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HOEVEEL?

• Op dit moment 443 EEPs

• Plannen voor het managen van 657 taxa: 318 zoogdieren, 215 vogels, 

128 in- of lagere vertebraten

WIE?

De EAZA-dierentuingemeenschap (~1000 personen)

WAAROM?

Belangrijkste rollen:

✓ Actieve bron voor herintroductie in het wild (~14% van de EEPs)

✓ ‘Arken’ – uitgestorven in het wild (~6%)

✓ ‘Insurance’ voor in de toekomst (~48%)

✓ Natuurbehoud-educatie (>33%)

✓ Natuurbehoud-onderzoek (~37%)

✓ Fondsenwerving: miljoenen € per jaar voor ondersteuning in-situ
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WAAROM MANAGEN?

LANGE TERMIJN-DOEL
95% behoud van genetische diversiteit in de komende 100 jaar: ‘gezonde’ populaties

Anticiperen van 
groei(snelheid): op 
tijd afremmen

Tijd om anticonceptie-
strategie te bedenken

Tijd

Populatiegrootte

Te veel geboortes; 
boven capaciteit

Anticiperen van populatie-
ontwikkeling: 
op tijd bijsturen

Te weinig
geboortes, crash

EAZA Executive Office

• ‘Founders’

• Genetische diversiteit

• Inteelt

• Dieren met onbekende stamboom

EAZA Executive Office

“De echte wereld”:

• Logistiek

• Welzijn

• Sociale aspecten

• Reproductief succes

etc.
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ZIMS 
(by Species360)

Zoo

EEP-coördinator

• Veel historische data

• Stamboom

• Leeftijd van doodgaan

• Leeftijd van reproductie 

Analyse → PMx (freeware)

✓ Uitrekenen benodigde   

geboortes

✓ Bepalen fokparen

ZIMS 

Mogelijke verklaringen
A. Biologie van de soort
B. Manier van houden
C. Populatiemanagement
D. Data
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• Veel historische data

• Stamboom

• Leeftijd van doodgaan

• Leeftijd van reproductie 

Analyse → PMx (freeware)

✓ Uitrekenen benodigde   

geboortes

✓ Bepalen fokparen

ZIMS 

“Carmen”
#1202

“Kevin”
#1110

“Julia”
#1216

“Don”
#1217

“Susi”
#1328

“Lou”
#1329

“Ceci”
#1330

“Marta”
#1219

“Cibele”
#1461

“Hector”
#1462
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♂ ♀ Zoo Genetic Compatibility

Effect on 
genetic 
diversity

Reproductive 
Compatibility

Exp. # 
of 

offsprin
g

Welfare, logistics, 
social, institutional 

wants, etc. Assessment

208 108 Zoo H

Good match;

Both very low MK and 
unrelated. 

0.055

Bad match;

Female reproduced 
before, but not with 
this male now for 4 
years.

0.4

Aggression. Change may be 
needed for welfare 
reasons. 

Talk with institution to determine 
ways to improve situation, both 
regarding welfare and breeding.  
Otherwise consider pairing with 
other (ideally low MK) male, if 
possible. 

207 107 Zoo G

Bad match;

High MK male with low 
MK female. Closely related 
(0.125).

0.009

Good match;

Bred last year, so 
deemed compatible.

2.4

Some aggression started 
recently. Institution is open 
to exchange.

Consider exchanging male or 
female.

209 109 Zoo I

Bad match;

Female: low MK. Male: 0% 
known ancestry.

0.008

OK match;

Female getting old, 
but could reproduce 
one more time 
successfully with 
this male.

2

Logistically, cannot make 
changes at institution 
before female becomes 
post-reproductive.

Consider breeding female with 
current male, as her last chance to 
reproduce.

Centrum voor promotie van natuurbehoud: 

1. Soortbehoud

2. Educatie

3. Onderzoek

WILDLANDS als avontuurlijke educatieve openluchtbeleving 
over biodiversiteit en natuurbehoud

Bijzondere ontmoetingen Bijzondere eigenschappen



16-11-2022

8

Probleemstelling

Bijdragen aan natuurbescherming
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Meer weten, beter begrijpen

1e niveau: lezen – onze bebording
2e niveau: horen – onze presentaties en telefoonroute
3e niveau: zien – onze dieren en thematisering
4e niveau: horen & zien – rides
5e niveau: doen – educatie stations
6e niveau: beleven, alle voorgaande gecombineerd - ?


