
8 |     DE GIRAFFE  –  ZOMER 2019

DOSSIER L



9

Tekst: Dennis Vink

Er wordt voorspeld dat de 

Nederlandse zomers in de toekomst 

warmer en droger worden als gevolg 

van klimaatverandering. De warme 

zomer van 2018 was daar misschien 

al een voorproefje van. In de natuur 

hebben dieren allerlei manieren 

ontwikkeld om met de warmte om 

te gaan. Ook in Blijdorp is dit tijdens 

een zomerse dag goed te zien! 

KOUD- OF WARMBLOEDIG

Koudbloedige dieren, zoals vissen, 

amfibieën en reptielen, nemen de 

temperatuur aan van hun omgeving. 

Omdat een hogere lichaams- 

temperatuur de stofwisseling 

versnelt, zie je reptielen vaak 

zonnebaden op een warme steen. 

In Nederland is het dikwijls koud, 

dus worden in Blijdorp de meeste 

koudbloedige dieren niet buiten 

maar binnen, in een gecontroleerd 

klimaat, gehouden. Zo hebben ze het 

nooit te koud. Warmbloedige dieren, 

zoals vogels en zoogdieren, creëren 

hun eigen warmte en houden zo hun 

lichaamstemperatuur op peil. Maar 

wat te doen als het buiten zó warm 

wordt dat ze juist warmte kwijt 

moeten? 

AANPASSINGSVERMOGEN 

Miljoenen jaren evolutie heeft ervoor 

gezorgd dat de meeste diersoorten 

hier goed mee om kunnen gaan. 

Door allerlei aanpassingen aan hun 

gedrag of lichaam houden ze ook 

in de zomer het hoofd koel. Onze 

taak is om de dieren altijd de juiste 

keuzemogelijkheden te geven, zodat 

ze zelf kunnen kiezen wanneer ze 

willen afkoelen. Door jarenlange 

ervaring weten de dierverzorgers 

welke soorten wat extra hulp kunnen 

gebruiken. Hoe de dieren afkoelen 

en hoeveel hulp ze nodig hebben, 

verschilt van soort tot soort.  

VENTILEREN

Op de Afrikaanse savanne kan het 

behoorlijk heet zijn. Giraffen zijn 

dan ook goed aangepast aan hoge 

temperaturen. Kijk maar eens op 

de warmtefoto op deze pagina: 

de donkere vlekken kleuren geel 

(warm) en de lichte delen kleuren 

paars (koud). Door het verschil 

in temperatuur ontstaat er een 

constante luchtstroom langs het 

lichaam. Net als een ventilator 

zorgt dit voor verkoeling. Op onze 

Rotterdamse savanne hebben de 

giraffen genoeg schaduwplekken, 

maar eigenlijk maken ze daar weinig 

gebruik van.

VERFRISSENDE DUIK

IJsberen zijn vooral erg goed 

aangepast aan de kou. Met hun 

warme vacht, dikke huid en 

onderliggende vetlaag blijven ze 

makkelijk warm. Warmte kwijtraken, 

dát is lastiger. IJsberen zijn daarom 

gevoelig voor oververhitting. In 

hun natuurlijke leefgebied, Siberië, 

Canada en Alaska, is het niet altijd 

koud. In de zomermaanden smelt 

het zee-ijs en trekken ijsberen 

het land op. In het binnenland kan 

de temperatuur oplopen tot wel 

32°C. De ijsberen lopen dan vaak 

langzaam en rusten veel. Overtollige 

lichaamswarmte raken ze zo veel 

mogelijk kwijt via lichaamsdelen 

zonder vacht of gebieden met 

veel oppervlakkige bloedvaten. 

Voorbeelden hiervan zijn de snuit, 

oren, voetzolen, dijen en schouders. 

Daarnaast nemen ze regelmatig een 

verfrissende duik. 

 

In Blijdorp houden we hier in de 

zomer extra rekening mee: we 

zorgen ervoor dat het water koel 

blijft en de dieren de keuze hebben 

om de schaduw op te zoeken in het 

binnenverblijf. Een koud visijsje (vis in 

een ijsblok) gaat er ook altijd wel in. 

WARMBLOEDIG

ZOOGDIEREN: 302 (65 soorten)

VOGELS: 1034 (104 soorten)

KOUDBLOEDIG

REPTIELEN: 211 (48 soorten)

AMFIBIEËN: 26 (5 soorten)

VISSEN: 6.000 (227 soorten)

ONGEWERVELDEN: 13.000 (169 

soorten)
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VOETBAD

Er wordt gedacht 

dat flamingo’s vaak 

één been intrekken 

om niet te veel 

warmte te verliezen 

via de lange poten. 

Op warme dagen 

kunnen ze zo juist 

goed hun warmte 

kwijt door een 

verkoelend voetbad 

te nemen. 

ZONNEBRIL

Veel dieren, zoals de 

ringstaartmaki’s, 

wasberen en stok-

staartjes, zijn zwart 

rondom de ogen. Er 

wordt gedacht dat 

dit de weerspiege-

ling van de zon 

vermindert. Een 

soort ingebouwde 

zonnebril dus! VIN OMHOOG

Het lichaam van 

zeeleeuwen is bedekt 

met een dikke, 

isolerende blubberlaag. 

Uitzondering zijn de 

vinnen. Door deze uit 

het water in de lucht te 

steken, koelt het bloed 

in de vinnen snel af. 

ZONNEBRANDZWEET 

Uit de poriën van dwergnijlpaarden 

komt een rode, slijmerige vloeistof. 

Net als zonnebrandcrème zorgt deze 

ervoor dat de kale huid niet verbrandt 

in de zon. 

KALE BUIK

De bijna kale 

buik van 

stokstaartjes 

wordt gebruikt 

om de 

temperatuur 

te controleren. 

Hebben ze het 

warm, dan 

drukken ze hun 

buik tegen het 

koele zand in 

hun hol. Dat 

koelt af!

HANDIGE SNAVEL

De toco toekan (reuzentoekan) heeft 

de grootste snavel-tot-lichaam 

verhouding van alle vogels. Door meer 

bloed door de snavel te laten lopen, 

raakt de toekan snel warmte kwijt. 

Tijdens het slapen steekt hij vaak zijn 

snavel tussen de veren, om overmatig 

warmteverlies te voorkomen. 

HIJGEN

Omdat hyena’s niet kunnen zweten, 

raken zij vooral warmte kwijt door te 

hijgen, net als een hond. Ze zoeken 

ook vaak verkoeling onder een 

boomstronk of in een hol.
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BESCHERMENDE BULTEN

Bijna geen dier is zo weerbestendig als de kameel. In de 

woestijn trotseren zij extreme temperaturen van -30°C tot 

ruim boven de 40°C. In het voorjaar verliezen zij in flarden 

hun dikke wintervacht, die al snel wordt vervangen door de 

dunnere zomervacht. Daarnaast beschermen de iconische, 

met vet gevulde bulten hen tegen de felle zon en dienen 

ze als vetreserve in droge, voedselarme periodes. Het kost 

veel water en energie om je lichaamstemperatuur constant 

te houden. In de sterk schommelende temperaturen in de 

woestijn hebben kamelen hier een oplossing voor. Door 

ook hun eigen lichaamstemperatuur te laten schommelen 

tussen 34°C en 41°C (!) besparen ze veel water en energie. De 

kamelen in Blijdorp hebben dus weinig hulp nodig. 

MODDERBAD

Met een huid van zo’n 2,5 centimeter dik worden olifanten 

met recht dikhuiden genoemd. Niet ideaal om overtollige 

warmte kwijt te raken. Zweetklieren hebben ze ook niet, dus 

hoe doen ze dat? Er lopen veel bloedvaten door de dunne 

oren van de olifant. Door met de oren te wapperen, verliezen 

ze meer warmte en koelt het bloed hier af. Het gekoelde 

bloed stroomt vervolgens door naar de rest van het lichaam. 

Daarnaast bedekken olifanten zichzelf graag met een laagje 

modder. Dit beschermt hen niet alleen tegen de felle zon, 

maar ook tegen parasieten die in de zomer meer voorkomen. 

In Blijdorp zorgen wij dat de olifanten in de zomer ook 

de beschikking hebben over een modderbad. Daarnaast 

worden de olifanten op warme dagen meestal twee keer 

per dag gedoucht. Nog steeds warm? Dan nemen ook zij 

een verfrissende duik in het bad. Helemaal kopje onder, met 

alleen de slurf als snorkel boven water. Heerlijk! 

KEUZEMOGELIJKHEDEN

Kortom: terwijl voor veel diersoorten de Nederlandse zomers 

wel meevallen, kunnen andere soorten wat extra hulp 

gebruiken. In alle gevallen geldt dat het bieden van de juiste 

keuzemogelijkheden belangrijk is, zodat de dieren daar zelf 

mee aan de slag kunnen. Op die manier blijft ook op zomerse 

dagen het welzijn van de dieren gewaarborgd.

130 
liter 

Zoveel water kan een 

kameel per keer drinken

10 
graden 

Zoveel kan een toekan-

snavel afkoelen

2,5 
centimeter 
Zo dik is de blubberlaag 

van een zeeleeuw

WATERPRET 
Niet alle olifanten houden 

evenveel van water. 

Vooral Sunay, het jongste 

mannetje, is er gek op. Hij 

zwemt dan ook vaak in 

het water samen met zijn 

halfzusje Nhi Linh. 

Maar als de verzorgers met 

water spuiten loopt Irma, de 

oudste olifant van de kudde, 

meestal snel weg. Opvallend 

is dat de enkele keer dat 

zij wél een duik neemt, de 

rest vaak snel volgt. De 

reden hiervoor weten we 

niet zeker, maar we denken 

dat het simpelweg komt 

doordat Irma zo’n geliefde 

groepsgenoot is. 

Meer weten over de 

olifanten? Ga naar 

diergaardeblijdorp.nl/ 

dossierolifant. Hier vind 

je ook een vrolijk badder-

filmpje.

WIST JE DAT... 
 

… onze pinguïns het juist lekker koel hebben dankzij de 

zon? Door de zonnepanelen op het dak van het  

Oceanium wordt het verblijf constant gekoeld op 8°C.
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