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SAMENVATTING 

 

Het doel van deze studie was tweeledig. Enerzijds was het de bedoeling inzicht te verwerven in het gedrag 

van een kudde Aziatische olifanten in gevangenschap en de variatie van dit gedrag over een langere 

periode. Anderzijds werd getest wat de invloed van het gebruik van een voederautomaat, een specifieke 

vorm van omgevingsverrijking, op het gedrag binnen deze kudde was. Voor het eerste deel van de studie 

werden de kudde en enkele omgevingsfactoren gedurende verschillende weken geobserveerd, verspreid 

over het jaar. Over alle periodes heen was de geobserveerde proportie het hoogst voor eten, staan en 

locomotie. Er bleek een verschil te zijn tussen gedrag dat de dieren allemaal vertoonden en diereigen 

gedrag. Bovendien werd de synchroniciteit van het gedrag getest en bleken de dieren synchroon te eten 

(∑χ² = 875,58; P < 0,0001) en te staan (∑χ² = 208,68; P < 0,0001). Voor wat betreft locomotie (χ² = 11,16; 

P = 0,011), deurgericht gedrag (χ² = 10,57; P = 0,014) en staan bij een ingang (χ² = 11,69; P = 0,0085) was 

er een significant verschil in frequentie tussen verschillende observatieperiodes. De proporties van 

stereotyperen (r = 0,68; P < 0,001), deurgericht gedrag (r = 0,63; P < 0,001) en staan bij een ingang (r = 

0,63; P < 0,001) bleken een significante positieve correlatie te vertonen met de maximale 

omgevingstemperatuur. Daarnaast bleek dat hoe langer de dieren buiten stonden, hoe hoger de proportie 

van staan bij een ingang was (r = 0,47; P = 0,017). Het effect van de voederautomaat op het gedrag van de 

olifanten werd getest met een A1BA2 design. De automaat was in staat om het gedragspatroon van de 

dieren kort te onderbreken, maar op lange termijn kon de automaat de activiteitenbudgetten van de dieren 

slechts beperkt beïnvloeden. Er worden mogelijkheden gesuggereerd ter verbetering van de 

omgevingsverrijking door middel van een voederautomaat. Deze studie vormt een basis voor verder 

onderzoek naar het gedrag van de Aziatische olifant in gevangenschap. 

 

ABSTRACT 

 

The first goal of this study was to gain insight in the behaviour of a herd of Asian elephants in captivity and 

to test if their behaviour varies over a longer period. On the other hand, the influence of the use of an 

enrichment feeder on the behaviour of the elephants was tested. For the first part of the study, the herd and 

some environmental variables were observed during several weeks, spread over the course of a year. For 

all observed periods, the frequency of behaviour was the highest for feeding, standing and locomotion. A 

difference was defined between behaviour that all the animals of the herd showed and individual behaviour. 

The synchronicity of certain behaviours was tested and the elephants were found to eat (∑χ² = 875,58; P < 

0,0001) and stand (∑χ² = 208,68; P < 0,0001) synchronous. For locomotion (χ² = 11,16; P = 0,011), door 

directed behaviour (χ² = 10,57; P = 0,014) and standing by an entrance (χ² = 11,69; P = 0,0085), a 

significant difference in behavioural frequency was found between several observation periods. The 

frequency of stereotypic behaviour (r = 0,68; P < 0,001), door directed behaviour (r = 0,63; P < 0,001) and 

standing by an entrance (r = 0,63; P < 0,001) showed a highly significant positive correlation with the mean 

daily temperature.  Also, the longer the animals spent outside, the higher the frequency of standing by an 

entrance was (r = 0,47; P = 0,017). The effect of the enrichment feeder was tested using an A1BA2 design. 

The feeder succeeded in breaking the behavioural pattern of the elephants for a short period of time, but in 

the long run, the machine could only influence the activity budgets of the animals slightly. Options are 

suggested to enhance the environmental enrichment for elephants using an automatic feeder. This study is 

suggested to be a starting point for further investigation of the behaviour of the Asian elephant in captivity. 
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I. INLEIDING 

 

Volgens de webpagina van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) waren er in 2010, 

verspreid over 36 landen, 322 Europese dierentuinen lid van de vereniging. Over heel Europa werden, 

volgens de laatste versie van het stamboek, 307 Aziatische olifanten in gevangenschap gehouden 

(Belterman et al., 2007). Dankzij het stijgende succes van kweekprogramma’s zijn dat er op dit 

ogenblik wellicht een stuk meer. Daarnaast zijn er nog de olifanten die deel uitmaken van een circus, 

hoewel deze groep onder stijgende publieke en politieke druk steeds kleiner wordt. Het houden van 

niet-gedomesticeerde dieren in gevangenschap brengt vaak problemen met zich omdat het uiterst 

moeilijk is om de omgeving waarin de dieren gehuisvest worden op alle vlakken aan de noden van de 

bewoners aan te passen. Ook voor olifanten is dat het geval. Naast de algemene problemen moet, 

omwille van hun afmetingen, kracht, intelligentie en specifieke behoeften op sociaal en gedragsmatig 

vlak, doordacht omgegaan worden met het houden van deze dieren in een dierentuin. Om de 

omgeving van de olifanten in gevangenschap zo geschikt mogelijk te maken, is het noodzakelijk om 

een uitgebreid inzicht te verwerven in de fysiologie, het natuurlijk gedrag en het probleemgedrag van 

deze dieren en deze kennis toe te passen in het aanleggen van het verblijf en het dagelijkse 

management. In wat volgt wordt eerst een overzicht gegeven van de huidige kennis van het gedrag 

van de olifant, het houden van de dieren in gevangenschap, de problemen die hieraan gekoppeld zijn 

en een aantal strategieën om deze problemen aan te pakken. Vervolgens worden de resultaten 

weergegeven van een studie die als doel had meer inzicht te verwerven in het gedrag van een kudde 

Aziatische olifanten en bepaalde specifieke gedragsmatige problemen. Ten slotte worden de 

resultaten beschreven van een studie die als doel had de praktische haalbaarheid en het 

gedragsmatige effect van een voederautomaat, een bepaalde vorm van omgevingsverrijking, in deze 

kudde te evalueren. Dit werk beoogt een bijdrage te leveren tot het welzijn van olifanten in 

gevangenschap en kan aldus als basis dienen voor verder onderzoek. 

 

II. LITERATUURSTUDIE EN DOELSTELLINGEN 

 

1. HET GEDRAG VAN DE OLIFANT 

De studies naar de sociale structuur en het gedrag van olifanten in het wild werden voornamelijk 

uitgevoerd bij de Afrikaanse olifant (Loxodonta africana). Het gedrag in gevangenschap werd 

daarentegen voornamelijk bestudeerd bij de Aziatische olifant (Elephas maximus). Hoewel er 

empirische aanwijzingen zijn om aan te nemen dat beide soorten vergelijkbaar zijn op het gebied van 

sociale structuur en gedrag, moet toch voorzichtig omgegaan worden met het veralgemenen van de 

soortspecifieke bevindingen. 

Olifanten zijn intelligente dieren die in het wild leven in een complexe en voortdurend veranderende 

sociale structuur (Langbauer, 2000). Kuddes bestaan over het algemeen uit koeien en hun kalveren. 

Aan het hoofd van de sociale ladder van zo’n kudde staat meestal de oudste vrouwelijke olifant, de 

matriarch. De kudde leeft binnen een home range, dit is een gebied dat door de dieren gebruikt, maar 

niet verdedigd wordt. De home ranges variëren qua oppervlakte naargelang de beschikbare voeder- 
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en waterbronnen en beslaan vaak enkele honderden vierkante kilometers (e.g.: Galanti et al., 2006; 

Ntumi et al., 2005; Roux en Bernard, 2009; Varma, 2008; Young et al., 2009). Rond de leeftijd van 6 

jaar worden de jonge stieren uit de kudde verstoten en vormen ze kleine losse groepen van 2 à 3 

individuen, of leven ze solitair. De stieren verplaatsen zich ook binnen een home range, maar deze 

verschilt van die van de kuddes. De home ranges van verschillende kuddes of stieren kunnen 

onderling overlappen (Moss en Poole, 1983). 

Olifanten beschikken over een groot scala aan gedragspatronen die van belang zijn voor de 

communicatie binnen de groep en het bepalen van de sociale hiërarchie. Een overzicht van de 

verschillende sociale gedragselementen, ingedeeld volgens de context waarin het gedrag vertoond 

wordt (hormonale status, emotionele status, groepscohesie en agonistische context) is terug te vinden 

in een literatuuroverzicht van Langbauer (2000). Naast deze sociale gedragingen vertonen olifanten in 

het wild nog een aantal andere gedragspatronen. Deze worden ingedeeld in 2 grote categorieën: 

gedrag dat frequent vertoond wordt en gedrag dat minder frequent vertoond wordt. Onder gedrag dat 

frequent vertoond wordt vallen eten, drinken, locomotie en stilstaan. Gedragingen die minder frequent 

gezien worden zijn baden, een stofbad nemen, graven, rollen, liggen en seksuele activiteit (e.g.: 

Shannon et al., 2008). 

 

2. OLIFANTEN IN GEVANGENSCHAP 

2.1. Geschiedenis 

Om de oorsprong van de gecompliceerde relatie tussen olifanten en de mens te achterhalen moet ver 

teruggegaan worden in de geschiedenis. De eerste bewijzen van interactie tussen mensen en 

olifanten dateren uit het bronzen tijdperk (3300 – 1300 VC). In de vallei van de Indus, op de grens van 

het huidige Pakistan en India, werden olifanten vereerd als heilige wezens. Sindsdien zijn olifanten 

niet meer weg te denken uit de geschiedenis. Alexander de Grote gebruikte rond 330 VC olifanten als 

strijdkracht en iedereen kent de verhalen over hoe Hannibal in 219 VC met behulp van olifanten de 

Alpen overstak. Later werden de dieren gebruikt als vervoermiddel en voor de jacht op tijgers. 

Tegenwoordig worden olifanten voornamelijk ingezet in werkkampen in Azië, waar de combinatie van 

hun handelbaarheid en kracht wordt gebruikt in de houtindustrie. Daarnaast zijn de dieren terug te 

vinden als toeristische attractie in dierentuinen, circussen en shows (Dale, 2010). 

Het feit dat olifanten reeds gedurende duizenden jaren door de mens gehouden worden is voor 

sommige auteurs een argument dat bepaalde ondersoorten als gedomesticeerd kunnen worden 

beschouwd (Jainudeen et al., 1972). Om een soort als gedomesticeerd te beschouwen moet ze echter 

genetisch aangepast zijn aan het leven met de mens, wat impliceert dat de dieren gedurende 

verschillende generaties in nauw verband met de mens moeten geleefd hebben. De afkomst van een 

specifiek dier speelt dus een grote rol in het concept van domesticatie. Dieren die afkomstig zijn uit het 

wild zijn vanzelfsprekend niet gedomesticeerd. Ook dieren die uit werkkampen komen zijn 

waarschijnlijk niet gedomesticeerd, aangezien ze meestal ook oorspronkelijk in het wild gevangen 

werden en niet in gevangenschap gekweekt. Ten slotte zijn er nog de dieren die in dierentuinen 

geboren worden. Het gaat hier echter vooral om dieren van de eerste en tweede generaties. Het is 

onwaarschijnlijk dat de soort zich op zo’n klein aantal generaties genetisch aangepast heeft aan leven 
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met de mens. Olifanten die in dierentuinen leven moeten dus gezien worden als wilde dieren. (Clubb 

en Mason, 2002) 

 

2.2. Management 

In 1994 werden definities opgesteld voor de manier waarop kan worden omgegaan met olifanten 

(Olson et Al. ,1994, in: Stevenson en Walter, 2006). Association of Zoos and Aquariums (AZA), British 

and Irish Association of Zoos and Aquariums (BIAZA) en European Association of Zoos and Aquaria 

(EAZA) namen deze definities over bij het opstellen van hun richtlijnen voor het houden van olifanten 

in Gevangenschap. 

 

-Free contact (Hands on): Het omgaan met olifanten zonder dat er een fysieke barriëre is tussen 

verzorger en dier. 

-Protected contact: Het omgaan met olifanten doorheen een fysieke barriëre tussen verzorger 

en dier. De olifanten worden niet beperkt in hun bewegingsvrijheid en zijn 

vrij om de werkruimte te verlaten. 

-Confined contact: Het omgaan met olifanten doorheen een fysieke barriëre tussen verzorger 

en dier waarbij het dier geïmmobiliseerd wordt. 

-No contact (Hands off): Het houden van olifanten waarbij het dier niet gemanipuleerd wordt, tenzij 

het gesedeerd wordt. 

 

In 2000 was in Europese dierentuinen “free contact” de meest gebruikte strategie (60,9  % van de 

ondervraagde instellingen), gevolgd door “no contact” (10,9  %). Slechts in 1,6  % van de tuinen werd 

“protected contact” gebruikt (Griede, 2000, in: (Clubb en Mason, 2002). Deze laatste strategie werd 

vanaf 2004 door EAZA aangenomen als de beste voor verzorgers om om te gaan met olifanten in 

gevangenschap (European Association of Zoos and Aquaria, 2004). Naar alle waarschijnlijkheid is het 

aantal instellingen dat hun dieren in “protected contact” houdt de laatste jaren dus gestegen. 

Het is belangrijk dat olifanten die in gevangenschap leven getraind worden. Training bevordert de 

gehoorzaamheid en versterkt de band tussen de dieren en de verzorgers. Bovendien zijn getrainde 

olifanten gemakkelijker te onderzoeken en te verzorgen en vormt de training een mentale stimulatie 

voor de dieren (Mellen en Ellis, 1996). Vandaar dat het houden van dieren in een “no contact” 

strategie niet gepromoot wordt. Afhankelijk van de strategie van de dierentuinen worden verschillende 

trainingsmethoden gebruikt. Bij “free contact” worden de dieren getraind met de ankus, een haak die 

afkomstig is uit de traditie van de mahouts, de traditionele Indische olifantendrijvers. Deze oude 

manier van trainen is gebaseerd op dominantie van de verzorger over de olifant. Om deze dominante 

positie te behouden gebruikt de verzorger positieve straf (het blootstellen van het dier aan 

onaangename stimuli), door de ankus te hanteren wanneer het dier niet het gewenste gedrag vertoont 

(Clubb en Mason, 2002). Voor dieren die in “protected contact” gehouden worden, wordt veeleer 

positieve beloning (het blootstellen van de dieren aan een aangename stimulus) aangewend waarbij 

dieren worden getraind om te reageren op een combinatie van verbale en visuele signalen. Hierbij 

wordt er gebruik gemaakt van een target: een voorwerp (bijvoorbeeld een stok) dat door de olifanten 
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met het hoofd, de poten, de staart of de oren moet worden aangeraakt wanneer de verzorger het 

signaal geeft (Roocroft en Zoll, 1994; Roocroft, 2007). 

 

2.3. Leefomgeving 

EAZA stelde in 1997 de eerste richtlijnen op voor het houden van olifanten in gevangenschap. In 2001 

stelde AZA haar eigen richtlijnen op (Association of Zoos and Aquariums, 2001). Een jaar later volgde 

ook BIAZA. De richtlijnen van BIAZA werden in 2004 door EAZA overgenomen. De meest recente 

versie van BIAZA/EAZA richtlijnen dateert van 2006 en wordt samenvattend weergegeven in tabel 1 

(Stevenson en Walter, 2006). 

 

 AZA BIAZA/EAZA 

Buitentemperatuur Monitoring als <4,4 °C Monitoring als <5 °C 

Binnentemperatuur 
>12,8 °C (ruimte met mogelijkheid 

>21,1 °C) 

>15°C (ruimte met mogelijkheid >21 

°C) 

Buitenoppervlakte 
Minstens 167,2 m² (1 dier) 

(+83,6m²/extra dier) 

Minstens 2000 m² tot 8 dieren (+200 

m²/extra dier) 

Binnenoppervlakte 
>37,2 m²/dier (>55,7 m²/stier of 

koe+kalf) 
>50 m²/dier 

Licht “Voldoende”, dag-nacht cyclus 
“Goed verlicht”, dag-nacht cyclus met 

graduele overgang 

Water en voedsel 
Vers water en snoeisel, “hoge kwaliteit 

voeder” 

Vers water en snoeisel, specifieke 

richtlijnen voor voeder 

groepsgrootte Minstens 3 koeien 
Minstens 4 koeien, liefst niet minder 

dan 8 

Extra’s 

Zand, rotsen, boomstronken en 

toegang tot een badplaats moeten 

voorzien zijn, omgevingsverrijking 

wordt aangeraden 

Zand, rotsen, boomstronken en 

toegang tot een badplaats moeten 

voorzien zijn, omgevingsverrijking 

wordt aangeraden 

 

 

In 2004 voerde de EAZA een onderzoek uit onder haar leden om na te gaan in hoeverre de 

infrastructuur voor olifanten voldeed aan de vereisten (European Association of Zoos and Aquaria, 

2004). In totaal werden 112 instellingen bevraagd over het management van hun olifanten. Van de 86 

instellingen die de vragenlijst vervolledigden hielden er 20 (23  %) hun koeien binnen op een 

oppervlakte kleiner dan 50 m²/dier. Voor wat de oppervlakte van het buitenperk voor de koeien betreft 

werd niet gerapporteerd hoeveel dierentuinen de dieren op een te klein perk hielden. In 37 (43  %) 

dierentuinen bestonden kuddes uit minder dan 4 olifanten, hoewel het vaak om oudere dieren ging die 

Tabel 1: De meest recente richtlijnen voor het houden van olifanten volgens AZA en BIAZA/EAZA 

(Association of Zoos and Aquariums, 2001; European Association of Zoos and Aquaria, 

2004; Stevenson en Walter, 2006) 
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niet meer introduceerbaar waren in nieuwe groepen. EAZA zag een verbetering tegenover vroegere 

studies voor wat betreft nachtelijke huisvesting en het houden van sociale groepen, maar 

concludeerde dat er nog heel wat werk was om de -vaak verouderde- infrastructuur van haar leden 

aan te passen aan de moderne inzichten in de noden van olifanten in gevangenschap. Uit een 

recentere en grootschaligere studie naar de groepsgrootte van olifanten in gevangenshap blijkt echter 

dat er nog niet veel vooruitgang geboekt is: meer dan 69  % van de groepen Aziatische olifanten in 

gevangenschap bestaan uit minder dan 4 dieren (Rees, 2009a). Deze laatste studie nam echter, 

naast Europese instellingen, ook Amerikaanse dierentuinen op in haar testpopulatie, wat vergelijking 

onmogelijk maakt. Rees (2009) concludeerde dat “het welzijn van individuele olifanten boven alle 

andere overwegingen staat” en dat “dierentuinen dringend kleinere groepen in grote kuddes moeten 

integreren”. Ook voor de grootte van de infrastructuur is er nog ruimte voor verbetering (Stroud, 2007). 

Wegens plaatsgebrek en tradities is de olifant een van de laatste diersoorten die in dierentuinen nog 

op een min of meer traditionele wijze gehouden wordt op een kleine oppervlakte, daar waar voor de 

meeste andere soorten geldt dat dierentuinen evolueren naar een huisvesting die zo goed mogelijk 

voldoet aan de biologische vereisten van het dier. Stroud (2007) dringt er dan ook op aan de 

huisvesting van olifanten af te stemmen op wetenschappelijk onderzoek naar hun biologische noden. 

Ook de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) vindt dat de grootte van de 

huisvesting van cruciaal belang is voor het welzijn van dieren in het algemeen en olifanten in het 

bijzonder (Jones en McGreevy, 2007). 

 

3. STEREOTYPIEEN 

De term ‘stereotypie’ dekt in de ethologie een zeer grote lading. Men bedoelt hiermee vaak een 

gedragspatroon dat zich in de tijd herhaalt en op het eerste zicht geen functie heeft. Deze term kan 

echter ook slaan op niet-repetitieve gedragspatronen die wel een duidelijke functie hebben, maar niet 

voorkomen in het normale ethogram van de diersoort waarbij ze gezien worden (bijvoorbeeld 

zelfgericht gedrag, zoals zichzelf krabben). Stereotypieën worden vaak gezien als een indicator voor 

een welzijnsprobleem bij dieren in gevangenschap. Deze stelling moet echter voorzichtig geëvalueerd 

worden omdat de oorzaak van deze gedragingen lang niet altijd duidelijk is en gelegen kan zijn in het 

verleden van het dier (Mason en Latham, 2004). Bovendien is het mogelijk dat stereotypieën het dier 

helpen omgaan met stress. Op basis van verschillende studies, waarin een verband werd gezien 

tussen het vertonen van stereotypieën en cortisolgehaltes in het bloed (Laws et al., 2007; 

Wielebnowski et al., 2002), zou gesteld kunnen worden dat stress of een staat van opgewondenheid 

rechtstreeks aanleiding geven tot het vertonen van stereotypieën. Deze correlatie tussen 

cortisolgehaltes in het bloed en het vertonen van stereotypieën wordt echter niet consequent 

teruggevonden (Gusset, 2005; Terlouw et al., 1991; Wilson et al., 2004), wat opnieuw wijst op het feit 

dat de oorzaak en het ontstaan van een stereotypie complex is. 

 

3.1. Definities 

In een vrij recent literatuuroverzicht (Mason et al., 2007) zijn verschillende definities terug te vinden 

voor de term ‘stereotypie’. Een van de basisdefinities is de volgende: stereotypieën zijn “repetitieve, 
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niet-variabele en schijnbaar nutteloze gedragspatronen” (Ödberg, 1978). Deze definitie dekt echter 

niet alle gedragspatronen die als stereotypie aanzien worden. Daarom werd aan de definitie van 

Mason uit 1991 toegevoegd dat ook meer flexibele bewegingspatronen, zoals bijvoorbeeld zelfgericht 

gedrag, onder de term ‘stereotypie’ vallen (Mills en Luescher, 2006). Deze definitie werd vernauwd tot 

“repetitief gedrag geïnduceerd door frustratie, herhaaldelijke pogingen tot omgaan met stress en/of 

dysfunctie van het centraal zenuwstelsel” (Mason, 2006). Hierbij gaat men er dus vanuit dat gedrag 

waarvan de oorzaak onbekend is, niet valt onder de term stereotypie. Daarom stelt Garner voor om in 

plaats van de term ‘stereotypie’, de omschrijving ‘abnormaal repetitief gedrag’ (ARG) te gebruiken. 

Hiermee wordt gedrag bedoeld dat repetitief van aard is en niet voorkomt in het normale ethogram van 

de soort (Garner, 2006). Op basis hiervan worden enkel ARG’s die voldoen aan de definitie van 

Mason (2006) als stereotypieën beschouwd. In het kader van dit werk zal de meest algemen definitie 

van Ödberg (1978) gebruikt worden, omdat deze geen oordeel in zich draagt over de oorsprong van 

het gedrag en bovendien nog steeds het meest gebruikt wordt in de literatuur. 

 

3.2. Oorzaken en ontstaan 

Er zijn een aantal neurotransmitters die stereotypieën onder laboratoriumomstandigheden kunnen 

induceren bij proefdieren die eerder nog geen repetitief gedrag vertoonden. Deze gedragingen worden 

dan farmacologisch geïnduceerde stereotypieën (FIS) genoemd. Vooral de dopamine receptor blijkt 

een belangrijke rol te spelen in het ontwikkelen van FIS. Het toedienen van dopamine agonisten, zoals 

apomorfine en hoge dosissen amfetamine, leidt bij ratten en muizen tot het vertonen van repetitief 

gedrag, zoals cirkelen, repetitieve bewegingen met de mond, weven, klimmen en salto’s maken (e.g.: 

Havemann et al., 1986; Skrinskaya, 1992). De werking van een aantal andere klassen van farmaca op 

het ontstaan van FIS kunnen teruggebracht worden tot het dopaminerge systeem. Zo zijn neuroleptica 

(e.g.: haloperidol) dopamine antagonisten en kunnen ze FIS inhiberen. Ook serotonine agonisten 

zouden afhankelijk zijn van het dopaminerg systeem om FIS te induceren. Antagonisten van de 

glutamaat receptor zijn ten slotte in staat de locomotie te stimuleren en een welbepaald motorisch 

patroon (snuffelen) te laten toenemen. Echte orale en doelgerichte FIS ontstaan echter niet (overzicht 

in Vandebroek, 1998). 

Een stereotypie kan echter ook “spontaan” ontstaat, dus niet door toediening van farmaca. In dat 

geval spreken we van omgeving geïnduceerde stereotypieën (OIS). Er zijn vermoedens dat het 

dopaminerg systeem ook in het ontstaan van OIS een rol zou spelen (Kennes et al., 1988). Op de 

indeling, mogelijke oorzaken en ontwikkeling van OIS wordt hieronder verder ingegaan. 

Zoals eerder aangehaald is de concrete oorzaak van het ontstaan van stereotypieën per individu vaak 

moeilijk tot onmogelijk te achterhalen, tenzij ontwikkelingsstudies ondernomen worden en de 

ontogenie van het gedrag bestudeerd wordt. Er gaan complexe mechanismen schuil achter de 

ontwikkeling van een repetitief gedragspatroon. OIS kunnen, naargelang hun etiologie, worden 

onderverdeeld in de categorieën ‘frustratie geïnduceerde stereotypieën’ (FGS) en 

‘ontwikkelingsstoornis geïnduceerde stereotypieën’ (OGS) (Mason, 2006). 

FGS zijn stereotypieën die hun oorsprong vinden in frustratie, angst of ongemak. Deze 

gedragspatronen hebben dus een directe oorzaak en er is een verband tussen de motoriek van het 
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repetitief bewegingspatroon en het uitlokkende welzijnsprobleem. Het repetitief gedrag ontstaat 

doordat het dier herhaaldelijke pogingen onderneemt om het hoofd te bieden aan de oorzakelijke 

factor. Als de stressor ongewijzigd aanwezig blijft, evolueren deze pogingen naar een 

stereotypiepatroon dat qua motoriek min of meer duidelijk verband houdt met de veroorzakende 

stressor (Dantzer, 1991; Wiepkema, 1985). Het voorgaande ontwikkelingspatroon werd onder andere 

verondersteld bij bepaalde stereotypieën bij pluimvee, woelmuizen, ijsberen en nertsen (Overzicht in: 

Wechsler, 1995). 

OGS worden verder onderverdeeld in 2 categorieën (Mason, 2006): (1) stereotypieën die ontstaan 

doordat “de omgeving langdurige stress veroorzaakt die beïnvloedt hoe specifieke hersenregio’s 

gedrag sturen” en (2) stereotypieën die tijdens de jeugd ontstaan zijn doordat een bepaalde omgeving 

de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel negatief beïnvloed heeft, wat opnieuw aanleiding gaf tot 

het ontwikkelen van abnormaal gedrag dat kan persisteren lang nadat de oorzakelijke stressor 

verdwenen is. Het uitoefenen van repetitief gedrag heeft namelijk de vrijstelling van endogene 

opioiden tot gevolg, wat ervoor zorgt dat het dier beter kan omgaan met omgevingsgeïnduceerde 

stress. Het repetitief gedrag kan zich echter loskoppelen van de oorzakelijke factor en een motorisch 

automatisme worden (OGS), door dopamine gecontroleerd, waarbij geen opioiden meer worden 

vrijgesteld en dat dus geen functie meer heeft in het omgaan met stress (Cronin et al., 1985; Kennes 

et al., 1988). Deze persisterende stereotypieën hebben dus niet noodzakelijk een verband met de 

omgeving waar het dier zich op het moment van het vertonen van het abnormaal repetitief gedrag in 

bevindt en zijn niet noodzakelijk het gevolg van een aanwezig welzijnsprobleem.  

Naast deze fundamentele ontstaansmechanismen van stereotypieën, spreekt men ook van proximale 

causale factoren. Dit zijn stimuli (acuut stresserend, frustrerend of appetitief) vanuit de omgeving die 

de directe aanleiding zijn van het vertonen van repetitief gedrag. Deze stimuli lokken het vertonen van 

stereotypieën dus uit, maar maken niet noodzakelijk deel uit van het ontstaan van dit gedrag. Zo kan 

een OGS uitgevoerd worden naar aanleiding van een proximale causale factor zonder dat deze een 

rol speelt in het oorspronkelijke ontstaan van een stereotypiepatroon. Veel voorkomende proximale 

causale factoren voor het vertonen van stereotypieën zijn situaties van stress, conflicten, frustratie en 

het anticiperen van het krijgen van voeder (Mason, 1991). Rees (2004) stelt dat de proximale causale 

factoren voor het vertonen van stereotypieën bij een groep olifanten in gevangenschap mogelijk 

“honger en het fysiek verhinderen van de dieren om bij voeder en een schuilplaats te komen” zijn 

(Rees, 2004). Omdat men zich moeilijk kan inleven in de sensorische wereld van een dier in het 

algemeen en de olifant in het bijzonder, is het in de praktijk vaak moeilijk te achterhalen wat de 

proximale causaliteit van het vertonen van repetitief gedrag precies is. Het is mogelijk dat een dier 

bepaalde stimuli uit de omgeving kan waarnemen die door de sensorisch beperktere zintuigen van de 

observator niet waargenomen worden. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat olifanten reageren op 

een infrasone geluidsbron, afkomstig van bijvoorbeeld een vliegtuig, trein, bouwwerf of onweer, die 

door de mens niet kan geregistreerd worden. Het zal dan voor de observator lijken alsof het dier 

“zomaar”, zonder directe aanleiding, stereotypeert, terwijl de causale stimulus er wel degelijk is, maar 

niet door de observator kan waargenomen worden. 
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Onderzoek lijkt erop te wijzen dat ook genetische factoren bijdragen tot het ontwikkelen van 

stereotypieën. Zo bleek uit een laboratoriumexperiment met Afrikaanse gestreepte muizen 

(Schwaibold en Pillay, 2001) dat de frequentie van het vertonen van stereotypieën hoger lag bij 

nakomelingen van een moeder die stereotypeerde dan bij nakomelingen van een niet-stereotyperende 

moeder. Gelijkaardige resultaten werden verkregen bij gekruiste adoptie: nakomelingen van 

stereotyperende moeders ontwikkelden vaker stereotypieën dan nakomelingen van niet-

stereotyperende moeders, zelfs als ze door deze laatste werden grootgebracht. Op basis van dit 

experiment suggereren Schwaibold en Pillay (2001) dat er een genetische predispositie bestaat voor 

het ontwikkelen van stereotypieën (voornamelijk klimmen op de tralies en achterwaartse salto’s 

maken) bij Afrikaanse gestreepte muizen. Er was echter geen verband tussen het motorische patroon 

van de stereotypie dat moeders en nakomelingen vertoonden. Hansen et al. (2010) slaagden erin om 

door selectie-experimenten bij nertsen een selectielijn te verkrijgen die gevoelig was aan het 

ontwikkelen van stereotypieën (onder andere ijsberen, salto’s maken, cirkels met de kop maken, op en 

neer springen) en een andere waarvan de dieren beduidend minder stereotypieën vertoonden 

(Hansen et al., 2010). Uit een enquête die kribbenbijten bij paarden evalueerde in de Verenigde 

Staten bleek dat er een raspredispositie bestond voor dit gedrag. Met name Engelse volbloeden 

bleken deze stereotypie meer te vertonen dan Arabieren en Quarter horses (Albright et al., 2009). 

Beide voorgaande voorbeelden laten vermoeden dat genetica een zekere rol kan spelen in de 

ontwikkeling van een stereotypie. 

Het laatste woord over het ontstaan en de ontwikkeling van repetitief gedrag is duidelijk nog niet 

gezegd. Terwijl men vroeger aannam dat stereotypieën louter gedragsproblemen waren die door een 

stresserende omgeving veroorzaakt werden, blijkt nu dat de werkelijkheid een stuk gecompliceerder 

is. Stereotypieën kunnen persisteren gedurende lange tijd, ook als de oorzakelijke stressor verdwenen 

is. Bovendien kunnen ze het individu helpen om te gaan met stress en zijn zo in zekere zin zelfs 

nuttig. Ten slotte zijn er duidelijke aanwijzingen dat ook de genetica een rol kan spelen in het ontstaan 

van dit gedrag, of tenminste in de gevoeligheid van een individu om een stereotypie te ontwikkelen. 

 

3.3. Functie 

Over of stereotypieën een functie hebben en wat die dan is, bestaat in de literatuur eveneens 

aanzienlijke onenigheid. Op fysiologisch gebied zijn er een aantal studies die suggereren dat 

bepaalde stereotypieën in bepaalde gevallen een functie kunnen hebben (Würbel et al, 2006). Een 

gangbare theorie is dat stereotypieën een zelfnarcotiserende functie zouden hebben door het 

vrijkomen van endogene opioïden. Deze theorie wordt gesteund door het feit dat een opioïd 

antagonist (naloxone) toegediend aan aangebonden zeugen in staat was om normaal voorkomende 

stereotypieën (gedrag gericht op de ketting) te verminderen (Cronin et al., 1985). Bovendien werd 

vastgesteld dat dieren die stereotyperen minder last hebben van maagzweren en een lagere 

hartfrequentie hebben dan niet-stereotyperende individuen (Bergeron et al, 2006). Het verband tussen 

cortisol, een indicatorhormoon voor stress of een staat van opgewondenheid (bijvoorbeeld door 

anticipatie van een positieve stimulus) en de frequentie van stereotyperen werd bestudeerd. In een 

aantal gevallen (e.g.: Laws et al., 2007; Wielebnowski et al., 2002) werd een correlatie gezien tussen 
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cortisolniveaus en het vertonenen van ARG. Al de voorgaande argumenten doen vermoeden dat het 

vertonen van ARG een invloed uitoefent op de stressfysiologie en dat het uitoefenen van een 

stereotypiepatroon een functie kan hebben in het controleren van stress. Er zijn echter ook 

vaststellingen te vinden die in tegenstrijd zijn met deze stelling. Zo vonden Rushen et al. (1990) geen 

bewijs voor de theorie dat het uitoefenen van stereotypieën leidt tot een verhoogde opioïdconcentratie 

(Rushen et al., 1990). Bovendien werd een verband tussen de frequentie van stereotyperen en het 

cortisolniveau niet altijd vastgesteld (Gusset, 2005; Terlouw et al., 1991; Wilson et al., 2004). In een 

onderzoek naar de kortetermijneffecten van het fysisch verhinderen van kribbenbijten bij paarden werd 

geen stijging in cortisol vastgesteld wanneer dit gedrag verhinderd werd, wat leidde tot de suggestie 

dat de functie van de stereotypie niet gerelateerd was aan het efficiënt omgaan met stress (McGreevy 

en Nicol, 1998).  

Mason en Latham (2004) delen stereotypieën naar hun mogelijke functie op in 4 categorieën: (1) ‘doe-

het-zelf verrijking’, (2) stereotypieën met ‘mantra effect’, (3) ‘centraal gecontroleerde’ stereotypieën en 

(4) persisterende stereotypieën (Mason en Latham, 2004). 

Men spreekt van ‘Doe-het-zelf verrijking’ als een repetitief gedragspatroon een bepaald gedrag dat het 

dier vertoont in de vrije natuur, maar niet kan vertonen in gevangenschap (bijvoorbeeld graven), gaat 

vervangen. De motivatie om dat natuurlijk gedrag te vertonen wordt dan zodanig groot dat het individu 

een ander, schijnbaar zinloos gedragspatroon gaat vertonen. Vaak gaat het dan om patronen die qua 

motoriek in verband te brengen zijn met de oorspronkelijke motivatie (zie 3.2). 

Het ‘mantra-effect’ wordt omschreven als gedrag dat “kalmerend werkt door herhaling” (Mason en 

Latham, 2004). Deze theorie wordt gesteund door veel empirisch en suggestief bewijsmateriaal, 

vooral gebaseerd op bevindingen uit de humane gedragsleer. Zo is het bijvoorbeeld algemeen 

geweten dat wiegen een kalmerend effect heeft op baby’s en vertonen veel mensen tjjdens 

stresserende momenten een of andere vorm van repetitief gedrag dat een kalmerend effect lijkt te 

hebben (e.g. ritmisch op tafel tikken met de vingers, klikken met een balpen,...). Ook de hierboven 

vermelde effecten die stereotypieën in bepaalde gevallen op de stressfysiologie lijken te hebben 

kunnen mogelijk verklaard worden door de ‘mantra-effect’ theorie. 

In bepaalde gevallen kan een motorisch patroon dat vaak herhaald wordt overgaan in een ‘centraal 

gecontroleerde’ stereotypie (Mason en Turner, 1993, in: Mason en Latham, 2004). Als dit voorvalt kan 

een motorisch patroon (in dit geval een stereotypie) losgekoppeld worden van het cognitieve en een 

gewoonte worden, die losstaat van het al dan niet aanwezig zijn van een stressor in de omgeving. 

Aangezien er enige tijd nodig is vooraleer een motorisch patroon overgaat in een ‘centraal 

gecontroleerd’ patroon gaat het hier meestal om dieren die frequent stereotyperen. Deze theorie kan 

een van de verklaringen zijn voor het eerder vernoemde feit dat de frequentie van stereotypieën niet 

altijd gecorreleerd is met de gemeten cortisolconcentraties (Mason en Latham, 2004). 

Persisterende stereotypieën (OGS). Worden veroorzaakt door een foutieve ontwikkeling van het 

centraal zenuwstelsel en komen volledig gedissocieerd van een oorzakelijke stimulus voor. Ze 

hebben, voor zover geweten is, geen enkele functie. 
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3.4. Stereotypieën en welzijn 

Volgens Wickins-Drazilova (2006) moet het evalueren van dierenwelzijn in dierentuinen gebeuren op 

basis van 6 criteria (Wickins-Drazilova, 2006): (1) gezondheid van de dieren, (2) levensduur, (3) 

reproductie, (4) de aanwezigheid van de mogelijkheid tot uitoefenen van natuurlijk gedrag en het 

afwezig zijn van abnormaal gedrag, (5) de aanwezigheid van de mogelijkheid tot het maken van 

keuzes en (6) het behoud van waardigheid. De realiteit leert echter dat het evalueren van 

dierenwelzijn een zeer gecompliceerde aangelegenheid is en niet rechtlijnig te vatten is in een 

evaluatiestrategie. In wat volgt wordt verder ingegaan op het gebruik van de aanwezigheid van 

stereotypieën in de evaluatie van dierenwelzijn. 

Stereotypieën kunnen ontstaan onder invloed van stress afkomstig uit de omgeving van het dier 

(Mason, 2006). Zoals eerder aangegeven kunnen stereotypieën onder de vorm van OGS echter 

persisteren, ook als het dier zich al lang niet meer in de stress-inducerende omgeving bevindt. Het feit 

dat een dier stereotypeert, bewijst dus op zich niet dat de omgeving waar het dier zich op dat moment 

in bevindt een negatieve invloed uitoefent. FGS zijn wel een signaal dat erop wijst het dier een 

bepaalde vorm van stress ondervindt, afkomstig uit de omgeving. Het onderscheid tussen OGS en 

FGS is echter zeer moeilijk te maken omdat de motorische patronen exact hetzelfde kunnen zijn. 

Enkel door zorgvuldige observatie van de omgeving en het dier zelf kan een bepaalde 

omgevingsfactor geïdentificeerd worden als stresserend voor het dier en aanleiding gevend tot 

stereotypieën. Bovendien geldt dat een stereotypie die in het verleden ontstaan is door een factor die 

niet meer te achterhalen is, gedissocieerd kan geraken van die oorspronkelijke causale factor. Dat 

welbepaalde stereotypiepatroon kan dan op korte termijn terug uitgelokt worden door om het even 

welke stressor, waardoor een verkeerde oorzaak voor het gedrag kan verondersteld worden. 

Hoewel stereotypieën zelf een veruiterlijking zijn van een periode van stress en geen rechtstreekse 

invloed hebben op de fysische gezondheid van het dier kunnen ze toch aanleiding geven tot 

secundaire gezondheidsproblemen. Door middel van een enquete bij Europese dierentuinen werd 

vastgesteld dat volwassen Aziatische olifanten die repetitief gedrag vertonen meer dan 3 keer meer 

kans hebben op het vertonen van pootproblemen (p < 0,0001). Dit zou mogelijk te wijten zijn aan de 

herhaaldelijke gewichtsverplaatsing die met bepaalde stereotypieën gepaard gaan en daardoor de 

eventuele overbelasting van de voeten (Haspeslagh et al., 2010a). Ook automutilatie, wat gezien kan 

worden als een extreme vorm van stereotyperen en onder andere werd vastgesteld bij vogels 

(Hollmann, 1997), apen (Brune et al., 2006) en konijnen (Iglauer et al., 1995), heeft duidelijke 

negatieve gevolgen voor de lichamelijke gezondheid van een dier. Paarden die kribbenbijten en/of 

luchtzuigen zijn meer vatbaar voor het ontwikkelen van colonobstructie (Hillyer et al., 2002) en koliek 

door het verplaatsen van darmlussen in het foramen epiploïcum (Archer et al., 2004). Verder verkeren 

dieren die een FGS vertonen vaak in een stresssituatie. Dit gaat gepaard met verhoogde niveaus van 

corticosteroïden in het bloed met mogelijke gevolgen op de fysiologie en het metabolisme van het 

individu. 

Het omgekeerde kan echter ook waar zijn. Runderen die orale stereotypieën vertonen, hebben minder 

maagulcera (Canali et al., 2001, in: Mason en Latham, 2004). Bovendien bestaat er bij runderen een 

negatieve correlatie tussen het vertonen van orale stereotypieën en de respons op adrenocorticotroop 
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hormoon (Redbo, 1998) en hebben stereotyperende runderen een lagere hartfrequentie dan niet-

stereotyperende (Seo et al., 1998). Mason en Latham (2004) voerden een literatuuronderzoek uit naar 

het aantal artikels waarin stereotypieën werden geassocieerd met bepaalde gradaties van welzijn 

(slecht, neutraal, goed). Hieruit blijkt dat de prevalentie van stereotypieën bijna net zo vaak in verband 

kan gebracht worden met goede welzijnsomstandigheden als met slechte. 

Uit het voorgaande blijkt dat het feit dat een dier stereotypeert op zich niet bepalend is voor het 

welzijn. Het scoren van stereotypieën mag slechts een onderdeel zijn van de evaluatie van het welzijn 

van een individu. Mason en Latham (2004) stellen bovendien dat in het onderzoek naar dierenwelzijn 

de niet-stereotyperende dieren, die in dezelfde omgeving leven als stereotyperende soortgenoten, niet 

over het hoofd mogen worden gezien en dat deze er mogelijk nog het slechtst aan toe zijn. 

 

3.5. Het verhinderen en/of voorkomen van stereotypieën 

Mason et al. (2007) stellen dat er 5 mogelijkheden zijn om stereotypieën te bestrijden of te voorkomen: 

(1) genetische selectie (e.g.: Hansen et al., 2010), (2) farmacologische bestrijding (e.g.: Poulsen et al., 

1996), (3) het belonen van ander gedrag, (4) het bestraffen van het uitvoeren van stereotypieën en (5) 

omgevingsverrijking (Mason et al., 2007). Hieraan kan nog worden toegevoegd dat (6) het eenvoudig 

fysisch verhinderen van bepaalde stereotypieën, zoals bijvoorbeeld kribbenbijten, ook tot de 

mogelijkheden behoort. Svendsen et al. (2006) vonden dat in selectielijnen van nertsen die gefokt 

werden tegen het vertonen van stereotypieën, de dieren van laag-stereotyperende lijnen angstiger 

waren. Ze stellen dat “hoewel de selectie tegen stereotypieën een duidelijke verlaging van het fecaal 

cortisol tot gevolg heeft”, er “mogelijk tegenstrijdige gevolgen zijn voor het welzijn van de nertsen” 

(Svendsen et al., 2007). Omdat repetitief gedrag mogelijk een functie heeft in de controle van de 

fysiologische effecten van stress (zie 3.4.), is het tegenaangewezen om enkel symptomatisch te werk 

te gaan, zonder de oorzakelijke factoren aan te pakken. Daarom zijn behandelingen (2) tot en met (4) 

en (6) ook niet optimaal. Bijgevolg is het aangewezen enkel te steunen op mogelijkheid (5) en ARG 

preventief te bestrijden door middel van omgevingsverrijking. Doordat de dieren dan langer bezig zijn 

met andere activiteiten zoals spelen, voeder zoeken, eten of beweging wordt minder tijd besteed aan 

het beoefenen van abnormaal repetitief gedrag. 

Recent werd echter het voorkomen van stereotypieën uit een andere hoek benaderd. Basset en 

Buchanan-Smith (2006) zagen dat onder laboratoriumomstandigheden het gedrag en de 

stressfysiologie van ratten beïnvloed werden door de (on)voorspelbaarheid van stressoren. Ze stelden 

de termen ‘voorspelbaarheid in tijd’ en ‘gesignaleerde voorspelbaarheid’ voor, waarbij het eerste 

beschrijft of een gebeurtenis telkens op eenzelfde (relatief) tijdstip plaatsvindt en het tweede of een 

gebeurtenis telkens na eenzelfde signaal plaatsvindt (Bassett en Buchanan-Smith, 2007). Dit concept 

werd verder uitgediept door middel van experimenten met penseelaapjes en beermakaken. Uit deze 

onderzoeken bleek dat ongewenst gedrag dat voortkomt uit anticipatie kan verminderd worden door 

voor appetitieve gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld voederen, te zorgen voor een lage 

voorspelbaarheid in tijd en een duidelijke gesignaleerde voorspelbaarheid. Concreet wordt 

voorgesteld om de voorspelbaarheid in tijd en de (al dan niet toevallige) gesignaleerde 

voorspelbaarheid van gebeurtenissen in de dagelijkse routine te evalueren, onvoorspelbaarheid in tijd 
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na te streven, onbetrouwbare signalen te elimineren en een betrouwbaar signaal in te voeren voor 

elke appetitieve routine (Buchanan-Smith, 2007). 

 

3.6. Stereotypieën bij de Aziatische olifant (Elephas maximus) 

Olifanten zijn hoogintelligente wezens die complexe interacties vertonen met hun omgeving. Net als 

andere wilde dieren die in gevangenschap worden gehouden zijn ze gevoelig voor het ontwikkelen 

van stereotypieën (Kurt en Härtl, 1995; Kurt en Garai, 2001). In 2009-2010 werd een enquete 

uitgevoerd in 32 van de 84 Europese dierentuinen die volledig beantwoord werd voor 87 van de in 

totaal 254 Aziatische olifanten van 11 jaar oud of ouder die in Europa gehouden worden. Hieruit bleek 

dat 72  % van de 87 olifanten waarvoor informatie verzameld werd een of andere vorm van repetitief 

gedrag vertoonden. De stereotypieën werden als volgt ingedeeld: 

 

• Weaving (weven): herhaaldelijk het gewicht verplaatsen van de linker- naar de rechtervoorvoet en 

            terug 

• Swaying: herhaaldelijk het gewicht verplaatsen van voor naar achter en terug 

• Nodding: herhaaldelijk het hoofd van rechts naar links en terug bewegen 

• Head bobbing: herhaaldelijk het hoofd op en neer bewegen 

• Trunk swinging: herhaaldelijk de slurf van achter naar voor of van links naar rechts zwaaien 

• Foot lifting: het herhaaldelijk opheffen van een voet zonder dat daar een duidelijk motivatie voor is 

• Pacing: herhaaldelijk voorwaarts en achterwaarts stappen 

 

Uit de enquête bleek bovendien dat sommige olifanten wandelden in vaste patronen. Eén olifant stak 

herhaaldelijk de slurf in de mond (Haspeslagh et al., 2010b). 

In de literatuur zijn verschillende omgevingsfactoren te vinden die verband houden met het al dan niet 

vertonen van FGS bij olifanten. Lage omgevingstemperaturen verhogen de frequentie van 

stereotyperen (Rees, 2004). Ook een te kleine groepsgrootte (Rees, 2009a), plaatsgebrek (Stroud, 

2007), verveling (Rees, 2009b) en de aanwezigheid van voorspelbare routines (Elzanowski A. en 

Sergiel A., 2006; Rees, 2009b) bleken positief gecorreleerd met een verhoogde frequentie van 

stereotypieën. Bovendien wordt gesuggereerd dat bruuske veranderingen in de dagelijkse routine 

leiden tot een hogere frequentie van abnormaal gedrag (Elzanowski A. en Sergiel A., 2006). Deze 

veronderstelling is echter gebaseerd op het feit dat een olifant meer stereotypeerde tijdens de winter, 

wanneer deze binnen gehouden werd, dan tijdens de zomer, wanneer toegang tot het buitenperk 

mogelijk was. De conclusie van Elzanowski en Sergiel (2006) is dus betwistbaar omdat de 

mogelijkheid bestaat dat de binnenomgeving abnormaal gedrag induceerde. Wat vloerbedekking 

betreft verhoogt de frequentie van zowel abnormale repetitieve als normale bewegingen wanneer de 

dieren op rubberen matten gehouden worden (Meller et al., 2007). Dieren die op stro gehouden 

worden hebben minder kans om stereotypieën te vertonen (Haspeslagh et al., 2010a). Circusolifanten 

stereotyperen minder als ze in een transporteerbare elektrische kooi gehouden worden dan wanneer 

ze vastgeketend worden (Friend en Parker, 1999; Gruber et al., 2000). Ten slotte blijkt dat jonge 

olifanten frequenter stereotyperen dan oudere dieren (Gruber et al., 2000). Naast deze FGS vertonen 
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olifanten, naar analogie met andere soorten, wellicht ook OGS. Aangezien olifanten die in 

dierentuinen worden gehouden een grote variabiliteit in afkomst hebben (werkkampen, in het wild 

gevangen, toeristenattractie, circussen, geboren in dierentuinen,...) en hun voorgeschiedenis vaak niet 

volledig gekend is, is het echter moeilijk om de oorzaak van een OGS te achterhalen. Bovendien is het 

in de praktijk onmogelijk een visueel onderscheid te maken tussen OGS en FGS. 

Er is dus heel veel variatie in de oorzaak van repetitief gedrag bij de Aziatische olifant. Bovenstaande 

opsomming is wellicht slechts het topje van de ijsberg. In een groot deel van de gevallen is, zoals 

eerder vermeld, de specifieke aanleiding van het vertonen van repetitief gedrag niet te achterhalen. 

 

4. VARIATIE VAN GEDRAG IN DE TIJD 

Het is evident dat een aantal specifieke gedragingen variatie in tijd vertonen. Zo zal gedrag dat zijn 

oorsprong vindt in oestrus of musth slechts vertoond worden op momenten waarop de dieren 

ontvankelijk zijn voor seksuele activiteit. De omgeving oefent bovendien gedurende de dag een grote 

invloed uit op het gedragspatroon van een dier. Als er geen voeder voorhanden is, zal in de vrije 

natuur locomotie toenemen en eetgedrag afnemen om de voor de hand liggende reden dat de dieren 

niet kunnen eten en op zoek gaan naar een andere bron van voeder. In gevangenschap zijn de 

beweegredenen van een gedrag vaak minder duidelijk omdat de dieren over een veel kleinere 

oppervlakte beschikken die, hoewel dierentuinen zo goed mogelijk tegemoet komen aan de vereisten 

om het welzijn van hun olifanten te garanderen, niet altijd voldoende gelegenheid biedt om alle in het 

wild voorkomende gedragingen te vertonen. Dit hoeft niet noodzakelijk een probleem te zijn voor alle 

gedragspatronen die in het wild voorkomen, maar de omgeving moet de mogelijkheid bieden om 

bepaalde essentiële gedragingen te kunnen vertonen die mogelijk niet alleen door de omgeving 

geïnduceerd worden (Veasey, 2006). 

Ondanks het feit dat olifanten in gevangenschap in een vrij constante omgeving gehouden worden, is 

het gedrag van de olifant ook in gevangenschap onderhevig aan variatie in de tijd. Dit komt omdat er 

nog steeds bepaalde omgevingsparameters variëren op korte of langere termijn. Er zijn echter 

betrekkelijk weinig studies uitgevoerd naar deze variaties bij de Aziatische olifant in gevangenschap. 

De meeste gedragsstudies verliepen over korte termijn en waren toegepast van aard (Rees, 2009b). 

In wat volgt worden de variatie van gedrag en omgevingsinvloeden bestudeerd volgens een diurnaal 

of een seizoenaal ritme. 

Met diurnale variatie wordt bedoeld dat de parameters variëren gedurende de dag en de nacht. 

Uiteraard varieert het management gedurende de dag: ’s nacht zijn verzorgers meestal niet aanwezig 

en is er bovendien geen publiek. De verzorgers komen dan op een bepaald moment toe en beginnen 

aan de dagroutine. De temperatuur is ’s nachts lager dan overdag, wat, omwille van de correlatie 

tussen temperatuur en stereotypiegedrag, zou kunnen leiden tot een hogere frequentie van 

stereotyperen (Rees, 2004).  

Onderzoeken naar het nachtelijk gedrag van de olifant zijn schaars. Daarbij komt nog dat enkel 

Afrikaanse olifantenpopulaties onderzocht werden. Een in 1999 gepubliceerde studie beschrijft de 

resultaten van de nachtelijke observaties van een kudde van 3 vrouwelijke Afrikaanse olifanten in 

1992 en 1994. De dieren spendeerden in 1992 ongeveer 31  % van de tijd aan liggen. In 1994 was dit 
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ongeveer 33  %. Voor het grootste deel van de tijd waren de olifanten echter bezig met eten. Ook 

stilstaan nam een groot deel van de tijd in beslag. Een nacht verliep meestal als volgt: van 18 tot 22 

uur waren de dieren voornamelijk aan het eten, waarna ze meestal ongeveer een uur gingen 

neerliggen. Rond 23 uur verhoogde het fourageergedrag weer en 1 a 2 uur later gingen de dieren 

weer liggen, deze keer echter voor een langere periode. Rond 6 uur werden de dieren dan weer 

actief. Opmerkelijk is dat er geen stereotypieën gezien werden (Brockett et al., 1999). Er werd echter 

geen vergelijking gemaakt met de activiteitenbudgetten van deze kudde gedurende de dag. Het is dus 

mogelijk dat deze kudde overdag ook geen repetitief gedrag vertoonde. In 2006 werd deze studie op 

dezelfde kudde herhaald. Er werden gelijkaardige vaststellingen gedaan voor wat betreft de 

activiteitenbudgetten, met dat verschil dat nu wel stereotypieën gezien werden. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de dieren nu ouder waren (Wilson et al., 2006).  

Ook gedurende de dag varieert het gedrag van de dieren. Rees (2009) toonde aan dat het gedrag van 

de Aziatische olifant in gevangenschap onderhevig is aan diurnale variatie. Binnen de door hem 

bestudeerde groep was voedergedrag het dominante gedrag tot ongeveer 11 uur. Daarna  verdween 

dit gedrag ten koste van stilstaan, wat progressief toenam vanaf 11 uur. Stereotypieën waren afwezig 

wanneer de dagelijkse observaties begonnen (om 10 uur), maar namen toe in frequentie gedurende 

de dag. Tegen het einde van de dag verzamelden de dieren in de buurt van de toegang tot het 

binnenverblijf en werden hoge frequenties (tot 90  % van de totale activiteit op een bepaald ogenblik) 

van stereotyperen gezien (Rees, 2009b). Wellicht heeft dit te maken met de beschikbaarheid van 

voeder in de huisvesting van de dieren. Wanneer er in het buitenverblijf geen voeder meer aanwezig 

is wachten de dieren totdat ze toegang krijgen tot het binnenverblijf. Uit ervaring weten ze dat daar 

voeder beschikbaar is. Tegen het einde van de dag is het waarschijnlijk dat de anticipatie van voeder 

groot wordt, wat een proximale causale factor is voor het vertonen van stereotypieën en dus verklaart 

dat de frequentie van dit gedrag toeneemt naar het einde van de dag. Andere omgevingsfactoren die 

een diurnale variatie kunnen vertonen zijn de plaats waar de dieren zich bevinden (binnen- of 

buitenverblijf), en het weer (bijvoorbeeld neerslag en temperatuur). 

Naar de synchroniciteit van gedrag bij de olifant is nog bijzonder weinig onderzoek gedaan. Nochtans 

kan de mate van synchroniciteit van een bepaald gedrag belangrijk zijn om in te schatten of de 

mogelijkheid bestaat dat een bepaalde omgevingsstimulus in de meeste dieren van een kudde een 

dat gedrag uitlokt. Brocket et al. (1999) rapporteerden dat de dieren van een kudde olifanten in 

gevangenschap, ’s nachts synchroon aten en sliepen. Synchroniciteit van ander gedrag werd niet 

vastgesteld in deze studie. Ook bij olifanten in het wild werd synchroniciteit van gedrag gerapporteerd 

(Laws, 1975, in: Brockett et al., 1999). Aangezien olifanten kuddedieren zijn lijkt het vanzelfsprekend 

dat bepaald gedrag, zoals eten, drinken en locomotie synchroon uitgevoerd wordt, zodat de 

coherentie van de kudde behouden blijft. 

Gedragspatronen van olifanten in gevangenschap worden beïnvloed door de seizoenen. Olifanten 

bleken langer te slapen in de winter dan in de zomer (Tobler, 1992). Daarnaast werden in een andere 

kudde olifanten minder stereotypieën gezien in de zomer dan in de winter (Rees, 2009b), hoewel nog 

een ander dier het meeste stereotypeerde in de lente (Elzanowski A. en Sergiel A., 2006).  
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Tobler (1992) ontdekte dat de dieren uit de bestudeerde populatie gedurende een langere tijd per 

nacht sliepen in de winter dan in de zomer. Specifiek sliepen de olifanten meer tussen 18 en 19 uur, 

tussen 3 en 4 uur en tussen 5 en 6 uur (Tobler, 1992). Wellicht verleggen de dieren hun dag-

nachtcyclus naargelang de lengte van de dagen en de nachten. Het is echter niet uit te sluiten dat de 

dieren in de winter langer binnen gehouden worden, en om die reden dan meer slapen. 

Rees (2009) bestudeerde naast de diurnale ook de seizoenale variatie van het gedrag van de kudde 

olifanten, maar zijn observaties beperkten zich tot de tijd die de olifanten buiten doorbrachten. Een 

invloed van de huisvesting (binnen/buitenverblijf) kon dus niet bestudeerd worden. In de zomer 

werden zeer weinig stereotypieën gezien (op sommige dagen zelfs geen) en besteedden de dieren 

beduidend meer tijd aan het nemen van stofbaden (tot 28,8  % van de totale activiteit op een dag). In 

de winter was de frequentie van stereotyperen groter (tot 49  % van de totale activiteit op een dag) en 

werd minder tijd besteed aan het nemen van een stofbad (sommige dagen werd geen stofbad 

genomen). De tijd die de dieren al etend spendeerden varieerde van dag tot dag, maar een 

seizoenale trend kon niet vastgesteld worden. Wellicht had dit te maken met het feit dat de dieren 

altijd al het beschikbaar voeder opnamen en de hoeveelheid voeder in het perk weinig varieerde. Ook 

voor “Standing” en “Walking” kon geen significante variatie aangetoond worden tussen de 

verschillende seizoenen (Rees, 2009b).  

Deze waarnemingen stroken met vroeger uitgevoerde studies naar het verband tussen de 

temperatuur enerzijds en de tijd die de dieren spendeerden aan stereotyperen en stofbaden 

anderzijds. De frequentie van stereotyperen was significant lager op warme dagen (gemiddelde 

maximum dagtemperatuur van 23,2°C) dan op koude (gemiddelde minimum dagtemperatuur van 

9,0°C). Koude temperaturen bleken echter geen oorzaak te zijn in het ontstaan van stereotypieën, 

maar enkel een trigger, waardoor dieren die reeds regelmatig stereotypeerden dit gedrag frequenter 

gingen vertonen (Rees, 2004). Het nemen van een stofbad (“Dusting”) werd significant frequenter 

gezien bij hoge temperaturen. Bij temperaturen lager dan 13°C werd geen “Dusting” gezien. Vanaf 

13°C nam dit gedrag toe, recht evenredig met de temperatuur. Een zuiver thermoregulatorische 

functie kon echter niet worden aangetoond. Wellicht is “Dusting” een gedrag dat, naast een 

thermoregulatorische, een aantal andere functies heeft, zoals het verzorgen van de huid en 

bescherming tegen radiatie, insecten en parasieten (Rees, 2002). Beide hiervoor genoemde studies 

werden echter uitgevoerd op dezelfde kudde en in dezelfde omgeving als de studies uit 2009, 

waardoor de veralgemening van de resultaten naar andere situaties mogelijk in het gedrang komt. In 

een studie in een andere instelling werden lichtelijk andere resultaten bekomen. De situaties waarin 

het dier geobserveerd werden worden hieronder weergegeven van hoge (1) naar lage (5) frequentie 

van stereotyperen. 

  

 (1) Lente, binnen 

 (2) Late herfst, binnen 

 (3) Winter, binnen 

 (4) Lente, buiten 

 (5) Vroege herfst, buiten 
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Te allen tijde was de frequentie van stereotyperen dus hoger binnen dan buiten. Wat opvalt is dat het 

dier zowel binnen als buiten meer stereotypeert in de lente. Dit staat in contrast met het eerder 

aangetoonde verband tussen een lage temperatuur en een verhoogde frequentie van stereotyperen. 

Dit duidt erop dat de temperatuur wellicht niet de grootste rol speelt in de frequentie van stereotyperen 

en dat de rol van de omgeving en de strategie van de verzorgers niet onderschat mag worden. In dit 

geval werd het dier in de lente op onregelmatige (en dus onvoorspelbare) basis buitengelaten, 

afhankelijk van het weer. In de vroege herfst werd het dier op regelmatige basis een aantal uur per 

dag buiten gelaten, wat verklaart waarom minder stereotypieën werden gezien. In de late herfst had 

het dier geen toegang meer tot het buitenverblijf na een lange periode (lente, zomer en vroege herfst) 

waarin het dier wel buiten mocht. In de winter ten slotte, werd de olifant ook voortdurend 

binnengehouden, maar was ze wellicht al aangepast aan het feit dat ze geen toegang had tot het 

buitenverblijf (Elzanowski A. en Sergiel A., 2006). 

 

5. OMGEVINGSVERRIJKING 

5.1. Algemeen 

Een van de hoofddoelen van het toepassen van omgevingsverrijking in dierentuinen is het zoveel 

mogelijk trachten te vermijden van stress bij de dieren (Shepherdson, 1998). In de loop van de tijd zijn 

veel verschillende methodes beschreven en getest om dit te doen. De meeste vallen onder de 

volgende categorieën (Shepherdson, 1999): 

- het verhogen van de complexiteit van de omgeving 

- het verstrekken van intellectuele uitdagingen 

- het verstrekken van de mogelijkheid op het uitoefenen van soortspecifiek gedrag 

Bij uitbreiding kunnen de verschillende algemene soorten omgevingsverrijking volgens “The Shape of 

Enrichment”, een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het evalueren en opstellen van 

normen voor omgevingsverrijking, worden ingedeeld in 5 hoofdcategorieën en verder in een aantal 

subcategorieën (fig. 1). 
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Newberry (1995) herdefinieerde de term enrichment als “de verbetering in het biologisch functioneren 

van dieren in gevangenschap die het resultaat zijn van aanpassingen aan hun omgeving”. Dit 

impliceert dat een aanpassing aan de omgeving, die niet geëvalueerd wordt in het kader van het 

dierenwelzijn niet per definitie enrichment is. In hetzelfde artikel deelt ze de mogelijkheden om tot 

omgevingsverrijking te komen als volgt in (Newberry, 1995): 

 

- voedermethodes, zoals variatie in soort voeder en manier van voeder verkrijgen 

- de fysische structuur van de omgeving, hieronder valt bijvoorbeeld het verdelen van de 

ruimte in aparte delen met een verschillende functie 

- de externe omgeving, hiermee wordt bedoeld dat dieren er baat bij kunnen hebben om 

stimuli (bijvoorbeeld beelden, geluiden of geuren) uit de omgeving van de huisvesting op 

te vangen 

 

Poole (1998) belicht vier universele zaken die in de omgeving van elk dier dat in gevangenschap 

gehouden wordt zouden moeten aanwezig zijn (Poole, 1998). Hij stelt dat elk dier nood heeft aan (1) 

een veilige zone, waarin het zich kan terugtrekken en kan rusten, (2) een complexe omgeving zodat 

het volledige ethogram tot uiting kan komen, (3) een mogelijkheid tot controle van de omgeving en 

mentale uitdaging en (4) een zekere mate van onvoorspelbaarheid en regelmatige verandering van 

omgeving. In zijn artikel benadrukt Poole echter dat omgevingsverrijking niet universeel is en altijd 

moet aangepast zijn aan de specifieke diersoort en de omgeving waarbinnen ze wordt toegepast. 

Figuur 1: Overzicht van de verschillende vormen van omgevingsverrijking (vrij naar: The Shape of 
Enrichment, 2010). 
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Bovendien moet ook steeds geëvalueerd worden of de gebruikte omgevingsverrijking het beoogde 

effect had. In die zin is het belangrijk om, vooraleer aan een praktische vorm van omgevingsverrijking 

gedacht wordt, inzicht te verwerven in het gedrag van de bestudeerde groep dieren en de aan te 

pakken problemen te indentificeren. 

 

5.2. Omgevingsverrijking bij de olifant 

Vanwege het specifieke ethogram van de olifant zijn een aantal van de hierboven genoemde 

verrijkingsvormen niet bruikbaar bij deze dieren. Zo is het bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat olifanten 

geen gebruik zullen maken van klimstructuren of nestmateriaal. Over omgevingsverrijking voor 

olifanten is weinig beschreven in de literatuur. In de richtlijnen voor het houden van olifanten in 

gevangenschap van BIAZA (Stevenson en Walter, 2006) wordt gesteld dat de verrijkingsstrategieën 

moeten gebaseerd zijn op de biologische noden van de dieren. Ze stellen dat olifanten hoog sociale 

en intelligente dieren zijn die bovendien nood hebben aan een uitdagende omgeving. De dieren 

werken graag, maar opdat omgevingsverrijking zou slagen is het nodig dat deze een blijvende 

positieve invloed heeft op de dieren. 

BIAZA stelt verder dat appetitieve stimuli onvoorspelbaar zouden moeten zijn in tijd en ruimte. 

Hiermee wordt bedoeld dat stimuli die door de dieren als aangenaam ervaren worden niet steeds op 

hetzelfde moment en/of op dezelfde plaats mogen toegediend worden. 

Shepherdson (1999) identificeerde een aantal aandachtspunten, gebaseerd op het gedrag en de 

activiteit van olifanten in het wild, die in rekening moeten worden gebracht bij het ontwikkelen van 

technieken voor omgevingsverrijking voor olifanten. Er moet rekening gehouden worden met de 

complexe sociale structuur van in het wild levende olifanten (zie 1.). Olifanten in het wild hebben 

bovendien zeer grote home ranges. Het is duidelijk dat de dieren in gevangenschap onmogelijk over 

een gelijkaardige oppervlakte kunnen beschikken. Een gevolg van het houden van olifanten op relatief 

kleine stukken grond is dat ze heel wat minder lichaamsbeweging krijgen in vergelijking met de situatie 

in het wild, waar ze minimum 8 kilometer per dag afleggen. Verder spenderen de dieren in de vrije 

natuur een groot deel van de tijd aan het zoeken naar voeder en eten, omdat hun dieet voornamelijk 

bestaat uit gewassen met een lage energie-inhoud (Shepherdson, 1999).  

Aan het maken van elementen voor omgevingsverrijking voor olifanten zijn, naast de soortspecifieke 

problemen, een aantal specifieke technische uitdagingen verbonden: zo is het duidelijk dat het 

materiaal waaruit objecten vervaardigd worden uiterst stevig moet zijn. Bovendien mogen er geen 

scherpe randen aanwezig zijn en moet een object (bijvoorbeeld een puzzle feeder) tegemoet komen 

aan de biologische noden en mogelijkheden van de dieren. 

Systemen die de dieren belonen met bijvoorbeeld voedsel, zijn ideaal. Wel moet erop worden gelet 

dat het dieet van de dieren niet verstoord wordt. Olifanten zijn nutritioneel gezien opportunisten die 

zich kunnen aanpassen aan een zeer breed gamma aan voeder, maar omdat ze in dierentuinen op 

een beperkte oppervlakte gehouden worden, krijgen ze niet voldoende beweging om de via het 

voeder opgenomen energie te verbruiken. Het risico op obesitas is dan ook groot en voeder met een 

te grote energetische waarde moet vermeden worden (Clubb en Mason, 2002).  
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Aangezien olifanten zeer snel leren, heeft het geen zin voeder steeds op dezelfde plaats te verbergen 

(Wiedenmayer, 1998). Door steeds andere verstopplaatsen te gebruiken zou bereikt kunnen worden 

dat de dieren langer bezig zijn met het zoeken naar voeder. Wegens de beperkte afmetingen en vaste 

opbouw van de infrastructuur en het feit dat voeder verbergen tijdrovend is, is dit echter niet 

vanzelfsprekend. Opdat omgevingsverrijking de dieren zou blijven boeien is het nodig exploratie van 

en interactie met de voorwerpen te stimuleren. Dit kan door regelmatig de omgevingsverrijking aan te 

passen of exploratief gedrag te belonen door bijvoorbeeld interactie met een voorwerp te laten 

resulteren in een voedergift (Stevenson en Walter, 2006). 

Een aantal vormen van omgevingsverrijking zijn al uitgebreid onderzocht bij de olifant. Het is evident 

dat de aanwezigheid van soortgenoten belangrijk is voor deze dieren die in het wild in een kudde met 

complexe sociale structuur leven (Garai, 1992; Rees, 2009a). Olifanten zijn uitermate geschikt om 

getraind te worden. Bovendien vertonen ze appetitief gedrag (op de stimulus afkomen) wanneer een 

(al dan niet warme) douche wordt gegeven of wanneer interactie met de verzorgers mogelijk is 

(Roocroft, 2007). Verder kwam aan het licht dat muziek (Wells en Irwin, 2008) en het verbergen van 

voeder (Stoinski et al., 2000) het voorkomen van abnormaal repetitief gedrag (ARG, zie 3.1.) 

verminderden. Opmerkelijk is dat in een andere studie (Wiedenmayer, 1998) het verbergen van 

voeder geen verhogende invloed had op de frequentie van zoekgedrag van de olifanten. Uit eigen 

observaties (Haspeslagh, ongepubliceerde data) blijkt ook dat manipuleerbare objecten, zoals een 

bal, een autoband aan een ketting of een boomstronk, een zekere mentale en fysieke stimulatie 

kunnen bieden. Bij een verlaagde omgevingstemperatuur verhoogt de frequentie van repetitief gedrag 

(Rees, 2004). 

Verder onderzoek moet uitwijzen of het kunstmatig verhogen van de omgevingstemperatuur kan 

leiden tot vermindering van ARG. In runderstallen worden borstels gehangen waartegen de dieren 

zichzelf kunnen schuren (Ninomiya en Sato, 2009). Mogelijk biedt dit ook perspectieven voor de 

huisvesting van olifanten. Ook voor wat geuren (Leach et al., 1998), huisvesting met andere 

diersoorten en schuilplaatsen betreft is nog ruimte voor onderzoek. Het gunstige effect van het 

onvoorspelbaar toedienen van appetitieve stimuli, zoals voeder, werd reeds aangetoond bij onder 

andere Coyotes (Gilbert-Norton et al., 2009) en Chimpansees (Bloomsmith en Lambeth, 1995). 

Anderzijds zijn er studies waarin tot de conclusie gekomen werd dat het onvoorspelbaar maken van 

het moment van voederen een negatief effect zou hebben op het welzijn van de dieren (Waitt en 

Buchanan-Smith, 2001; Ulyan et al., 2006). In een lezing stelt Buchanan-Smith dat dieren in 

gevangenschap er baat bij zouden hebben om appetitieve stimuli te krijgen op onvoorspelbare 

tijdstippen, maar voorafgegaan door een uniek signaal dat de komst van een appetitieve stimulus 

aankondigt (Buchanan-Smith, 2007). Deze theorie zou in de praktijk kunnen toegepast worden in de 

omgevingsverrijking van olifanten in gevangenschap door gebruik te maken van een scatter feeder, 

die op een onvoorspelbaar tijdstip voeder in het perk lanceert. 
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6. Doelstellingen 

Dit onderzoek in het kader van de masterproef is opgedeeld in twee studies met volgende 

doelstellingen: 

 

1. Longitudinale gedragsstudie: 

- Inzicht verwerven in de activiteitenbudgetten van de kudde Aziatische olifanten in de Zoo 

van Antwerpen en de variatie van dit gedrag tussen verschillende periodes, gespreid over 

een jaar. 

- Evalueren van het gedrag per individu om na te gaan of alle dieren zich hetzelfde 

gedragen en of er individuen zijn die een eigen kenmerkend gedrag vertonen. 

- Nagaan of bepaalde gedragingen gecorreleerd zijn aan variabele omgevingsfactoren. 

 

2. Evaluatie van het gebruik van een voederautomaat als omgevingsverrijking 

- Testen of het gedrag van de dieren kan beïnvloed worden en de frequentie van 

ongewenst gedrag kan verminderd worden door een voederautomaat te gebruiken. 

 

III. MATERIAAL EN METHODEN 

 

1. DIEREN 

De observaties in het kader van dit onderzoek werden uitgevoerd bij een kudde Aziatische olifanten, 

gehuisvest in de Zoo van Antwerpen. De kudde bestond uit 5 vrouwelijke dieren van verschillende 

afkomst en ouderdom. De dieren waren individueel herkenbaar op basis van enkele specifieke 

kenmerken. In wat volgt wordt een overzicht gegeven van de individuele aspecten van de 

verschillende dieren. 

 

1.1. Dumbo 

Dumbo werd in het wild geboren in 1974 in Assam (India) en kwam in 1976 in het bezit van de Zoo 

van Antwerpen. Ze werd regelmatig uitgeleend aan andere dierentuinen, maar bevindt zich sinds 2005 

terug in Antwerpen. Dumbo is de matriarch van de kudde. Ze is de oudste en ook de grootste olifant. 

 

1.2. Khaing Phyo Phyo (“1981”) 

Phyo Phyo werd in 1979 geboren in een werkkamp in het toenmalige Birma, nu Myanmar. In 1989 

kwam ze in een dierentuin in Nederland terecht. Na een aantal transfers werd ze in 2006 

overgedragen aan de zoo van Antwerpen. Phyo Phyo is de moeder van May Tagu en Kai Mook (zie 

verder). Phyo Phyo is de dikste olifant van de kudde, hoewel ze wat kleiner van gestalte is dan 

Dumbo. 

 

1.3. Yu Yu Yin (“1979”) 

Yu Yu Yin werd, net als Phyo Phyo 2 jaar later, geboren in een werkkamp in het toenmalige Burma in 

1979. Ze kwam in 1989 samen met Phyo Phyo in een dierentuin in Nederland terecht. De 2 dieren zijn 
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sindsdien niet meer gescheiden. Zodoende kwam ook Yu Yu Yin in 2006 in Antwerpen aan. Yu Yu Yin 

is de surrogaatmoeder van May Tagu en Kai Mook. Dit houdt in dat ze ook een lactatiecyclus 

doormaakt en de jonge dieren bij haar drinken. Yu Yu Yin is ongeveer even groot als Phyo Phyo, 

maar ziet er minder zwaargebouwd uit. Ze is makkelijk te herkennen aan de 2 stervormige 

brandmerken op haar achterhand. 

 

1.4. May Tagu (“meisje van April”) 

May Tagu werd geboren in een dierentuin in Groot-Brittannië in 2005 en werd sindsdien niet 

gescheiden van haar moeder. Ze kwam dus ook in 2006 onder de hoede van de Zoo van Antwerpen. 

May Tagu is de op een na kleinste olifant van de kudde en een van de dochters van Phyo Phyo. 

 

1.5. Kai Mook (“Parel”) 

Kai Mook werd in de Zoo van Antwerpen geboren in 2009 nadat Phyo Phyo er succesvol gedekt werd. 

Kai Mook zoogt nog bij Phyo Phyo en Yu Yu Yin, hoewel ze ook vast voedsel opneemt. Kai Mook is 

de kleinste en ook jongste olifant van de kudde. 

 

2. HUISVESTING 

De Zoo van Antwerpen bevindt zich midden in het centrum van een drukke stad waarvan de 

akoestische en wellicht ook seismische stimuli waarneembaar zijn binnen het park. De kudde 

beschikte over een binnenstal en een buitenperk. De dieren waren gehuisvest in de “Egyptische 

tempel” die ingehuldigd werd in 1856 en daarmee het oudste gebouw van de Zoo van Antwerpen is. 

Er waren vijf vaste verzorgers voor de olifanten, die regelmatig bijgestaan werden door stagiairs. 

 

2.1. Binnenstal 

De binnenstal bestond uit een rechthoekige ruimte met een betonnen vloer en een oppervlakte van 

ongeveer 146 m² (fig. 2 en 3). Aan de binnenzijde was de stal afgezet met traliewerk dat geschikt is 

voor interactie met de dieren volgens de strategie van “protected contact”. Het publiek had toegang tot 

de centrale ruimte in de Egyptische tempel en kon van daaruit de olifanten doorheen de tralies zien. 

De binnenstal was onderverdeeld in drie delen: twee aparte stallen van ongeveer 33 m² aan de 

uiteinden en een centrale grotere stal met een oppervlakte van ongeveer 80 m² . De aparte stallen 

konden worden afgesloten van de centrale stal met een vanop afstand bediende traliepoort. De grote 

centrale ruimte kon nogmaals onderverdeeld worden in drie even grote delen door middel van 

schrikdraad. Zodoende kon de volledige binnenstal, indien nodig, onderverdeeld worden in vijf 

individuele stallen. Elke stal had een vanop afstand individueel bedienbare valdeur die toegang gaf tot 

het buitenperk. Vanuit het perspectief van het publiek werden de stallen genummerd van rechts naar 

links van 1 tot en met 5 (fig. 2 en 3). Elke olifant had een vaste plaats in de binnenstal, wanneer deze 

onderverdeeld was in de individuele stallen. In stal 1 stond Yu Yu Yin en in stal 2 Dumbo. Stal 3 werd 

gebruikt voor Kai Mook, hoewel zij meestal ook toegang had tot stal 4, waar Phyo Phyo stond. In stal 5 

bevond zich May Tagu. 
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Stallen 1,2 en 4 beschikten over een enrichment feeder voor hooi, die bestond uit een bak van fijn 

traliewerk aan de buitenzijde van de tralies aan de publiekszijde van het hok (fig. 2, a). Aan diezelfde 

zijde bevond zich bij stal 5 ook een enrichment feeder, maar deze bestond uit een grote ton die aan 

een ketting hing, met onderin een gat (fig. 2, b). Binnenin stallen 2, 3 en 4 bevond er zich een 

installatie waar hooinetten konden aan gehangen worden (fig. 2, c). In stal 1 hingen enkele 

autobanden rond een horizontale balk, waartegen de olifanten zich konden schuren (fig. 2, e). Iedere 

individuele stal, behalve stal 3, beschikte over een drinknippel (fig 2, d). Wanneer de dieren 

gedurende langere tijd (bijvoorbeeld ’s nachts of bij slecht weer) in de binnenstal verbleven, werden 

de scheidingen tussen de aparte stallen weggenomen en konden de olifanten zich vrij bewegen 

doorheen de volledige binnenstal. Er werd geen bodembedekking gebruikt. Wanneer de olifanten 

binnen een douche kregen, werden ze daarna voorzien van zaagsel om een stofbad te nemen. 

 

 

 

 

2.2. Buitenverblijf 

Het buitenverblijf bestond uit een terrein van 978m² en had een onregelmatige vorm. De bodem 

bestond uit grof zand. Het terrein was afgezet met dikke stalen kabels die onder stroom stonden. Het 

buitenperk was rondomrond vrijwel volledig toegankelijk voor het publiek, dat door middel van een 

veiligheidszone op voldoende afstand van de dieren gehouden werd (minimum 1,5 meter). Er was een 

bassin aanwezig van 290m², dat in de herfst en de winter echter geen water bevatte. Grenzend aan 

de Egyptische tempel, ter hoogte van zone G1 (fig. 3), stond een traliewerk dat dienst deed als 

“protected contact wall”. Ter hoogte van zone D1 was een poort die toegang verleende tot de 

veiligheidszone tussen het publiek en de eigenlijke aflsuiting van het perk. In het perk stonden vier 

bomen, waarvan er twee met rotsblokken waren afgezet. Bovenop de rotsblokken liep een schrikdraad 

Figuur 2: Situatieschets van de binnenstal en de aanwezige omgevingsverrijking. 
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om te beletten dat de dieren de bomen beschadigden. De twee andere bomen waren enkel met 

schrikdraad afgezet.  

Er waren verschillende objecten aanwezig die dienst deden als enrichment. Ter hoogte van de zones 

A2, C3 en E2 (fig. 3) waren betonnen rioolpijpen opgesteld waarin hooi of gras werd gestopt. De 

olifanten konden dan via een gat op slurfgrootte het ruwvoer uit de pijpen halen. Op de grens van de 

zones C2 en D2 en in zone A2 (fig. 3) stond een hoge paal, waaraan met een ketting autobanden 

waren vastgemaakt die gemanipuleerd konden worden. Ter hoogte van de zones A2 en A3 (fig. 3) 

waren touwen gespannen tussen de hoge paal en twee bomen. Aan de touwen werden regelmatig 

andere manipuleerbare objecten opgehangen, waar al dan niet voeder uit gehaald kon worden. In het 

perk lagen ook losse boomstammen en ballen. Op verschillende plaatsen waren  vaten met gaten op 

een draaiende as aan de palen van de afsluiting vastgemaakt. De olifanten konden voeder uit de 

vaten laten vallen door ze rond te laten draaien. Sinds december 2010 waren er enrichment feeders 

voor hooi aanwezig ter hoogte van zone D1 en D3 (fig. 3), die gelijkaardig waren aan de enrichment 

feeders die in de binnenstal aanwezig waren. 

 

2.3. Voeding en verzorging 

De olifanten werden ’s morgen buiten gelaten terwijl de verzorgers de binnenstal klaarmaakten voor 

de dagelijkse routine, die bestond uit een pootverzorging en eventueel een individuele training of 

pedicure. Na de ochtendroutine kregen de dieren binnen hooi. In de loop van de voormiddag werd de 

kudde naar buiten gelaten, waar voeder (hooi, gras, bieten en takken) verspreid was over het perk en 

in de verschillende structuren voor omgevingsverrijking. Op het einde van de namiddag werden de 

olifanten weer naar binnen gehaald, waar ze opnieuw gevoederd werden. Een keer per week werden 

bloedstalen genomen voor analyse van de vruchtbaarheidscyclus. 
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3. STUDIE 1: LONGITUDINALE GEDRAGSSTUDIE 

3.1. Gedragsobservaties 

De observaties gebeurden tijdens 4 periodes tussen augustus 2010 en februari 2011. Ze werden 

zoveel mogelijk gespreid, maar waren ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de observator. 

Aanvankelijk was het de bedoeling de kudde dag en nacht te observeren, maar wegens het gebrek 

Figuur 3: De huisvesting van de kudde Aziatische olifanten in de Zoo van Antwerpen. De binnenstal 

kon in 5 individuele delen opgedeeld worden. Deze delen werden genummerd van 1 tot en met 5.  

Voor het uitvoeren van de gedragsobservaties, werd het buitenverblijf arbitrair opgedeeld in zones, 

aangeduid door een combinatie van cijfers en letters. De dieren werden geobserveerd vanuit een 

observatiehut (O1), van op de wandelweg (O2), van in de Egyptische tempel (O3) of met behulp van 

camera’s (O4). 
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aan goede nachtcamera’s bleek dit onmogelijk. Daarom gebeurden de observaties dagelijks 

doorlopend van 07.10u tot 12.30u en van 13.15u tot 16.30u, waarbij gebruik gemaakt werd van “scan 

sampling” en “instantaneous recording” (Altmann, 1974). Iedere 5 minuten werd voor elk individu van 

de kudde, steeds in dezelfde volgorde, genoteerd welk gedrag op dat moment vertoond werd en waar 

het dier zich bevond. De locatie van een dier werd genoteerd aan de hand van de zone waarin het 

zich bevond (fig. 3). Bovendien werden alle gebeurtenissen met betrekking tot het management van 

de dieren ad libitum neergeschreven, samen met het tijdstip waarop ze zich voordeden.  

Om het effect van de observator op het gedrag van de kudde zo gering mogelijk te houden werd 

steeds geobserveerd vanop plaatsen die voor het publiek toegankelijk waren. Wanneer de dieren zich 

buiten bevonden werden de observaties gedaan vanuit een uitkijktoren (fig. 3: O1). Wanneer de kudde 

zich vrij kon bewegen in zowel het binnen- als het buitenverblijf, werd geobserveerd van op het 

wandelpad (fig. 3: O2) en van in de centrale ruimte van de Egyptische tempel (fig. 3: O3), waar ook 

geobserveerd werd wanneer de dieren in de binnenstal waren. Wanneer de verzorgers ’s morgens 

nog niet aanwezig waren of wanneer er teveel publiek was om de kudde direct te observeren werd 

gebruik gemaakt van camera’s waarvan het beeld kon gezien worden in een afgesloten ruimte op een 

computerscherm (fig. 3: O4). De observaties werden ter plaatse ingevoerd in een spreadsheet waarbij 

gebruik gemaakt werd van een Palm Tungsten T|X handheld computer met Dataviz Documents To Go 

software. Later werden de gegevens overgezet naar een Excel spreadsheet op een computer. 

 

3.2. Ethogram 

Een ethogram is een tabel waarin alle gedragingen die een individu van een bepaalde soort kan 

vertonen opgelijst en gedefiniëerd staan. Het ethogram dat voor deze studie gebruikt werd, was 

gebaseerd op een ethogram dat opgesteld werd voor een vergelijkbaar onderzoek (Rees, 2009b). 

Tijdens een aantal testobservaties werden enkele aanpassingen aan het oorspronkelijke ethogram 

gemaakt (tabel 2). Sociaal gedrag, agressie, drinken, urineren, defeceren, het krijgen van een douche 

en interactie met een verzorger (ander dan trainen, pootverzorging of pedicure) werden ingedeeld als 

“other”, omdat het de bedoeling was van deze studie om activiteitenbudgetten op te stellen en geen 

onderzoek zou gedaan worden naar deze specifieke gedragspatronen. 

 

Gedrag Omschrijving 

Fourageren Het opnemen van voeder 

Fourageren uit enrichment 
Het opnemen van voeder uit een enrichment feeder en het 

manipuleren van enrichment om voeder te verkrijgen 

Staan Staan 

Staan bij de poort 
Staan bij de poort die toegang geeft tot de veiligheidszone 

ter hoogte van D1 

Staan bij de “protected contact wall” Staan bij de protected contact wall ter hoogte van G1 

Staan bij de deur 
Staan bij de deur die toegang geeft tot de binnenstal, 

waarbij de deur regelmatig afgetast wordt met de slurf 

Locomotie Zich voortbewegen 
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Baden Baden in het bassin 

Een stofbad nemen 

Een stofbad nemen waarbij met de slurf zand of zaagsel 

wordt opgenomen en over het lichaam geblazen, of graven 

met als doel een stofbad te nemen 

Graven 
Graven met de voorpoot of de slurf, niet met het doel een 

stofbad te nemen 

Manipuleren van object 
Een object manipuleren of het manipuleren van enrichment 

zonder voeder te bekomen 

Manipuleren van omgeving De niet-beweegbare omgeving manipuleren 

Zogen bij Phyo Phyo Melk drinken bij Khaing Phyo Phyo (enkel Kai Mook) 

Zogen bij Yu Yu Yin Melk drinken bij Yu Yu Yin (Enkel Kai Mook) 

Buiten het gezichtsveld 
De dieren bevonden zich buiten het gezichtsveld van de 

observator 

Pootverzorging 
Het ondergaan van de procedure voor pootverzorging (zie 

2.3.) 

Pedicure Het ondergaan van de procedure voor een pedicure 

Training Het deelnemen aan een trainingssessie 

Weven 

Het gewicht herhaaldelijk verplaatsen van de linker- naar de 

rechtervoorpoot en terug waarbij de kop van links naar 

rechts gezwaaid wordt 

Wiegen 
Het gewicht herhaaldelijk verplaatsen van de voor- naar de 

achterpoten 

Knikken De kop herhaaldelijk op en neer bewegen 

Hoofdschudden De kop herhaaldelijk van links naar rechts bewegen 

Ijsberen Herhaaldelijk vooruit en achteruit stappen 

Slurfbijten 
Met de slurf opgekruld in de mond staan zonder dat daar 

een aanwijsbare reden voor is 

Deuren controleren 

Het heen en weer lopen voor de deuren die toegang geven 

tot de binnenstal, waarbij de deuren regelmatig kort 

aangeraakt worden met de slurf 

Ander Ander gedrag 

 

 

 

 

3.3. Externe parameters 

Om een idee te krijgen van de variatie in externe stimuli werden een aantal bijkomende gegevens 

verzameld. Dagelijks werd genoteerd welke gebeurtenissen met betrekking tot het management en de 

huisvesting van de olifanten plaatsvonden en op welk tijdstip ze zich voordeden. Gegevens 

Tabel 2: De verschillende gedragingen die gezien konden worden bij de dieren van de kudde, de 

afkorting die gebruikt werd om het gedrag te scoren en een omschrijving van dat gedrag (naar Rees, 

2009). 
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betreffende de maximale dagtemperatuur en het aantal bezoekers werden opgevraagd bij de 

administratie van de zoo. 

 

3.4. Beschrijvende statistiek 

De beschrijvende statistiek werd uitgevoerd in Microsoft Excel 2003. Voor elk dier werd per dag 

nagegaan welke proportie van de totale tijd het spendeerde aan het uitoefenen van elk gedrag in het 

ethogram. Dit gebeurde door voor elke dag per dier en per gedrag na te gaan voor welk percentage 

van het totaal aantal werkelijke observaties dat gedrag geobserveerd werd. Om het aantal werkelijke 

observaties te berekenen werd van het totaal aantal observaties, het aantal observaties waar een of 

meerdere dieren zich buiten het gezichtsveld bevonden, afgetrokken. Op basis van de bekomen 

dagelijkse percentages werd per dier voor iedere observatieperiode berekend hoelang (in % van de 

totale geobserveerde tijd) het gemiddeld spendeerde aan het uitvoeren van elk gedrag uit het 

ethogram. 

Ook voor de kudde in haar geheel werden per gedrag proporties berekend voor de geobserveerde 

periodes, door voor elk gedrag per observatieperiode het gemiddelde te berekenen van de 

gedragsproporties van alle dieren over alle dagen van de geobserveerde periode. Op basis van de 

variatie van de gedragsfrequenties tussen de 5 individuen van de kudde werd een standaardfout 

(STF) berekend. Gemiddelden worden steeds weergegeven met hun standaardfout. 

Omdat sommige gedragingen weinig gezien werden, werden de volgende gedragingen 

samengenomen om statistische analyse mogelijk te maken en interpretatie van de resultaten te 

vergemakkelijken: 

 

- staan bij de deur + deuren controleren = deurgericht gedrag 

- zogen bij Phyo Phyo + zogen bij Yu Yu Yin = melk drinken 

- weven + wiegen + knikken + hoofdschudden + ijsberen + slurfbijten = stereotyperen 

- pootverzorging + pedicure + training = dagelijks management 

- manipuleren van object + manipuleren van omgeving = manipulatie  

- staan bij “protected contact wall” + staan bij de poort = staan bij ingang  

- fourageren + fourageren uit enrichment = eten 

- ander + graven + baden = andere 

 

3.5. Statistische analyse 

De analyse van de bevindingen werd volledig uitgevoerd met behulp van het statistische 

softwarepakket R, versie 2.12.1. Tabellen en grafieken werden in Excel 2003 samengesteld. 

 

3.5.1. Analyse van kuddegedrag versus individueel gedrag 

Over alle observatieperiodes heen werd een correspondentie-analyse uitgevoerd om na te gaan in 

hoeverre alle dieren in de kudde hetzelfde gedragspatroon vertoonden. Ook werd per dier gezocht 

naar prominente gedragingen, dat zijn gedragingen die meer vertoond werden door een bepaalde dier 

dan door de andere dieren. 
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3.5.2. Synchroniciteitsanalyse 

Speciaal voor deze studie werd, in samenwerking met een statisticus, een methode ontworpen om na 

te gaan of de dieren bepaalde gedragingen op hetzelfde moment vertoonden. Om dit te 

verwezenlijken werd voor ieder gedrag per observatie (dus om de 5 minuten) per dier een unieke 

score gegeven. Wanneer Dumbo op het moment van een observatie het bestudeerde gedrag 

vertoonde werd de score 1 gegeven. Voor Phyo Phyo was de score 2, wanneer het gedrag gezien 

werd bij Yu Yu Yin kreeg ze de score 4. May Tagu kreeg dan de score 8 en Kai Mook kreeg de score 

16 (tab. 3 stap 1). Wanneer een dier de score 0 kreeg, werd het gedrag op dat moment bij dat dier niet 

gezien. Vervolgens werden de scores per gedrag opgeteld over alle dieren. Zo werd voor elke 

combinatie van dieren die een bepaald gedrag op een bepaald moment uitvoerden een unieke som 

bekomen. Wanneer bijvoorbeeld Yu Yu Yin en Kai Mook op een bepaald moment het bestudeerde 

gedrag uitoefenden was de som 20 (4 van Yu Yu Yin plus 16 van Kai Mook). Op die manier was het 

mogelijk om aan de hand van 1 getal te zien welke combinatie van dieren een bepaald gedrag 

uitoefende op het moment van de observatie. Vervolgens werden alle opeenvolgende observaties die 

dezelfde som hadden, dus tijdens dewelke de combinatie van dieren die een bepaald gedrag 

vertoonden niet veranderd was, als 1 observatie genomen. Wanneer er bijvoorbeeld 5 opeenvolgende 

observaties waren met een som van 10 werden deze 5 observaties vervangen door 1 observatie met 

een som van 10. Op die manier werd de dataset gecorrigeerd voor lange sequenties waarin de 

synchroniciteit van het gedrag niet veranderde (tab. 3 stap 2) . Ten slotte werden in deze laatste 

dataset de sommen vervangen door het aantal dieren dat tegelijk dat gedrag vertoonde. Zo kan een 

som van 14 bijvoorbeeld enkel bekomen worden wanneer 3 dieren (meer bepaald Phyo Phyo, Yu Yu 

Yin en May Tagu) op hetzelfde moment het gedrag vertoonden (tab. 3 stap 3). Op basis van de 

bekomen gegevens werd nagegaan hoe deze aantallen verdeeld waren over de hele 

observatieperiode. Met behulp van een Monte Carlo simulatie werd berekend hoe de aantallen 

verdeeld zouden zijn wanneer de dieren op toevallige wijze zouden handelen en werd deze verdeling 

vergeleken met de werkelijk waargenomen verdeling. Er werd een chi-kwadraattest uitgevoerd om het 

verschil in te schatten tussen de waargenomen verdeling en de toevallige verdeling van de aantallen. 

Wanneer er in werkelijkheid meer hoge aantallen (4 en 5) en minder lage aantallen (1, 2 en 3) konden 

worden waargenomen dan voor de toevallige verdeling en bovendien de chi-kwadraatwaarden (χ²) 

voor deze verschillen hoog waren werd geconcludeerd dat de dieren dat bepaalde gedrag synchroon 

vertoonden. Om de verschillende gedragingen onderling gemakkelijk te vergelijken werd per gedrag 

de som van de chi-kwadraatwaarden (∑χ²) over alle aantallen berekend. De bekomen waarde geeft 

per gedrag een inschatting van het verschil tussen alle geobserveerde aantallen en alle aantallen 

berekend met de Monte Carlo simulatie. 
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Gedrag D PP YY MT KM   

1e obs.  ST      

2e obs. ST ST ST     

3e obs. ST ST ST     

4e obs. ST ST ST     

5e obs. ST  ST     

        

Stap 1 D PP YY MT KM Som  

1e obs. 0 2 0 0 0 2  

2e obs. 1 2 4 0 0 7  

3e obs. 1 2 4 0 0 7  

4e obs. 1 2 4 0 0 7  

5e obs. 1 0 4 0 0 5  

       Stap 3 

Stap 2 D PP YY MT KM Som Aantal dieren 

1e obs. 0 2 0 0 0 2 1 

2e obs. 1 2 4 0 0 7 3 

3e obs. 1 0 4 0 0 5 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Variatie van gedrag tussen de verschillende observatieperiodes 

Door gebruik te maken van een Friedman test (Siegel en Castellan, 1988) werd op basis van de 

gemiddelde proporties per dier voor elk gedrag nagegaan of er een significant verschil in proportie 

was tussen de verschillende observatieperiodes. Wanneer voor een bepaald gedrag een significante 

P-waarde werd gevonden met de Friedman ANOVA, werd een post-hoc Wilcoxon-Nemenyi-

McDonald-Thompson (Hollander en Wolfe, 1999) test uitgevoerd om na te gaan tussen welke 

observatieperiodes de gedragsproportie precies van elkaar verschilden. Om de grootte van het 

verschil in te schatten werd gebruik gemaakt van een waarde (r), die werd berekend uit de absolute 

waarde van de Wilcoxon signed-rank teststatistiek (Z) gedeeld door de vierkantswortel van de 

steekproefgrootte. Er werd een Tukey correctie gebruikt voor meervoudig testen op dezelfde data. 

 

3.5.4. Correlaties tussen gedrag en omgevingsfactoren 

Met behulp van een Spearman rank-order test werd nagegaan of er correlaties bestonden tussen de 

gemiddelde gedragsproporties van de kudde per dag en de gemeten omgevingsparameters op die 

dag. Wanneer de bekomen p - waarde voor een correlatie kleiner was dan 0,05 werd het verband als 

significant beschouwd. 

 

Tabel 3: Voorbeeld voor de werkwijze om de synchroniciteit van het gedrag “stereotyperen” 

(ST) te bestuderen. In stap 1 kreeg elk dier dat op het moment van een observatie een 

bepaald gedrag vertoonde een eigen score. Wanneer de scores opgeteld werden kon aan de 

hand van 1 getal gezien worden welke dieren op hetzelfde moment een bepaald gedrag 

uitoefenden. In stap 2 werden opeenvolgende observaties met dezelfde som herleid tot 1 

observatie. In stap 3 werd de som omgezet naar het aantal dieren dat op dat moment tegelijk 

hetzelfde gedrag vertoonde. 



 31 

4. STUDIE 2: EVALUATIE VAN DE VOEDERAUTOMAAT 

4.1. De voederautomaat 

De automaat werd op bestelling vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk door Rudgwick Metals Ltd. Een 

commercieel verkrijgbare voederunit (Trophy Hunter 12V Digital Feeder) werd aangepast aan de 

noden van dit onderzoek. Het apparaat bestond uit een voorraadvat waar het voeder in bewaard werd. 

Onder dit vat werd de commerciële voedermodule gemonteerd. De module, die normaal voeder met 

een kleine partikelgrootte 360° in het rond kon verspreiden, werd aangepast zodat voeder met een 

grotere partikelgrootte kon gebruikt worden en de partikels slechts in 1 richting gelanceerd werden. De 

module bestond uit een schijf die door middel van een electromotor kon draaien en zo het voeder 

lanceerde. De electromotor werd van stroom voorzien door een 12 volt heroplaadbare batterij. De 

automaat werd bestuurd door een commercieel verkrijgbare computer (BA Products Digital Timer), 

waarmee de tijden konden worden ingesteld waarop de automaat in werking trad. De volledige 

constructie rustte op 3 op maat gemaakte ijzeren poten (fig. 4). De feeder werd op het dak van het 

binnenverblijf geïnstalleerd, buiten het bereik van de olifanten (fig. 4). Als voeder om in de automaat te 

gebruiken werd gekozen voor paardenkoekjes, omwille van de uniforme partikelgrootte en het feit dat 

de dieren gewend waren deze koekjes te krijgen als beloning bij het trainen of tijdens de 

pootverzorging. 

 

4.2. Proefopzet 

Het was de bedoeling om op random tijdstippen, maar aangekondigd via een betrouwbaar signaal, 

voederverrijking te geven. Om het risico op agressie te verkleinen werden de voedergiften beperkt tot 

de tijd die de dieren buiten doorbrachten. Aangezien de dieren op het moment dat de studie 

uitgevoerd werd slechts ongeveer 4 uur in het buitenverblijf doorbrachten, werd de feeder 3 keer per 

dag gebruikt. Gedurende het eerste uur dat de kudde buiten doorbracht werd het toestel niet in 

werking gesteld omdat de olifanten dan nog over voldoende voeder in het perk beschikten. Voor 

iedere dag werd, met behulp van software, ieder uur een willekeurig tijddstip berekend waarop de 

automaat gedurende 10 seconden voeder in het perk lanceerde (tab. 4). Aangezien random 

voederbeurten zouden gebruikt worden moest in principe een betrouwbaar signaal toegevoegd 

worden om aan te kondigen dat het apparaat in werking zou treden. Omdat het toestel op zichzelf 

echter veel lawaai produceerde wanneer het in werking trad was het toevoegen van een extra signaal 

overbodig. 

  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 

Tijdstip 1 12.12 u 12.28 u 12.33 u 13.00 u 12.39 u 

Tijdstip 2 13.32 u 13.38 u 13.58 u 13.47 u 13.26 u 

Tijdstip 3 14.19 u 14.50 u 14.41 u 14.31 u 14.42 u 

 

 

 

Tabel 4: De tijdstippen voor iedere dag waarop de voederautomaat gedurende 10 seconden voeder 

in het perk lanceerde.  
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4.3. Experimenteel protocol 

Om de invloed van de automaat op het gedrag van de dieren te kunnen evalueren werd gekozen voor 

een studie volgens het A1BA2 principe. De periode waarin de feeder werkzaam was (periode B) werd 

vergeleken met een even lange periode ervoor en erna (periodes A1 en A2), zodat de kans op 

toevallige veranderingen in gedrag geminimaliseerd werd. In totaal besloeg iedere periode 5 dagen 

(Plowman, 2009), zodat de dieren geobserveerd werden van 21 tot en met 25 februari 2011 (periode 

A1), van 2 tot en met 6 maart 2011 (periode B) en van 7 tot en met 11 maart 2011 (periode A2).  De 

olifanten werden op elk van deze dagen geobserveerd gedurende de hele tijd die ze in het buitenperk 

doorbrachten. Gedurende de 15 dagen tijdens dewelke de proef werd uitgevoerd werden geen 

wijzigingen in de omgeving aangebracht en kregen de dieren een standaard hoeveelheid voeder in 

het buitenperk. Het voeder bestond uit hooi, bieten en takken.  

 

4.4. Observatiemethode 

Net als voor de longitudinale studie werd ook hier gebruik gemaakt van “scan sampling” en 

“instantaneous recording” (Altmann, 1974). Hiervoor werd hetzelfde ethogram gebruikt als hierboven 

vermeld. De dieren werden geobserveerd vanuit dezelfde plaatsen als in de longitudinale studie. Om 

logistieke redenen werden voor het scoren van het gedrag in de tweede baselineperiode (A2), vooraf 

opgenomen beelden vanop het computerscherm bekeken. 

 

Figuur 4: De voederautomaat en de opstelling om voeder in het buitenverblijf van de olifanten te 

verspreiden. 
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4.5. Beschrijvende statistiek 

Voor dit onderdeel van de studie werden de gegevens op dezelfde wijze verwerkt als bij het eerste 

deel van de studie (zie 3.3.).  

 

4.6. Statistische analyse 

Ook voor dit deel van de studie werd het softwarepakket R, versie 2.12.1, gebruikt. Met behulp van de 

Friedman test werd nagegaan of er een significant verschil in gemiddelde gedragsproporties was 

tussen de verschillende testperiodes van de voederautomaat (A1 en A2, A1 en B en A2 en B). Wanneer 

met behulp van de Friedman ANOVA een significant verschil gevonden werd tussen de 

gedragsproporties in verschillende testperiodes voor een bepaald gedrag, werd een post – hoc 

Wilcoxon-Nemenyi-McDonald-Thompson test met Tukey correctie uitgevoerd om na te gaan tussen 

welke periodes het verschil in gedragsproportie significant was. 

 

IV. RESULTATEN 

 

1. LONGITUDINALE GEDRAGSSTUDIE 

1.1. Dagindeling en management 

Voor dit deel van het onderzoek werden de dieren geobserveerd van 30 augustus 2010 tot en met 10 

september 2010, van 25 oktober 2010 tot en met 29 oktober 2010, van 27 december 2010 tot en met 

31 december 2010 en van 21 tot en met 25 februari 2011. Er was een grote variatie in de dagindeling 

tussen de verschillende observatieperiodes. Hieronder wordt voor elke observatieperiode een 

overzicht gegeven van hoe een dag verliep. In tabel 5 staan ter vergelijking de tijdstippen van enkele 

belangrijke gebeurtenissen per observatieperiode weergegeven. 

Uit de tabel kan duidelijk afgelezen worden dat het verloop van de dag in augustus niet veel verschilde 

van het verloop in oktober. In december kwamen de verzorgers later toe en werden de dieren 

bovendien gemiddeld later buitengelaten in de voormiddag dan in augustus en oktober. De olifanten 

werden gemiddeld ongeveer op hetzelfde uur in de namiddag terug naar binnen gelaten als in 

oktober. De tijd die de dieren gemiddeld per dag buiten spendeerden was duidelijk korter in december 

dan in augustus en oktober. In februari werd weer vroeger aan de dag begonnen en stond de kudde 

terug langer buiten dan in december, maar nog niet zo lang als in augustus en oktober. 
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Periode Gebeurtenis Ten vroegste Ten laatste Gemiddeld 

Toekomen verzorgers in gebouw 07.11 u 07.35 u 07.17 u 

Dieren naar buiten (ochtend) 07.16 u 07.39 u 07.25 u 

Dieren naar Binnen (ochtend) 08.03 u 09.05 u 08.31 u 

Dieren naar buiten (voormiddag) 09.10 u 10.18 u 09.51 u 

Dieren naar binnen (namiddag) 14.52 u 15.02 u 14.58 u a
u
g
u
st

u
s 

Tijd gemiddeld buiten gespendeerd per dag   6,20 u ± 0,070 u 

Toekomen verzorgers in gebouw 07.12 u 07.32 u 07.19 u 

Dieren naar buiten (ochtend) 07.23 u 07.36 u 07.29 u 

Dieren naar binnen (ochtend) 08.25 u 08.47 u 08.36 u 

Dieren naar buiten (voormiddag) 09.46 u 10.36 u 10.00 u 

Dieren naar binnen (namiddag) 14.57 u 15.34 u 15.13 u o
kt

o
b
e
r 

Tijd gemiddeld buiten gespendeerd per dag   6,34 u ± 0,17 u 

Toekomen verzorgers in gebouw 07.25 u 08.38 u 08.17 u 

Dieren naar buiten (ochtend) 08.26 u 08.56 u 08.38 u 

Dieren naar Binnen (ochtend) 09.06 u 09.56 u 09.24 u 

Dieren naar buiten (voormiddag) 10.34 u 12.07 u 11.27 u 

Dieren naar binnen (namiddag) 14.58 u 15.38 u 15.14 u d
e
ce

m
b
e
r 

Tijd gemiddeld buiten gespendeerd per dag   4,55 u ± 0,25 u 

Toekomen verzorgers in gebouw 07.15 u 07.19 u 07.17 u 

Dieren naar buiten (ochtend) 07.44 u 07.56 u 07.50 u 

Dieren naar Binnen (ochtend) 08.51 u 09.17 u 09.01 u 

Dieren naar buiten (voormiddag) 09.46 u 12.22 u 10.56 u 

Dieren naar binnen (namiddag) 15.07 u 15.42 u 15.17 u fe
b
ru

a
ri
 

Tijd gemiddeld buiten gespendeerd per dag   5,53 u ± 0,59 u 

 

 

 

 

1.1.1. Dagroutine in augustus 2010 

Gedurende de nacht hadden de dieren vrije toegang tot de volledige oppervlakte van het buitenperk 

en de binnenstal. Wanneer de verzorgers toekwamen (tab. 5) riepen ze de dieren naar buiten. De 

deuren die toegang geven tot de binnenstal werden dan gesloten en de binnenstal werd uitgemest en 

onderverdeeld in de 5 afzonderlijke delen. Wanneer de verzorgers klaar waren, werden de dieren naar 

binnen gehaald en de deuren naar het buitenverblijf gesloten. De olifanten kregen dan dagelijks een 

routine die pootverzorging wordt genoemd en waarbij de poten worden verzorgd en het hoofd en de 

staart gewassen. Als de pootverzorging van een bepaald dier klaar was kreeg de olifant een kleine 

portie hooi in haar enrichment feeder en werd naar de volgende olifant overgegaan. De vaste volgorde 

voor het geven van de pootverzorging was Dumbo - May Tagu - Phyo Phyo - Kai Mook - Yu Yu Yin. 

Tabel 5: Het vroegste, laatste en gemiddelde tijdstip waarop de dieren binnen en buiten werden 

gelaten en de gemiddelde tijd die de kudde per dag buiten doorbracht, ingedeeld per 

observatieperiode. 
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Nadat alle dieren pootverzorging gekregen hadden, werden, afhankelijk van de dag, een of meerdere 

dieren getraind of kregen sommige dieren een pedicure. De training gebeurde met behulp van 

“targets” en primaire (voeder) en secundaire (“clicker”) beloningen. De pedicure bestond erin het 

teveel aan hoorn op de poten weg te snijden met speciaal gereedschap. Wanneer alle interacties 

voltooid waren, verlieten de verzorgers de binnenstal en gingen over tot het uitmesten van het 

buitenverblijf en het verbergen van voeder in het buitenperk. Op het moment dat de verzorgers 

hiermee klaar waren werden de dieren naar buiten gelaten. Ze hadden dan geen toegang meer tot de 

binnenstal. Op donderdag werden de dieren net voor de middag weer naar binnen gehaald voor 

bloedname, waarna ze terug toegang kregen tot het buitenverblijf. Rond 14.30u kregen de olifanten 

meestal een douche in het buitenperk. Gedurende de namiddag werd de binnenstal uitgemest en van 

voeder voorzien. In de namiddag (tab. 5) werden de dieren naar binnen gehaald, waar ze in hun 

individuele stallen konden eten. Ondertussen ruimden de verzorgers het buitenperk op. Rond 15.30 u 

werd de kudde weer buiten gelaten. De deuren naar de binnenstal werden dan kortstondig gesloten 

om het schrikdraad weg te nemen dat de binnenstal onderverdeelde. Daarna gingen de deuren weer 

open en hadden de olifanten vrije toegang tot de binnenstal en het buitenperk tot de volgende 

ochtend. 

 

1.1.2. Dagroutine in oktober 2010 

De dagroutine in de herfst varieerde van dag tot dag, afhankelijk van de nachttemperatuur. 

Wanneer de temperatuur ’s nachts lager was dan 7°C bleven de dieren gedurende de nacht binnen en 

hadden ze enkel toegang tot de volledige binnenstal. De deuren die toegang geven tot het buitenperk 

bleven dan gesloten. Wanneer de verzorgers toekwamen (tab. 5), werden de dieren naar buiten 

gelaten en de deuren naar de binnenstal gesloten. De verzorgers mestten dan de stal uit en 

verdeelden ze in de 5 aparte onderdelen. Wanneer de verzorgers hiermee klaar waren, werden de 

dieren weer naar binnen gehaald en gebeurde de ochtendroutine zoals in augustus (pootverzorging, 

wat eten, eventueel pedicure of training). Op maandag werden Dumbo en Phyo Phyo even aan de 

ketting gelegd om de schrikdraadbarrières weg te nemen, waarna de dieren losgelaten werden zodat 

ze zich vrij door de 5 onderdelen van de stal konden bewegen. De olifanten kregen dan een douche 

met warm water. Na de douche werd er zaagsel in de stal gegooid zodat de dieren een stofbad 

konden nemen. Op donderdag gebeurde de bloedname van de dieren ’s morgens na de 

pootverzorging. Na de ochtendroutine prepareerden de verzorgers het buitenverblijf en werden de 

dieren naar buiten gestuurd. Ze hadden dan geen toegang meer tot de binnenstal. Gedurende de dag 

maakten de verzorgers het binnenverblijf klaar voor de avond. Op alle dagen, behalve woensdag, 

kregen de dieren in de loop van de dag nog bieten, takken, wortelen of hooi. Op het einde van de dag 

(tab. 5) werden de dieren naar binnen gehaald, waar ze konden eten. De olifanten hadden dan vrij 

toegang tot alle onderdelen van het binnenverblijf en bleven binnen tot de volgende ochtend. 

Wanneer de nachttemperatuur meer dan 7°C bedroeg verliep de routine zoals beschreven voor 

augustus. 
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1.1.3. Dagroutine in december 2010 

De winterroutine verschilde sterk van de routines in augustus en oktober. Gedurende de nacht bleven 

de dieren binnen en hadden ze geen toegang tot het buitenverblijf. De verzorgers kwamen later toe 

dan in augustus en oktober (tab. 5). De dieren werden dan buiten gelaten terwijl de verzorgers de stal 

uitmestten en klaarmaakten voor de ochtendroutine. Wanneer de stallen klaar waren, werden de 

dieren naar binnen geroepen, waar ze elk in hun individuele stal plaatsnamen. De ochtendroutine 

verliep zoals in augustus en oktober (pootverzorging, wat eten en eventueel training of pedicure). Op 

dinsdag werd er ’s morgens bloed genomen van de dieren en kregen ze bovendien een douche met 

warm water in de stal, waarna ze, net als in oktober, voorzien werden van zaagsel. Na de 

ochtendroutine werden Dumbo en Phyo Phyo vastgeketend en werden de schrikdraden die de stal 

onderverdeelden weggenomen. Daarna werden de dieren losgelaten zodat ze zich vrij konden 

bewegen doorheen de stal. Vervolgens gingen de verzorgers over tot het prepareren van het 

buitenperk. Bij goed weer werden de dieren vrij vroeg (tab. 5) naar buiten gelaten en hadden ze geen 

toegang meer tot de binnenstal. Bij slecht weer bleven de olifanten binnen tot net voor de 

middagpauze van de verzorgers rond 12.20 u. Dan werden ze naar buiten gelaten, maar hadden nog 

toegang tot stal 1. In de loop van de middag werden er vaak nog bieten in het buitenperk gegooid. Als 

de dieren vroeg naar buiten waren gelaten werden ze rond 15.00u naar binnen gehaald. Als ze laat 

naar buiten waren gelaten, gingen ze ook pas later naar binnen (tab. 5). De kudde bleef dan binnen 

tot de volgende ochtend. 

 

1.1.4. Dagroutine in februari 2011 

Net als in oktober verschilde de routine van dag tot dag. Gedurende de nacht bleven de dieren 

binnen. De verzorgers kwamen weer vroeger toe dan in december (tab. 5) en ongeveer een half uur 

later werd de kudde buitengelaten, waarna het binnenverblijf opgeruimd werd. Wanneer de verzorgers 

hiermee klaar waren, werden de dieren weer naar binnen gehaald en verliep de ochtendroutine als in 

de andere seizoenen. Op dinsdag werd aansluitend bloed genomen. Bij goed weer gingen de dieren 

onmiddelijk na de ochtendroutine naar buiten (tab. 5), wanneer het te koud was werden ze pas 

buitengelaten net voor de middag. In de tweede helft van de namiddag gingen de olifanten terug naar 

het binnenverblijf, waar ze bleven tot de volgende ochtend. 

 

1.2. Beschrijvende statistiek 

1.2.1. Gedragsobservaties over de verschillende observatieperiodes 

De kudde werd voor dit deel van de studie in totaal gedurende 189 uur en 45 minuten geobserveerd. 

Er werden data verzameld voor 11385 observatiepunten. 

Tabel 6 geeft de gemiddelde gedragsproporties van de kudde en hun standaardfout weer voor de 

verschillende observatieperiodes. De kudde spendeerde in elke observatieperiode gemiddeld het 

meeste tijd aan eten, gevolgd door staan, locomotie en stereotyperen. 

Voor wat betreft stereotyperen was het vooral Yu Yu Yin die dit gedrag vertoonde (41,45 % van de tijd 

in augustus; 22,69 % in oktober; 26,65 % in december en 25,32 % in februari). Ook Dumbo en Phyo 

Phyo vertoonden stereotypieën, maar in veel mindere mate (respectievelijk 3,30 % en 4,88 % in 
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augustus; 3,37 % en 2,71 % in oktober; 2,65 % en 1,14 % in december en beide 2,34 % in februari). 

Bij May Tagu werd in december eenmalig kort pacing gezien, terwijl Kai Mook nooit stereotypiegedrag 

vertoonde. Het meest waargenomen stereotypiepatroon was in elke observatieperiode weaving 

(81,33 % van het totaal aantal geobserveerde stereotypieën in augustus; 74,80 % in oktober; 86,76 % 

in december en 83,69 % in februari). In augustus kwam trunkbiting op de tweede plaats met 9,33 % 

van het totaal aantal geobserveerde stereotypieën (en 9,45 % in oktober; 2,21 % in december en 

7,09 % in februari) terwijl in de overige observatieperiodes headbobbing de op een na meest 

geobserveerde stereotypie was (7,11 % van het totaal aantal geobserveerde stereotypieën in 

augustus; 11,02 % in oktober; 10,29 % in december en 8,51 % in februari). 

 

Gedrag augustus oktober december februari 

Eten 36,71 % ± 2,10 % 37,04 % ± 3,02 % 40,27 % ± 2,97 % 42,81 % ± 1,74 % 

Staan 19,76 % ± 5,06 % 19,22 % ± 2,81 % 22,66 % ± 1,28 % 18,60 % ± 1,99 % 

Locomotie 13,15 % ± 2,09 % 17,47 % ± 2,56 % 16,66 % ± 3,12 % 14,51 % ± 2,35 % 

Stereotyperen 9,94 % ± 7,96 % 5,53 % ± 4,12 % 6,19 % ± 5,19 % 6,00 % ± 4,86 % 

Deurgericht gedrag 6,90 % ± 3,46 % 4,88 % ± 1,98 % 4,51 % ± 1,74 % 3,96 % ± 2,51 % 

Manipuleren 3,25 % ± 0,87 % 3,88 % ± 2,14 % 2,75 % ± 2,11 % 4,30 % ± 0,73 % 

Staan bij ingang 2,81 % ± 1,39 % 1,83 % ± 1,00 % 1,58 % ± 0,44 % 2,47 % ± 1,18 % 

Routine 1,59 % ± 0,19 % 1,26 % ± 0,13 % 0,95 % ± 0,40 % 2,04 % ± 0,24 % 

Melk drinken 1,26 % ± 1,26 % 0,87 % ± 0,87 % 0,86 % ± 0,86 % 1,11 % ± 1,11 % 

Stofbad 1,22 % ± 0,22 % 0,48 % ± 0,17 % 0,45 % ± 0,28 % 0,72 % ± 0,17 % 

Andere 3,03 % ± 0,26 % 4,01 % ± 0,91 % 2,39 % ± 0,20 % 3,49 % ± 0,67 % 

OV 0,40 % ± 0,16 % 3,53 % ± 0,19 % 0,72 % ± 0,30 % 0,00 % ± 0,00 % 
 

 

 

Deurgericht gedrag werd voornamelijk gezien bij Dumbo (19,73 % van de geobserveerde tijd in 

augustus; 11,03 % in oktober; 11,75 % in december en 12,77 % in februari). Ook Phyo Phyo 

vertoonde dit gedrag geregeld (9,38 % van de geobserveerde tijd in augustus; 7,50 % in oktober; 

2,06 % in december en 6,38 % in februari). Bij de overige dieren werd deurgericht gedrag nooit 

gedurende meer dan 1,5 % van de tijd waargenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6: De gemiddelde gedragsfrequenties voor de hele kudde en de standaardfout per 

observatieperiode. Enkel Kai Mook dronk nog melk. 
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1.2.2. Klimaat en bezoekersaantallen 

In figuur 5 is de maximale dagtemperatuur en het aantal bezoekers voor elke observatiedag 

weergegeven.  
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1.3. Statistische analyse 

1.3.1. Correspondentie-analyse 

Uit figuur 6 kan worden afgeleid dat er gedragingen zijn die alle dieren ongeveer in dezelfde mate 

vertonen. Het gaat om eten (TF), staan (S), locomotie (L) en een stofbad nemen (DS). Uiteraard 

werden voor alle dieren ook ongeveer evenveel waarnemingen gedaan terwijl ze verzorgd werden 

(DR). Op basis van de figuur zijn de dieren qua gedrag onder te verdelen in 3 groepen. Kai Mook en 

May Tagu liggen gedragsmatig ongeveer even dicht bij elkaar als Dumbo en Phyo Phyo. Het 

gedragspatroon van Yu Yu Yin verschilt duidelijk van dat van de andere dieren in de kudde doordat ze 

het frequentst stereotypeert. De jonge dieren zijn actiever: ze vertonen meer locomotie en 

manipuleren de omgeving meer. Bovendien vertonen ze minder probleemgedrag (SE, DDB en ST) 

dan de andere dieren van de kudde. Dumbo staat van alle dieren het meeste bij de ingang en vertoont 

ook het meeste deurgericht gedrag.  

 

Figuur 5: Het aantal bezoekers en de maximale dagtemperatuur voor elke observatiedag. 
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In tabel 7 staat per dier voor de relevante gedragingen opgelijst hoeveel keer het gedrag werd 

waargenomen over alle observatieperiodes heen. Dumbo vertoonde meer deurgericht gedrag dan de 

andere dieren, terwijl Yu Yu Yin het meeste stereotypeerde. De jonge dieren (Kai Mook en May Tagu) 

manipuleerden de omgeving meer dan de andere. Phyo Phyo vertoonde geen enkel gedrag duidelijk 

meer dan alle andere dieren. 

 

Gedrag Dumbo Phyo Phyo Yu Yu Yin May Tagu Kai Mook 

Eten 748 744 692 812 584 

Staan 358 344 220 425 481 

Locomotie 186 329 164 356 375 

Stereotyperen 53 50 526 1 0 

Deurgericht gedrag 246 114 12 22 5 

Manipuleren 42 45 52 82 167 

Staan bij ingang 72 83 9 6 4 

Routine 38 32 28 22 29 

Stofbad 23 19 15 10 10 
 

 

Figuur 6: Grafische weergave van de correspondentie analyse, die de mate van kudde- en 

individueel gedrag weergeeft. d = Dumbo, y = Yu Yu Yin, p = Phyo Phyo, m = May Tagu, k = Kai 

Mook, MOE = manipuleren, L = locomotie, S = staan, TF = eten, DR = dagelijks management, 

DS = stofbaden, SE = staan bij ingang, DDB = deurgericht gedrag, ST = stereotyperen.  

Tabel 7: Overzicht van het aantal keer dat per olifant een gedrag waargenomen werd overheen 

alle observatieperioden. Indien identificeerbaar werden prominente gedragingen voor ieder dier 

ingekleurd. 
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1.3.2. Synchroniciteitsstudie 

Uit de synchroniciteitsanalyse kon afgeleid worden dat eten en staan de meest synchrone 

gedragingen waren, dus dat deze het vaakst door minstens 4 dieren tegelijk vertoond werden 

(respectievelijk ∑χ² = 875,58; P < 0,0001 en ∑χ² = 208,68; P < 0,0001) (fig. 7). Staan bij een ingang 

(∑χ² = 65,13; P < 0,0001), manipuleren van de omgeving of een object (∑χ² = 47,65; P < 0,0001), 

locomotie (∑χ² = 73,50; P < 0,0001) en deurgericht gedrag (∑χ² = 11,81; P < 0,05) waren minder 

synchrone gedragingen. Voor wat betreft stereotyperen (∑χ² = 2,05; P = 0,84) was de gebruikte test in 

feite niet geschikt, omdat de 2 jongste dieren dit gedrag zo goed als nooit vertoonden en er dus nooit 

4 of 5 dieren tegelijk aan het stereotyperen waren. Wanneer echter gekeken wordt naar de grafiek (fig. 

8) kan besloten worden dat de olifanten niet synchroon stereotypeerden, op basis van het feit dat het 

aantal keer dat 2 of 3 dieren tegelijk dit gedrag in werkelijkheid vertoonden ongeveer gelijk was aan 

het aantal keer dat ze dit zouden doen wanneer ze op willekeurige basis zouden stereotyperen. 
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Figuur 7: De verdeling van de geobserveerde aantallen en de aantallen verwacht als de 

dieren het gedrag willekeurig zouden vertonen, voor de meest synchrone gedragingen 

binnen de bestudeerde kudde. 
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1.3.3. Verschillen van het voorkomen van gedragingen tussen de observatieperiodes 

In tabel 8 zijn per gedrag de Χ² - waarden en de p-waarden weergegeven zoals ze berekend werden 

met de Friedman ANOVA voor de variatie tussen de verschillende observatieperiodes. 

 

Figuur 7 voortgezet: De verdeling van de geobserveerde aantallen en de aantallen verwacht 

als de dieren het gedrag willekeurig zouden vertonen, voor de meest synchrone 

gedragingen binnen de bestudeerde kudde. 

Figuur 8: De verdeling van de geobserveerde aantallen en de aantallen verwacht als de dieren 

het gedrag willekeurig zouden uitoefenen.  
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Na het uitvoeren van de Friedman test was het duidelijk dat er een significant verschil in 

gedragsproportie was tussen de observatieperiodes voor locomotie, deurgericht gedrag, staan bij een 

ingang en ander gedrag. Dit verschil was het meest significant voor staan bij een ingang. In figuur 8 is 

dan ook duidelijk te zien dat alle dieren in min of meerdere mate een verlaagde proportie van staan bij 

een ingang vertoonden in december. Voor de gedragingen waar met de Friedman ANOVA test een P-

waarde kleiner dan 0,05 werd gevonden, werd een post-hoc Wilcoxon-Nemenyi-McDonald-Thompson 

test uitgevoerd om na te gaan tussen welke observatieperiodes deze verschillen terug te vinden 

waren. De resulterende p-waarden van deze test zijn weergegeven in tabel 9. 
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Gedrag Χ² P-waarde Gedrag Χ² P-waarde 

Eten 5,88 0,12 Stofbad 7,8 0,050 

Staan 2,52 0,47 Melk drinken 3 0,39 

Locomotie 11,16 0,011* Staan bij ingang 11,69 0,0085* 

Stereotyperen 3 0,39 Routine 3,48 0,32 

Manipuleren 3 0,39 Ander 8,76 0,033* 

Deurgericht gedrag 10,57 0,014*    

Tabel 8: Variatie in gedragsfrequenties tussen de verschillende 

observatieperiodes, weergegeven via χ² en significantieniveau (*: p < 0,05). 

Figuur 8: De tijd die de dieren relatief spendeerden aan staan bij een ingang. Het 

verschil in relatieve tijd tussen de observatieperiodes is het duidelijkst voor dit 

gedrag. Alle dieren vertonen in min of meerdere mate een verlaagde frequentie van 

dit gedrag in december. 



 43 

 Locomotie Deurgericht gedrag Staan bij ingang Ander 
r 0,68 0,66 0,66 0,59 

dec-aug 
P - waarde 0,068 0,025* 0,011* 0,32 

r 0,67 0,65 0,29 0,19 
feb-aug 

P - waarde 0,32 0,026* 0,96 1,0 

r 0,63 0,65 0,65 0,38 
okt-aug 

P - waarde 0,0077* 0,17 0,25 0,61 
r 0,44 0 0,66 0,40 

feb-dec 
P - waarde 0,88 1,0 0,046* 0,32 

r 0,40 0,40 0,59 0,57 
okt-dec 

P - waarde 0,88 0,87 0,60 0,017* 

r 0,53 0,40 0,44 0,29 
okt-feb 

P - waarde 0,46 0,87 0,52 0,61 
 

 

 

 

Locomotie werd dus significant minder gezien in augustus dan in oktober. De dieren vertoonden 

significant minder deurgericht gedrag in februari en december dan in augustus en de proportie van 

staan bij een ingang was significant lager in december dan in augustus en februari. Ander gedrag ten 

slotte, werd significant meer gezien in oktober dan in december. 

 

1.3.4. Correlaties 

In tabel 10 staan de correlatiecoëfficiënten en P - waarden opgelijst voor de verschillende 

gedragingen in functie van een aantal omgevingsfactoren. De correlatiewaarden tussen het aantal 

bezoekers en de maximale dagtemperatuur zijn ook weergegeven. 

 

 
Maximale 

dagtemperatuur 
Bezoekers Minuten Buiten 

Gedrag  Coëfficiënt P-waarde  Coëfficiënt P-waarde  Coëfficiënt P-waarde 

Eten -0,30 0,15 -0,40 0,048* -0,043 0,84 

Staan -0,058  0,78 0,40  0,050 -0,24  0,2391 

Locomotie -0,43  0,033* 0,056  0,79 0,17  0,41 

Stereotyperen 0,68  < 0,001* 0,17  0,41 0,19  0,37 

Manipuleren -0,2  0,34 0,072  0,072 -0,18  0,38 

Deurgericht gedrag 0,63  < 0,001* 0,21  0,30 -0,038  0,86 

Stofbad 0,21  0,32 0,066  0,76 -0,019  0,93 

Staan bij ingang 0,63  < 0,001* -0,28  0,18 0,47  0,017* 

Bezoekers 0,011  0,96  
 

 

   

 

Wat opvalt is dat er een significante positieve correlatie is tussen de verschillende 

probleemgedragingen (stereotyperen, staan bij een ingang en deurgericht gedrag) en de temperatuur 

(fig. 9). Daarnaast verminderde de proportie van locomotie wanneer de temperatuur steeg. Verder 

Tabel 9: De grootte van het effect (r) en de resulterende P-waarde van de 

specifieke vergelijkingen  tussen de observatieperiodes verkregen met de post-

hoc Wilcoxon-Nemenyi-McDonald-Thompson test (*: p < 0,05). 

Tabel 10: de correlatiecoëfficiënten en hun P-waarden voor verschillende gedragingen in 

relatie tot een aantal omgevingsfactoren en de correlatiewaarden voor het aantal 

bezoekers en de temperatuur (*: P < 0,05). 
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spendeerden de dieren meer tijd aan eten wanneer er minder bezoekers waren, hoewel deze 

correlatie maar net significant is. Hoe langer de dieren buiten stonden, hoe hoger de gemiddelde 

proportie van staan bij een ingang. Hoewel verwacht kan worden dat er meer bezoekers zouden zijn 

wanneer de temperatuur hoger is, blijkt dit niet zo te zijn voor de dagen waarop de 

gedragsobservaties plaatsvonden. 
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Figuur 9: De gemiddelde gespendeerde tijd, relatief aan de totale geobserveerde tijd 

voor de probleemgedragingen in relatie met de maximale temperatuur per dag. Er 

bestaat voor elk gedrag een positieve correlatie. 
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Figuur 9 voortgezet: De gemiddelde gespendeerde tijd, relatief aan de totale geobserveerde tijd 

voor de probleemgedragingen in relatie met de maximale temperatuur per dag. Er bestaat voor 

elk gedrag een positieve correlatie. 



 46 

2. EVALUATIE VAN DE VOEDERAUTOMAAT 

2.1. Beschrijvende statistiek  

In totaal werd, voor dit deel van de studie, de kudde gedurende 70 uur en 40 minuten geobserveerd 

en werden er 4240 observaties gedaan. 

Wegens de variatie in het weer bracht de kudde niet elke dag even veel tijd door in het buitenverblijf. 

In tabel 11 wordt voor iedere dag weergegeven om hoelaat de kudde naar buiten werd gelaten en om 

hoe laat ze in de namiddag weer binnen werd gezet. Daarnaast staat weergegeven hoeveel tijd de 

kudde iedere dag buiten doorbracht. Uit de tabel valt af te leiden dat de dieren gedurende 21,25 uur 

geobserveerd werden tijdens de eerste baselineperiode, gedurende 23,42 uur tijdens de 

feederperiode en gedurende 26 uur tijdens de tweede baselineperiode. 

 

  
Tijdstip naar 

buiten 
Tijdstip naar 

binnen 
Tijd buiten 

doorgebracht 

Dag 1 10:05 15:10 5,08 u 

Dag 2 12:10 15:05 2,92 u 

Dag 3 12:25 15:05 2,67 u 

Dag 4 10:25 15:35 5,17 u 

B
a
s
e
li

n
e
 1

 

Dag 5 9:50 15:15 5,42 u 

Dag 1 11:20 15:30 4,17 u 

Dag 2 10:45 15:20 4,58 u 

Dag 3 11:15 15:40 4,42 u 

Dag 4 10:50 15:45 4,92 u F
e
e
d

e
r 

Dag 5 10:30 15:50 5,33 u 

Dag 1 11:00 16:20 5,33 u 

Dag 2 10:30 15:20 4,83 u 

Dag 3 10:15 15:15 5,00 u 

Dag 4 11:15 16:20 5,08 u 

B
a
s
e
li

n
e
 2

 

Dag 5 10:10 15:55 5,75 u 
 

 

 

 

Figuur 10 geeft voor iedere periode (Baseline 1, Feeder en Baseline 2) een overzicht van het aandeel 

van de totale geobserveerde tijd dat aan elk gedrag besteed werd, samen met de standaardfout, 

berekend op basis van de variatie tussen de waarnemingen. Er zijn over het algemeen geen grote 

verschillen in de proporties van geobserveerd gedrag over de verschillende periodes. In de periode 

met actieve feeder, spendeerden de dieren ongeveer even veel tijd aan eten (49,82 % ± 4,62 %) dan 

in de eerste baselineperiode (49,42 % ± 4,53 %). In de tweede baselineperiode was de totale 

proportie van eten beduidend lager (39,97 % ± 6,84 %). Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat op dag 

4 van de tweede baselineperiode de camera’s uitvielen gedurende de tijd die de dieren normaal al 

etend doorbrengen. Hoewel getracht werd hiervoor te compenseren door enkel het aantal werkelijke 

observaties mee te nemen in de proportieberekening, is het mogelijk dat het uitvallen van de camera 

de tweede baselineperiode sterk beïnvloedt. Daarom moeten de proporties voor deze periode 

voorzichtig geïnterpreteerd worden.  

Tabel 11: De uren waarop de kudde naar buiten en naar binnen werd gelaten en de 

totale tijd die ze buiten doorbracht voor elke dag van de evaluatie van de 

voederautomaat. 
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De proportie van het manipuleren van de omgeving of een object was hoger in de feederperiode (7,27 

% ± 2,72 %) dan in beide baselineperiodes (respectievelijk 4,18 % ± 1,53 % en 4,62 % ± 2,08%), 

terwijl voor de hele kudde gemiddeld minder werd waargenomen dat de dieren stonden tijdens de 

feederperiode (10,62 % ± 2,87 %) in vergelijking met beide baselineperiodes (respectievelijk 12,46 % 

± 2,43 % en 13,35 % ± 2,86 %). In alle periodes was de proportie van stereotyperen ongeveer gelijk 

(4,77 % ± 4,16 % in periode A1; 4,93 % ± 5,04 % in periode B en 4,83 % ± 4,41 % in periode A2). 
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2.2. Statistische analyse 

In tabel 12 staan de resultaten weergegeven van de Friedman Anova van de variatie in gemiddelde 

gedragsproporties van de dieren tussen de verschillende testfases. 

 

Gedrag Χ² P - waarde P-waarde Χ² 
P - 

waarde 
Eten 8,4 0,015* Deurgericht gedrag 0,11 0,95 

Staan 1,2 0,56 Stofbad 2,8 0,25 

Locomotie 2,8 0,25 Staan bij ingang 3,6 0,17 

Stereotyperen 0,18 0,91 Ander 2,53 0,031* 

Manipuleren 7,6 0,022*    
 

 

 

 

 

Figuur 10: De gemiddelde gedragsproporties (± STF) voor de hele kudde in de verschillende 

testfases van de voederautomaat. 

Tabel 12: De teststatistiek (Χ²) en de P-waarden per gedrag voor de vergelijkingen tussen 

de verschillende testfases (*: p < 0,05), berekend aan de hand van de Friedman ANOVA. 
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Voor de gedragingen die significant varieerden tussen de verschillende testperiodes van de 

voederautomaat werd een post-hoc Wilcoxon-Nemenyi-McDonald-Thompson test uitgevoerd om na te 

gaan welke periodes concreet van elkaar verschilden qua gedragsproportie. De resultaten hiervan zijn 

weergegeven in tabel 13. 

 

 Eten Manipuleren Ander 

 r P - waarde r P - waarde r P - waarde 

A1-B 0,22 0,61 0,63 0,031* 0,52 0,42 

B-A2 0,70 0,012* 0,62 0,069 0,45 0,42 

A1-A2 0,68 0,14 0,15 0,95 0,67 0,031* 

 

 

 

 

 

Zoals in figuur 11 te zien is, spendeerden alle dieren in de periode waarin de voederautomaat actief 

was, meer tijd aan eten dan in de tweede baselineperiode, maar niet meer dan in de eerste 

baselineperiode. Daarnaast manipuleerden ze de omgeving of een object significant meer in de 

testperiode dan in de eerste baselineperiode. In figuur 12 is dan ook duidelijk te zien dat voor alle 

dieren van de kudde de gemiddelde proportie van manipuleren van de omgeving of een object toenam 

in de periode waarin de feeder werkzaam was. Ander gedrag werd significant meer gezien in de 

tweede baselinperiode dan in de eerste, maar de proportie waarmee gedrag uit deze categorie werd 

uitgevoerd bleek niet te verschillen tussen de baselineperiodes en de testperiode van het aparaat. 

Hoewel op basis van de beschrijvende statistiek zou kunnen verwacht worden dat de dieren minder 

stilstonden in de periode waarin de feeder werkzaam was, blijkt uit tabel 12 dat dit niet het geval was. 

De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat enkel May Tagu en Kai Mook minder stilstonden in periode B 

(fig. 13). 

 

Tabel 13: De grootte van het effect (r) en de P – waarden (*: P < 0,05) voor 

de verschillen in gedragsfrequentie tussen de verschillende testperiodes van 

de voederautomaat (Baseline 1 (A1), Feeder (B), Baseline 2 (A2)). 
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Figuur 12: De gemiddelde proportie (± STF) van de tijd die de dieren spendeerden aan 

manipuleren van de omgeving of een object, voor de drie testperiodes van de automaat. 

Figuur 11: De gemiddelde proportie (± STF) van de tijd die de dieren spendeerden aan eten, 

voor de drie testperiodes van de automaat. 
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V. DISCUSSIE 

Dit masterproefonderzoek had meerdere doelstellingen. In de longitudinale gedragsstudie was het de 

bedoeling inzicht te verwerven in de activiteitenbudgetten van de kudde Aziatische olifanten in de Zoo 

van Antwerpen. Daarnaast werd nagegaan of de dieren zich allemaal op dezelfde manier gedroegen 

en of bepaalde gedragingen konden gecorreleerd worden aan variabele omgevingsfactoren. Een 

tweede studie had tot doel de bekomen informatie te gebruiken in het toepassen van 

omgevingsverrijking door gebruik te maken van een voederautomaat en het gebruik van deze feeder 

te evalueren. 

 

1. LONGITUDINALE GEDRAGSSTUDIE 

Uit de correspondentie-analyse blijkt dat het gedrag van de dieren kan onderverdeeld worden in 

kuddegedrag en individueel gedrag. Onder kuddegedrag wordt het gedrag verstaan dat alle dieren in 

ongeveer gelijkaardige frequenties vertonen. Het gaat voornamelijk om eten, staan en locomotie. 

Opvallend is dat deze gedragingen binnen de kudde gemiddeld ook het frequentst gezien worden. 

Ook in gelijkaardige studies naar het gedrag van Afrikaanse olifanten in het wild en Aziatische 

olifanten in gevangenschap werden deze gedragingen over de hele kudde het frequentst 

waargenomen (Shannon et al., 2008; Rees, 2009b).  

Individueel gedrag kunnen we definiëren als het gedrag dat bepaalde dieren uit de kudde duidelijk 

meer vertonen dan de andere. In deze kudde was dit voor Yu Yu Yin stereotyperen, voor Dumbo 

deurgericht gedrag en voor de jonge dieren (May Tagu en Kai Mook) manipuleren van de omgeving of 

een object. Dat sommige dieren een bepaald gedrag meer vertonen dan de andere olifanten kan erop 

wijzen dat de omgeving niet door alle individuen op een gelijkaardige manier ervaren wordt. Wellicht is 

de oorzaak hiervoor te vinden in het feit dat de dieren van de kudde elk een andere voorgeschiedenis 

hebben. Deze kan in sterke mate bepalen hoe een individueel dier reageert op een bepaalde stimulus 

Figuur 13: De gemiddelde proportie (± STF) van de tijd die de dieren spendeerden aan staan, 

voor de drie testperiodes van de automaat. 
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(Rees, 2009b). Voor het stereotyperen van Yu Yu Yin kan dit echter ook een aanwijzing zijn dat we 

hier te maken hebben met een persisterende stereotypie en dat de omgeving waarin ze nu gehouden 

wordt dus geen rechstreekse oorzaak is voor het vertonen van stereotypieën. Het valt op dat May 

Tagu en Kai Mook niet stereotyperen. In een gelijkaardige studie uitgevoerd op een kudde olifanten in 

een zoo in Chester, werd ook geconcludeerd dat de jonge individuen geen stereotypieën vertoonden 

(Rees, 2009b). Nochtans stelde Gruber (2000) dat jongere olifanten meer zouden stereotyperen dan 

oudere (Gruber et al., 2000). Het ging hier echter om dieren die aan een ketting vastgeketend 

stonden, terwijl in deze studie en die van Rees (2009) de dieren zich vrij konden bewegen binnen de 

grenzen van hun huisvesting. Mogelijke oorzaken voor het feit dat de jonge dieren in deze studie niet 

stereotypeerden, zijn dat het centrale zenuwstelsel van de dieren nog in ontwikkeling is, of dat de 

jonge individuen in gevangenschap geboren zijn in een ethologisch verantwoorde omgeving die 

tegemoet komt aan een aantal essentiële soortspecifieke behoeften. Het is echter belangrijk de 

ontwikkeling van de jonge dieren verder op te volgen. Wellicht zullen ze geen OGS ontwikkelen, maar 

het kan niet uitgesloten worden dat ze op termijn FGS zullen vertonen. 

Het feit dat de dieren synchroon eten is vanzelfsprekend: ze krijgen allemaal op hetzelfde moment 

toegang tot het voeder en eten dan allemaal samen tot het voeder op is. Om dezelfde reden is het 

vanzelfsprekend dat de dieren ook synchroon staan: als het eten op is, hebben de olifanten geen 

bezigheid meer. Dit resulteert dan in een min of meer lange periode van staan, eventueel gevolgd 

door een andere activiteit, zoals stereotyperen. Vooral het feit dat de dieren die regelmatig 

stereotyperen (Dumbo, Phyo Phyo en Yu Yu Yin) dit niet synchroon doen, is belangrijk. Dit kan erop 

wijzen dat er geen gemeenschappelijke aanleiding in de omgeving is, die de olifanten ertoe aanzet dit 

gedrag te vertonen. Het zou kunnen dat voor elk dier een verschillende omgevingsfactor als proximale 

causale stimulus dienst doet, of het is mogelijk dat het gaat om een geëmancipeerd gedrag dat zich 

voordoet wanneer de gelegenheid voor het bewuste dier ontbreekt om ander gedrag uit te oefenen. 

Wellicht hebben we in deze kudde te maken met een combinatie van beide factoren. Bij Phyo Phyo en 

vooral Dumbo werd regelmatig geobserveerd dat de dieren stereotypeerden als anticipatie op een 

appetitieve gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld wanneer een verzorger met voeder voor het verblijf stond. 

Bij Yu Yu Yin kon echter vaak geen proximale causale stimulus geïdentificeerd worden voor het 

vertonen van stereotypiegedrag. Bovendien stereotypeerde ze veel langere periodes dan de andere 

volwassen olifanten, voornamelijk in de namiddag, wanneer het voeder in het buitenperk op was en de 

andere dieren in de kudde stilstonden. Het feit dat geen proximale causale stimulus kon 

waargenomen worden voor het gedrag van Yu Yu Yin wil echter niet zeggen dat deze onbestaande 

was. Mogelijk waren er signalen in de omgeving die niet door de zintuigen van de observator 

waargenomen konden worden. De synchroniciteit van spontaan stereotypiegedrag werd nog niet 

eerder bestudeerd. 

Op basis van de bevindingen op het gebied van de synchroniciteit van stereotypiegedrag, het feit dat 

dit gedrag voor Yu Yu Yin een prominent gedrag is en de voorgeschiedenis van deze olifant, is het vrij 

waarschijnlijk dat het voor dit individu om een OGS gaat. De oorzaak voor het stereotypiegedrag van 

Yu Yu Yin ligt dus wellicht in het verre verleden. Dit maakt het uiterst moeilijk om, door in te grijpen in 

de huidige omgeving van het dier, de frequentie van dit gedrag te verminderen. Als het om een OGS 
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zou gaan, is het gedrag namelijk geen veruiterlijking van een welzijnsprobleem in het heden. Dumbo 

stereotypeert slechts in geringe mate. Omdat er meestal wel een duidelijke, appetitieve stimulus 

aanwezig is in de omgeving wanneer Dumbo stereotypeert, is het mogelijk dat het hier zou gaan om 

een FGS. Phyo Phyo doet, wanneer ze stereotypeert, voornamelijk aan slurfbijten. De oorzaak voor dit 

gedrag is onduidelijk. Omdat slurfbijten niet gepaard gaat met gewichtsverplaatsingen is het niet 

waarschijnlijk dat het gedrag van Phyo Phyo het ontstaan van pootproblemen in de hand werkt. Dit 

individu besteedt, net als Dumbo, weinig tijd aan het uitoefenen van stereotypieën. 

Wanneer men de verschillende observatieperiodes met elkaar vergelijkt, kan worden geconcludeerd 

dat er in de kudde gemiddeld minder locomotie, meer deurgericht gedrag en meer staan bij een 

ingang werd gezien in augustus dan in een aantal andere maanden. Omdat de verschillen in het 

management en de omgeving tussen de observatieperiodes onmogelijk gekwantificeerd konden 

worden, was het niet mogelijk een concrete oorzaak aan te duiden voor de geobserveerde variatie in 

het gedrag.  

Een mogelijke verklaring voor de variatie in gedrag tussen de verschillende observatieperiodes zou 

kunnen zijn dat de omgeving van de dieren in augustus armer is dan in de herfst- en wintermaanden. 

Aangezien er heel wat bomen in het perk staan, liggen er vanaf de herfst veel bladeren en afgevallen 

takken in het buitenverblijf. De dieren kunnen zich dan langer bezig houden met het zoeken naar 

voeder. Daarenboven beschikken ze tijdens de koudere maanden over een grotere oppervlakte voor 

exploratie in het perk, doordat het bassin dan wordt leeggelaten. Wanneer er water in het bassin staat 

wordt dit relatief weinig gebruikt. Als het bassin droog staat maken de dieren meer gebruik van de 

oppervlakte van het buitenperk die door het bassin wordt ingenomen. In een gelijkaardige studie op 

een andere kudde werden echter geen lagere frequenties van locomotie vastgesteld in augustus dan 

in andere maanden (Rees, 2009b). In de huisvesting van de kudde die Rees (2009) bestudeerde, was 

nochtans ook een bassin aanwezig dat enkel op warme dagen met water gevuld was. Het is 

onduidelijk of de olifanten ook daar het bassin benutten wanneer het droog stond. In de huisvesting 

van de olifanten waarop Rees onderzoek deed kwamen echter geen bomen voor, zodat het 

onwaarschijnlijk is dat er vanaf de herfst frequent takken en bladeren in het perk lagen. 

Wanneer gekeken wordt naar de verbanden tussen het gedrag en de omgevingsparameters valt op 

dat de probleemgedragingen (stereotyperen, deurgericht gedrag en staan bij een ingang) een 

positieve correlatie vertonen met de temperatuur: hoe warmer de maximale dagtemperatuur, hoe 

hoger de proportie van probleemgedrag. Bovendien blijkt het bezoekersaantal niet gecorreleerd te zijn 

met de temperatuur en interfereert deze factor dus niet met de eerder genoemde correlatie. Het feit 

dat er geen significante correlatie is tussen het bezoekersaantal en de maximale dagtemperatuur kan 

veroorzaakt worden doordat een aantal observaties plaatsvonden gedurende schoolvakanties. 

Bovendien liep tijdens de observaties in december een kerstshow, waardoor er gevoelig meer 

bezoekers in de zoo waren dan in andere periodes. De gevonden positieve correlatie tussen 

maximale dagtemperatuur en de proportie van stereotypiegedrag staat in contrast met een studie uit 

2004, waarin een gelijkaardige kudde in dezelfde klimaatszone onderzocht werd (Rees, 2004). Rees 

(2004) concludeerde echter dat een lage maximale dagtemperatuur een stijging van de proportie van 

stereotyperen to gevolg had. Dit werd toegeschreven aan een aantal zaken. Vooreerst stelde Rees 
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(2004) dat een lage temperatuur door de dieren mogelijk als een vorm van fysiologische stress 

ervaren wordt, waardoor ze bij koude meer zouden stereotyperen. Ook de motivatie om toegang te 

krijgen tot het binnenverblijf zou daardoor groter zijn. Ten tweede vond Rees (2004) dat de dieren van 

die kudde bij hogere temperaturen frequenter een stofbad namen, wat impliceerde dat er minder tijd 

overbleef om te stereotyperen. Dergelijk verband kon in deze studie niet teruggevonden worden. Een 

verband tussen temperatuur en locomotie, zoals het in deze studie werd gevonden, kon in de studie 

uit 2004 niet teruggevonden worden. 

In een onderzoek naar het gedrag van nertsen had het verhogen van de omgevingstemperatuur geen 

invloed op de frequentie van stereotyperen (Hansen en Jeppesen, 2003). De bevinding van Hansen 

(2003) en het feit dat in deze studie en die van Rees (2004) een tegengesteld verband bekomen werd 

voor wat betreft temperatuur en de proportie van stereotyperen, kunnen erop wijzen dat dit verband 

niet eenduidig is en dat voorzichtig moet omgegaan worden met het toepassen van de conclusies op 

de huisvesting van olifanten. Wellicht zijn het gedrag en de omgeving van verschillende kuddes 

olifanten in gevangenschap niet vergelijkbaar. Het is daarom aan te raden het gedrag van een 

specifieke kudde uitgebreid te analyseren alvorens aanpassingen aan de omgeving te doen. 

 

2. EVALUATIE VAN DE VOEDERAUTOMAAT 

De dieren spendeerden meer tijd aan eten gedurende de periode waarin de automaat actief was dan 

tijdens de 2e baselineperiode, maar er kon geen verschil gevonden worden tussen de testperiode en 

de eerste baselineperiode. De mogelijkheid bestaat dat de voederautomaat een vertraagd effect had 

op het gedrag van de olifanten. Omdat gedurende de tweede baselineperiode de camera’s gedurende 

geruime tijd defect waren, is het ook mogelijk dat het hier om een artefact gaat. Het is dus moeilijk 

conclusies te trekken over de invloed van de automaat op het gedrag van de kudde wanneer 

vergeleken wordt met de tweede baselineperiode. De proportie van het manipuleren van de omgeving 

of een object nam, in vergelijking met de eerste baselineperiode, toe in de testperiode. Dit zou erop 

kunnen wijzen dat op dagen waarop de automaat gebruikt werd, de dieren meer op zoek gingen naar 

voeder in de omgeving. 

Op basis van het feit dat slechts enkele gedragspatronen beïnvloed werden door de feeder, zou 

kunnen geconcludeerd worden dat de automaat weinig invloed had op het gedrag van de kudde. Er 

was echter wel duidelijk reactie waarneembaar wanneer de automaat in werking trad.  

Olifanten horen geluiden tussen 17 Hz en 10,5 kHz (Heffner en Heffner, 1982). Hoewel de 

geluidsfrequentie van de voederautomaat niet gemeten werd, lag het door de mens hoorbare geluid 

dat de feeder produceerde, zo goed als zeker binnen de range die olifanten kunnen waarnemen. Er 

werd geen extra auditief signaal aan de automaat gekoppeld dat aangaf wanneer een voederbeurt 

zou plaatsvinden. Het geluid van het in werking treden van de automaat bleek echter voldoende om 

de dieren te waarschuwen. Alle individuen stopten reeds vanaf de eerste voederbeurt met wat ze aan 

het doen waren en verzamelden binnen het bereik van de automaat om het voeder te zoeken en op te 

nemen. Wanneer het voeder op was, zochten ze nog enige tijd verder en vielen ze daarna terug in 

hun gangbare gedragspatroon. De veranderingen in gedrag bij het in werking treden van de feeder 

waren echter kortstondig van aard en vonden dikwijls plaats binnen het interval tussen 2 verschillende 
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observaties, waardoor ze van weinig invloed waren op de gedragsfrequenties van de hele 

observatieperiode.  

Daarnaast is het mogelijk dat een testperiode van vijf dagen onvoldoende lang was om de invloed van 

de automaat op het gedrag van de kudde ten volle te kunnen inschatten. Een studie met A1BA2 design 

rapporteerde een effect van een alternatieve voederstrategie op het gedrag van een kudde olifanten, 

na een testperiode van tien dagen (Stoinski et al., 2000). In een onderzoek naar het effect van auditief 

enrichment op het gedrag van Aziatische olifanten, bleek een testperiode van 5 dagen echter genoeg 

te zijn om een significante verandering te zien in het gedragspatroon van de dieren wanneer de 

geteste stimulus aanwezig was (Wells en Irwin, 2008). 

Het is duidelijk dat een kudde van vijf dieren een vrij kleine steekproef vormt om de conclusies van 

deze test te extrapoleren naar andere kuddes in gevangenschap. Herhalingen in andere dierentuinen 

zijn dan ook nodig om het effect van deze vorm van omgevingsverrijking bij olifanten goed te kunnen 

inschatten. 

Het nut van voedergerelateerde omgevingsverrijking bij olifanten werd reeds aangehaald in andere 

studies. Het gebruik van snoeisel in plaats van hooi bleek al een gunstig effect te hebben op de 

frequentie van stereotyperen bij olifanten (Stoinski et al., 2000). Daarnaast werd reeds geopperd dat 

het aanbrengen van meer variatie in het voederschema en het geven van meer mogelijkheid tot het 

zoeken naar voeder, een bijdrage zouden kunnen leveren in het verminderen van stereotypieën bij 

olifanten (Rees, 2009b). Ook het concept van voederen op onvoorspelbare tijdstippen, maar 

voorafgegaan door een betrouwbaar signaal, blijkt gunstige effecten te hebben (Buchanan-Smith, 

2007).  

Het gebruik van de voederautomaat kan dus nog niet afgeschreven worden op basis van de resultaten 

van deze studie alleen. Verdere perfectionering van het design blijkt noodzakelijk. Om de opstelling te 

verbeteren zou bijvoorbeeld kunnen gekozen worden om het toestel frequenter in werking te laten 

treden. Wel moet er dan op gelet worden dat het diëet van de dieren niet uit balans gebracht wordt. 

Dit zou men kunnen verwezenlijken door een korrel met lage energie-inhoud te gebruiken, 

bijvoorbeeld een korrel van geperst ruwvoer (Brad, 2010). Andere mogelijkheden ter verbetering van 

de opstelling zijn het gebruiken van meerdere automaten op verschillende plaatsen in het verblijf, die 

dan beurtelings in werking kunnen treden zodat een voedergift niet enkel op een random tijdstip 

plaatsvindt, maar ook op een random plaats. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van een toestel 

dat het voeder meer verspreidt over het verblijf of ervoor gezorgd worden dat de dieren langer moeten 

zoeken naar het voeder afkomstig uit de automaat, door het toestel bijvoorbeeld op een hoop takken 

of op een grasveld te richten. Om de invloed van de automaat beter te kunnen beoordelen zou het 

voordeel bieden om de dagindeling van de kudde gedurende de periode van de evaluatie constant te 

houden. Door de variatie in de weersomstandigheden en de managementmaatregelen die daar het 

gevolg van waren,  was dat echter niet mogelijk binnen dit onderzoek. 
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VI. CONCLUSIES 

 

Binnen deze kudde bleek een verschil te bestaan tussen kuddegedrag en individueel gedrag. Wat 

opvalt is dat vooral de probleemgedragingen (stereotypieën, deurgericht gedrag en staan bij een 

ingang) onder individueel gedrag vielen. Enkel de volwassen olifanten vertoonden frequent 

probleemgedrag. De jonge dieren hielden zich, wanneer het voeder op was, meer bezig met het 

manipuleren van de omgeving of een object. De meeste gedragingen die onder kuddegedrag vielen 

(eten, locomotie en staan) werden gemiddeld ook het frequentst geobserveerd. Het nemen van een 

stofbad was minder frequent waargenomen kuddegedrag. 

Eten en stilstaan waren gedragspatronen die de dieren van deze kudde zeer synchroon vertoonden. 

De dieren die stereotypeerden deden dit echter niet synchroon, wat erop kan wijzen dat de proximale 

causale factor voor het vertonen van probleemgedrag verschillende is voor ieder dier, of dat het 

stereotypiegedrag van de dieren niet veroorzaakt wordt door de omgeving waarin ze zich nu bevinden 

en we dus te maken hebben met persisterende stereotypieën. 

Een aantal gedragingen bleek vrij stabiel in de tijd te zijn. Voor wat betreft locomotie, deurgericht 

gedrag en staan bij een ingang was er echter een significante variatie tussen verschillende 

observatieperiodes. Omdat het onmogelijk was alle verschillen in de omgeving en het management 

tussen de verschillende periodes te quantificeren is het moeilijk een oorzaak te formuleren voor de 

vastgestelde variatie in gedragsfrequenties. 

De hiervoor genoemde probleemgedragingen bleken binnen deze kudde een sterk significante 

positieve correlatie te vertonen met de maximale dagtemperatuur. Daarnaast vertoonden de dieren 

ook minder locomotie op warmere dagen. Omwille van het feit dat in andere studies bevindingen 

werden gedaan die niet stroken met de bevindingen in deze studie, is op het gebied van correlatie 

tussen temperatuur en gedrag nog ruimte voor onderzoek. 

In de periode waarin de voederautomaat gebruikt werd manipuleerden alle dieren de omgeving of een 

object meer dan in de eerste baselineperiode. Wellicht was dit zo omdat de dieren langer op zoek 

gingen naar voeder. Bovendien aten de olifanten relatief langer gedurende de periode waarin het 

apparaat gebruikt werd dan tijdens de tweede baselineperiode. Omdat technische problemen mogelijk 

interfereerden met de resultaten moet deze laatste conclusie voorzichtig geïnterpreteerd worden. De 

volledige activiteitenbudgetten van de dieren werden dus weinig beïnvloed door de automaat. Er was 

echter op korte termijn wel reactie van de dieren wanneer het voeder in het verblijf gelanceerd werd. 

Daarom is het mogelijk dat, mits aanpassing van de aanwendingsstrategie en het design voor 

evaluatie van de automaat, deze het gedrag van olifanten in gevangenscap in positieve zin kan 

beïnvloeden. 
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