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Aan een olifantengeboorte gaat heel wat planning 

vooraf. Een dierentuin die is aangesloten bij de Europese 

dierentuinenorganisatie (EAZA) kan niet zelfstandig besluiten 

of er uitbreiding van de kudde mag plaatsvinden. Dit gebeurt 

in overleg met de coördinator van het desbetreffende 

Europese fokprogramma (EEP). Voor de Aziatische olifanten 

beheert Blijdorp sinds 1991 het fokprogramma in Europa. 

De coördinator van het Europese fokprogramma van een 

diersoort houdt het stamboek bij van de dieren die in EAZA 

dierentuinen voorkomen en brengt advies uit. Een belangrijke 

taak hierbij is om continu te monitoren hoe het ervoor staat.

Worden er genoeg dieren geboren om de populatie in stand 

te houden? Ontstaat er geen inteelt? Op deze manier zorgt 

de stamboekhouder ervoor dat de populatie in dierentuinen 

stabiel en gezond blijft. 

ZELFVOORZIENEND

Nog tot ver in de jaren 70 bestonden er nauwelijks 

fokprogramma’s voor dieren en waren dierentuinen bijna 

geheel aangewezen op de internationale dierenhandel.  

In de loop der jaren groeide het besef dat dit geen wenselijke 

situatie was en dat dierentuinen veel meer inspanning 

zouden moeten leveren om zelfvoorzienend te worden en 

onafhankelijk van dieren uit het wild. Dit resulteerde ook in 

een verbod op wildvang.

In 1985 vond er onder leiding van toenmalig Blijdorp- 

directeur Dick van Dam een internationale afspraak plaats 

die als de geboorte van de Europese fokprogramma’s wordt 

gezien. Mede dankzij het enthousiasme van onder andere 

Bart Lensink (Directeur Artis) en Fred Daman (Directeur 

Antwerpen Zoo), kreeg deze vergadering een jaarlijks vervolg. 

Dierentuinen gingen zich dus meer focussen op het zelf 

fokken met dieren en als onderdeel hiervan werden vele 

fokprogramma’s in het leven geroepen. Vandaag de dag zijn 

er in totaal zo’n 400 Europese fokprogramma’s.

SOORTBEHOUD

In de loop der jaren is de focus van fokprogramma’s 

steeds meer verschoven naar soortbehoud, mede door de 

bedreiging van veel diersoorten in het wild. Voor diverse 

diersoorten geldt zelfs dat er inmiddels meer (of relatief veel) 

dieren in dierentuinen leven dan in het wild. Dit onderstreept 

het belang van goed beheerde fokprogramma’s en laat zien 

dat dierentuinen een significante bijdrage kunnen leveren 

aan het behoud van soorten. 

SAMENWERKING MET NATUURBESCHERMERS

Stamboekhouders van fokprogramma’s en lokale 

natuurbeschermers in de landen van herkomst werken 

gelukkig ook steeds meer met elkaar samen. De IUCN 

(International Union for Conservation of Nature) heeft een 

aantal jaar geleden de ‘One Plan Approach’ gelanceerd met  

de bedoeling dat er gezamenlijk langetermijnplannen  

worden opgesteld, waarin beschreven staat hoe een 

GEBOORTEPLANNING

Natuurbescherming ter plekke
De meeste Europese dierentuinen die onderdeel zijn 

van het fokprogramma voor de Aziatische olifant 

dragen financieel of inhoudelijk bij aan meerdere 

natuurbeschermingsprojecten in de landen van 

herkomst. Welke projecten Blijdorp ondersteunt kun 

je vinden op diergaardeblijdorp.nl/natuurbehoud 
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bepaalde diersoort het beste 

beschermd kan worden.  

 

Tijdens dit proces wordt er 

bijvoorbeeld gekeken hoe het komt 

dat de diersoort bedreigd is, hoe het 

fokprogramma er op dit moment 

voor staat en wat er nodig is om de 

huidige bedreigingen een halt toe te 

roepen. Zo wordt ook bepaald welke 

rol een specifiek fokprogramma 

heeft. Dit kan een educatieve rol zijn, 

waarbij de dieren de ambassadeurs 

zijn van hun soortgenoten in het wild 

en bewustwording kunnen creëren 

bij het grote publiek. Maar ook het 

bewaren van een reservebestand is een 

belangrijk doel zodat herintroductie in 

het wild tot de mogelijkheden behoort. 

FOKPROGRAMMA

In de loop der jaren zijn er veel 

successen geboekt in Europese 

dierentuinen met het fokken van 

Aziatische olifanten. Inmiddels worden 

er zo’n veertien olifanten per jaar 

geboren.  

 

De populatie is al jaren stabiel en groeit 

zelfs licht. Dit betekent dat we sinds 

een paar jaar het aantal geboortes een 

beetje moeten afremmen. Hierdoor 

zorgen we dat de populatie niet 

te groot wordt zodat we ook in de 

toekomst voor elk individueel dier het 

dierwelzijn kunnen waarborgen. 

GENETISCH ONDERZOEK

Nog een belangrijke functie van 

fokprogramma’s is onderzoek. Dit jaar 

starten we samen met Wageningen 

University & Research een grootschalig 

genetisch onderzoek naar de 

Europese dierentuinpopulatie van 

Aziatische olifanten. Deze studie wordt 

gefinancierd door de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO). Het stelt ons 

in staat om het genetisch beheer 

van de populatie te optimaliseren. 

Zo kunnen we in de toekomst de 

aanwezige genetische diversiteit in de 

dierentuinpopulatie behouden en de 

soort uiteindelijk beter beschermen. 

Ook bekijken we welke dieren 

genetisch gezien het meest geschikt 

zijn voor eventuele herintroducties 

en voor welke gebieden in het wild 

dit geldt. Als een olifant vanuit een 

dierentuin in bijvoorbeeld Thailand 

zou worden uitgezet, dan mag deze 

olifant genetisch niet teveel afwijken 

van de olifanten die hier van oorsprong 

voorkomen. Anders bestaat het risico 

dat de populatie in Thailand minder 

goed aangepast zal zijn aan de lokale 

omstandigheden door vermenging van 

verschillende genetische lijnen. 

Om deze studie mogelijk te maken 

zullen diverse Europese dierentuinen, 

waaronder Diergaarde Blijdorp, 

bloedmonsters van olifanten 

aanleveren waaruit DNA-materiaal 

wordt geanalyseerd. We werken samen 

met het National Centre for Biological 

Sciences (NCBS) in India, zodat we ook 

data vanuit wilde populaties in ons 

onderzoek kunnen betrekken.

DIERWELZIJN

Het krijgen van jongen is ook belangrijk 

voor het dierwelzijn. Zo kunnen 

olifantenkoeien tumoren in het 

geboortekanaal krijgen als zij lange tijd 

geen jongen hebben voortgebracht.  

Daarnaast zorgen jonge dieren ook 

voor een sociale dynamiek in een 

kudde. Jongvolwassen koeien krijgen 

bijvoorbeeld de gelegenheid om te 

leren hoe je een goede moeder moet 

zijn. De hiërarchie in de kudde is voor 

een deel afhankelijk van de opbouw in 

generaties. Wanneer meerdere koeien 

een lange tijd geen jong hebben gehad 

kan dit onrust veroorzaken in de groep.

FOKPROGRAMMA’S 

Blijdorp neemt deel aan 

meer dan 90 Europese 

fokprogramma’s.  

Voor deze soorten coördineert 

Blijdorp zelf het fokprogramma: 

 

 » Aziatische olifanten

 » Kleine panda’s, ook het   

 wereldwijde fokprogramma

 » Kuifherten

 » Egyptische landschildpadden

 » Rüppellsgieren
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