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14 TOCO TOEKANS  

IN BLIJDORP
Waarvan vier koppels  

in de Victoria Serre
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Tekst: Harald Schmidt

AMBASSADEURS VAN HET TROPISCH REGENWOUD

De toco toekans (of reuzentoekans) zijn al vele jaren echte 

blikvangers in de Victoria Serre. Met hun grote snavel en 

felle kleuren zijn zij echt ambassadeurs van het tropisch 

regenwoud in Zuid-Amerika. Toekans zijn de naaste 

verwanten van spechten, die we ook in onze bossen en 

tuinen zien. Met zijn grote snavel ziet een toekan er natuurlijk 

heel anders uit dan een specht, maar beide behoren tot 

dezelfde groep binnen het vogelrijk. Eén ding hebben toekans 

en spechten in ieder geval gemeen: ze broeden in een 

nestholte (meestal in bomen). 

MULTIFUNCTIONELE SNAVEL

Toekans eten voornamelijk vruchten en fruit dat op moeilijk 

bereikbare plaatsen aan het uiteinde van dunne takken 

groeit. Die grote snavel helpt hen om vanaf het dikkere 

gedeelte van de tak toch bij het uiteinde te komen. De 

snavel heeft nog meer functies, waaronder die van een 

soort ‘warmtewisselaar’. Als het heel erg heet is, gebruikt 

de toekan zijn snavel om zijn lichaamstemperatuur iets te 

verlagen door meer of minder bloed door zijn snavel te laten 

stromen. De toco toekan heeft van alle vogels de grootste 

snavel in vergelijking tot zijn lichaamsgrootte. In de nacht, 

als het sterk afkoelt, slaapt de toco toekan meestal met zijn 

snavel naar achter gestoken tussen de veren, juist om te 

voorkomen dat hij te veel afkoelt. Naast een soort grijparm 

en ‘warmtewisselaar’ heeft de snavel nog een functie, 

namelijk die van ‘uithangbord’. Een gezonde toekan heeft een 

zeer felgekleurde snavel en laat hiermee aan zijn partner zien 

dat hij op en top gezond is. 

KLASSE: Aves (vogels) 

STATUS: niet bedreigd, afnemend in aantal 

LEEFGEBIED: Zuid-Amerika

DIEET: vruchten, eieren, insecten, kleine 

vogels. In Blijdorp: brokjes en fruit

LEEFTIJD: max. 15 jaar

LENGTE: 55 tot 61 cm (snavel tot staart)

GEWICHT: tussen de 500 en 800 gram

BROEDTIJD: 17 à 18 dagen

TOCO TOEKAN 

WIST JE DAT…
...  er maar zo'n 67 toekans leven in 30 Europese 

dierentuinen, waarvan dus 14 in Blijdorp? 

...  de snavel doorgroeit tot wel 25 cm en bij de 

man gemiddeld langer is dan bij de vrouw?

…  de snavel weliswaar naar verhouding erg groot 

is, maar niet zwaar? Hij bestaat uit een dunne 

buitenrand van hoorn terwijl de binnenkant 

een soort netwerk van beenweefsel bevat.

De toekans in de broedruimte trekken veel bekijks.



10 |     DE GIRAFFE  –  VOORJAAR 2017

DOSSIER L: TOCO TOEKANS

10

HET SUCCES VAN DE TOEKANS IN BLIJDORP

Met de ontbossing van het regenwoud in Zuid-Amerika 

neemt ook het leefgebied van de toekans af. Hoewel ze 

nog niet bedreigd zijn, gaan de aantallen wel achteruit. In 

dierentuinen gaat het ook niet geweldig met toekans. Ze zijn 

gevoelig voor een groot aantal bacteriële infecties en ook 

met de voortplanting wil het in veel tuinen niet lukken. 

Diergaarde Blijdorp is dan ook bijzonder trots dat het hier 

wèl beter gaat en we al jaren de grootste fokker van toco 

toekans zijn in de wereld. De jongen zijn ‘uitgevlogen’ naar 

dierentuinen in heel Europa.

Over het algemeen streeft Blijdorp naar natuurlijke 

voortplanting en proberen we jonge dieren zo natuurlijk 

mogelijk te laten opgroeien. Omdat de populatie toekans  

in dierentuinen zo kwetsbaar is, maken we bij toekans de 

keuze om in te grijpen. Zodra een toekanstel bij ons op eieren 

zit, laten we die eieren door de ouders bebroeden tot vlak 

voor het moment van uitkomen. Dat is na een dag of 17.  

De bebroede eieren worden vervolgens in de broedmachine 

gelegd en komen na enkele dagen uit. De ouders leggen 

meestal na een week of twee opnieuw eieren. Die mogen 

ze helemaal zelf uitbroeden en de jongen zelf opvoeden. 

Het grootbrengen van toekans door middel van handopfok 

is een tijdrovende klus voor de verzorgers. De kleine jongen 

zijn uiterst kwetsbaar. Zij krijgen speciaal ‘opfokvoer’ dat 

met een spuitje tot in de maag wordt gebracht. Dit gebeurt 

circa 6 keer per dag. Voor en na iedere voeding worden de 

kuikens gewogen om de hoeveelheid voer en hun groei in de 

gaten te houden. Naarmate de vogels groeien, verandert ook 

het dieet. Wanneer ze ongeveer 50 dagen oud zijn, leren ze 

langzaam om zelf te eten. 

IJZERSTAPELING

Toekans hebben snel last van een verstoorde opname van 

ijzer uit hun voeding. Hoe dit komt en hoe het mechanisme 

precies werkt, is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk 

hebben toekans in de natuur maar weinig mineralen tot 

hun beschikking, waardoor ze op een of andere manier heel 

efficiënt ijzer onttrekken aan hun voedsel. In dierentuinen 

bevat hun voedsel dan ook meer ijzer dan ze in de natuur 

te verwerken krijgen. Dierentuinen hebben veel onderzoek 

verricht naar een oplossing. Onze toekans krijgen nu een 

speciaal dieet met een zeer laag ijzergehalte. Hierdoor zijn de 

problemen grotendeels opgelost.

GEWICHTSTOENAME PER DAG

Deze ouders hebben hun kuikens zelf opgevoed. Zowel vader als moeder zorgen voor de jongen.
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m.m.v. Constance Alderlieste

Jonge toekans in vier fasen van hun 

ontwikkeling: van ongeveer twee tot 

acht weken oud.

Als de jongen 

ongeveer 55 dagen 

oud zijn, vliegen ze 

uit. Deze toekans zijn 

al uitgevlogen maar 

nog niet helemaal 

zelfstandig. Na een 

week of twee hebben 

ze geen bijvoeding 

meer nodig.

Dit jong kan al vast voedsel eten. Hij 

krijgt een samengesteld menu van 

brokjes, tahoe en bessen.

De pasgeboren kuikens worden circa 

6 keer per dag gevoerd. Ze krijgen een 

speciaal papje met een spuitje toe-

gediend en worden in de couveuse 

warm gehouden op zo'n 35 graden.

Op de weegschaal. Na circa een 

maand komen de veren al door in de 

vorm van stoppels.

Bij de geboorte 

zijn de jongen bijna 

griezelige, kale, 

blinde wezens met al 

een flinke snavel.

3 
eieren

Toekans leggen 

gemiddeld 3 

eieren per keer

55 
toekans

Zoveel toekans zijn er in 

Blijdorp grootgebracht 

tussen 2000 en nu

2009 
een topjaar

In dat jaar  

bracht Blijdorp  

14 jongen groot


