hebben per stuk
een nogal groot territorium nodig. Als er weinig

prooi is maakt de tijger zijn territorium groter. Bij
een tijger is de grootte van het territorium
tussen de 50 en 3000 vierkante kilometer. Het
is wel zo dat het territorium van de mannen dat
van de vrouwen vaak overlapt.
Akkers, steden, wegen, spoorbanen,
vliegvelden…
In de laatste tientallen jaren is de leefruimte
voor tijgers behoorlijk verminderd. De gebieden

Welpjes!
Na ongeveer 100 dagen worden
er zo’n 2 tot 5 jongen geboren.
De jongen zijn blind en kunnen
nog bijna niets. Pas later gaan de
oogjes open. Sommige dierenmoeders slepen hun jongen van
het ene nest naar het andere. Een
tijgerwijfje doet dat niet.
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waarin zij leefden waren nodig voor de aanleg
van akkers, steden, wegen, spoorlijnen, vliegvelden en nog veel meer mensendingen. Er
blijven steeds minder bossen over!
Ook branden (meestal veroorzaakt door
slordigheid van de bewoners) veroorzaken veel
schade. Maar soms steekt de bevolking een
stuk bos expres in brand om wild te verjagen of
om voor zichzelf wat grond kaal te maken om te
kunnen verbouwen.
Tijgerdelen als medicijn
Een andere belangrijke reden voor het
verdwijnen van de tijger in de natuur is dat veel
tijgeronderdelen in China gebruikt worden als
een soort tovermedicijnen. Natuurlijk helpen
deze medicijnen helemaal niet! Met het vangen
van tijgers in vallen en strikken kun je heel veel
geld verdienen. Ook de vacht brengt veel geld
op: een jaarsalaris voor de bewoners van het
leefgebied. Deze vachten worden dan weer
door de bontindustrie gebruikt.

noemde men “de Conventie van Washington”.
India verbood de handel in huiden. Handel via
Hong Kong en Singapore werd ook verboden.
Sluipwegen
Toch zijn er nog voldoende sluipwegen en er
wordt nog regelmatig een illegaal handeltje
afgepakt. En dan zijn ook nog mensen die het
leuk vinden om een (zelf geschoten) tijgervel,
compleet met kop, voor de open haard te hebben liggen.
De mens als prooi
Door ontbossing verdwijnen natuurlijk ook de
prooidieren van de tijgers. Daardoor gingen
tijgers andere prooien zoeken, zoals bijv. de
mens en zijn vee. De meeste tijgers zijn geen
menseneters. Maar een hongerig dier dat
toevallig een mens aanvalt of een dood mens
opeet krijgt zo wel de smaak van de mens te
pakken. Tegenwoordig probeert men deze
mensetende tijgers te vangen om ze naar een
dierentuin te brengen of naar een gebied te
verhuizen waar weinig of geen mensen wonen.

Afspraak
Toen men eindelijk zag dat de tijger bijna uitstierf is er een afspraak gemaakt. Die afspraak
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Tijgers gefopt
Soms zet men menselijke poppen neer die
onder stroom staan. De bedoeling daarvan is
om de tijgers angstig te maken voor de mens.
Een andere manier wordt door houthakkers
gebruikt: aan de achterkant van hun hoofd
wordt een menselijk masker gedragen. De tijger
valt bijna nooit een prooi van voren aan. Door
het masker krijgt de tijger het idee dat de mens
naar hem kijkt. Hij zal hem dan waarschijnlijk niet
aanvallen.

Help de tijger!
In 1965 begon men eindelijk echt in te zien dat
de tijger zou uitsterven. Toen werden alle
ondersoorten opgenomen in het Red Data
Book of Endangered Species. Dat is het boek
waarin alle bedreigde diersoorten staan
vermeld.

Nog meer pech
Deze tijger-ondersoort heeft het dus heel
zwaar. Maar nu is in hun beschermde leefgebied, het natuurreservaat in Atjeh, iets ergs
gebeurd. Er is een tsunami geweest. Dat is een
hele lange hoge golf uit zee, die over het land
is gespoeld. Een groot deel van het leefgebied
van de tijger is weggespoeld met al dat krachtig
stromende water.
Gelukkig zijn er verschillende instanties bezig
met het weer opbouwen van dit natuurgebied
zodat de Sumatraanse tijger hopelijk niet zal
uitsterven.
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HOE LEVEN DE SUMATRAANSE TIJGER IN BLIJDORP?
Oog in oog
In 2004 werd gestart met de bouw van het
nieuwe tijgerverblijf op de plek waar eerst de
ijsberen, zeeberen en zeeleeuwen zaten.
Een tunnel verdeelt het verblijf in twee delen.
Aan de ene kant woont de man aan de andere
kant zijn vrouw, zoals dat hoort bij dieren die in
de natuur alleen leven. Als de man en vrouw
aangeven te willen paren kunnen de schuiven

open en kunnen ze bij elkaar komen. Bezoekers
kunnen door de glazen tunnel naar de nachtverblijven lopen en met een beetje geluk van
heel dichtbij oog in oog met de tijgers staan. De
dieren mogen meestal zelf kiezen of zij binnen
of buiten willen zijn.
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Voeding in Blijdorp
De tijgers krijgen niet elke dag hetzelfde te eten:
»» Vier dagen vlees van bv geit, schaap, rund en
paard. Daarbij ook pens (een van de magen
van herkauwers bv koeien want het is erg
gezond). Het vlees wordt bestrooid met
carmix (extra vitaminen en mineralen).
»» Een dag konijn.
»» Twee dagen wordt er gevast want in de
natuur vangen ze ook niet elke dag een prooi.

met een touw, zodat de tijgers flink moeten
trekken om hun ‘prooi’ los te krijgen.
Het beschermen van de tijgersoorten in
dierentuinen
In 1937 waren er maar 14 Sumatraanse tijgers in
dierentuinen. In 1980 waren het er alweer 160,
dus er werd flink mee gefokt

Tijgers zien er altijd een beetje mager uit. Dat
hoort zo bij roofdieren, anders kunnen ze niet
goed jagen. Een te dikke tijger krijgt ook snel last
van zijn gezondheid.
Oeaaahhhh…ik verveel me!!!
Om het leven van onze tijgers natuurlijker en
leuker te maken, geven we ze vlees met bot
eraan, zodat ze lekker aan hun prooi kunnen
trekken en kluiven.
Maar er wordt nog meer gedaan om verveling
tegen te gaan: het voedsel wordt bijvoorbeeld
in een jutezak aangeboden, net alsof de ‘prooi’
nog uit zijn vel gekloven moet worden. Ook
wordt af en toe een stuk vlees vastgebonden
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Inteelt
Inteelt ontstaat door het fokken met dieren
die nauw aan elkaar verwant zijn, bijvoorbeeld:
vader en dochter, neef en nicht of broer en zus.
Gevolgen van inteelt zijn onder andere:
»» vermindering van de levensvatbaarheid
(vooral bij welpen tot 1 jaar);
»» een hoger sterftecijfer;
»» minder energieke tijgers;
»» verminderde vruchtbaarheid.
Je begrijpt nu wel dat er in het verleden, door
al dat fokken van tijgers in dierentuinen inteeltproblemen kwamen. In die tijd keek men niet zo
goed of er mannen en vrouwen die familie van
elkaar waren, jongen met elkaar kregen. Vanaf
1972 mochten er gelukkig geen tijgers meer uit

TIP!

het wild gevangen worden maar daardoor nam
de inteelt nog meer toe.
Fokprogramma
Dit kon natuurlijk niet goed gaan. Gelukkig is er
een goedlopend fokprogramma opgezet, om
deze inteeltproblemen te voorkomen. Het EEP
(Europees fokprogramma) wordt bijgehouden
door de Zoologischer Garten Leipzig in
Duitsland. Zij kunnen in hun stamboek zien welk
dier in welke dierentuin hoort om gezonde tijger
jongen te krijgen. Er worden geen dieren
gekocht. Alleen maar aan elkaar uitgeleend,
soms levenslang. Helaas doen nog niet alle
dierentuinen mee. Diergaarde Blijdorp doet wel
mee aan fokprogramma’s.

KIJK VOOR MEER DIERENINFORMATIE OP:
diergaardeblijdorp.nl
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