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Gevangen flamingo’s broeden zelden

met succes

Door Drs. D. Dekker

In vrijwel alle dierentuinenkan men ze aantreffen, maar ook bij particulie-

ren en zelfs binnenshuis, op grote exposities, meestal samengedromd op

een klein gazon, tussen horden mensen. Volkomen onverstoorbaar staan ze

daar bijeen, vaak rustend op één poot, zo nu en dan eens traag met de

snavel in een voerbak zwaaiend. In niets gelijken ze dan op hun verwanten

in de broedkolonies, die bij de geringste verstoring al en masse op de

vleugels gaan.

Het in leven houden
van flamingo’s heeft in dierentuinen nooit veel hoofd-

brekens opgeleverd. Ze houden het er jarenlang uit. Het oudst bekende

Flamingo’s vertegenwoordigen een vogelgroep, die zijn gelijke niet kent.

Zij hebben van alle vliegende vogels de langste hals en langste poten en

filteren, dankzij het ingenieuze zeefapparaat in hun snavel, fijn verdeeld

voedsel uit het water. Zij leven van kleine kreeftachtigen en slakjes, maar

eten ook microscopisch kleine algen en zelfs organisch materiaal, dat met

het slib door hun snavels onder water wordt opgewarreld. Dankzij deze

speciale aanpassingen kunnen zij voedsel vinden in gebieden, die door geen

andere vogels bewoond worden. Voedselconcurrentie is onbekend en hun

enige vijand is de mens. De ontoegankelijkheid van de meeste broedterrei-

nen heeft hen behoed voor al te drastisch ingrijpen. De omstandigheid dat

hun veren snel verbleken heeft hen vermoedelijk gespaard voor de gevolgen

van modegrillen.
Als thans een dergelijke uitzonderlijke vogelsoort nieuw ontdekt zou wor-

den, zou men geneigd zijn te veronderstellen, dat deze voedselspecialisten,

die op de broedplaatsen uiterst schuw zijn, zich niet gemakkelijk zullen

aanpassen aan vreemde kost en een ander klimaat. Het tegendeel is echter

het geval. Flamingo’s weten zich juist opvallend snel aan te passen aan

gevangenschap, zelfs reeds volwassen vogels.



exemplaar heeft zelfs 44 jaar lang in de dierentuin van Philadelphia

gehuisd.

We beperken ons hier tot de drie vormen van het geslacht Phoenicopterus:
de rosé flamingo, uit Zuid-Europa, Afrika en Azië, de rode flamingo van

het Caraïbische gebied en de Chileense flamingo, uit Zuid-Amerika. Drie

nauwverwante vormen, waaruit de laatste jaren in verscheidene dieren-

tuinen behalve zuivere nakomelingen van één ras, ook bastaarden gefokt

zijn van alle drie de ondersoorten. De overige bekende soorten uit Afrika

en de Andes zijn nog maar zo kort in de collecties van enkele dierentuinen

opgenomen, dat broedresultaten daarmee nog niet bereikt zijn.

Jarenlang slaagde men er dus wel in flamingo’s in gevangenschap in leven

te houden, maar zonder een enkel bericht over voortplanting of zelfs maar

een poging tot nestbouw. Ook verloren de vogels al na korte tijd hun

rose-rode kleur. Dat men hiermee niet tevreden was is begrijpelijk. In

verscheidene dierentuinen tegelijk werden nieuwe wegen ingeslagen. Het

moest immers mogelijk zijn vogels, die zich zo moeiteloos lijken aan te

passen aan voor hen zeer ongewone omstandigheden, ertoe te verleiden

een poging te doen om zich voort te planten.
Tot dat ogenblik was het gebruik de vogels, geheel in strijd met de natuur-

lijke omstandigheden, te houden op keurige droge gazons met kort geknipt

gras en grenzend aan een ondiepe vijver, waar ze zich konden baden. Het

voer was meestal een mengsel van gekookte rijst, vermengd met gedroogde

garnalen. Een basisdieet, waarop zij wel in leven bleven, maar dat zoveel

tekorten had, dat voortplanting alleen daarom al vrijwel uitgesloten was.

Tenslotte kwamen uit Texas de eerste berichten over een geslaagde broed-

poging en zelfs grootgebrachte jongen, van een stel Chileense flamingo’s.

Dat was in 1955 in San Antonio, waar vijftien exemplaren van deze soort

werden gehouden in een volière met maar weinig ruimte voor nestbouw.

Geen ideale situatie dus. Gras ontbrak in het verblijf: de bodem was

modderig. De samenstelling van het voedsel was wel het voornaamste ver-

schil met hetgeen tot nu toe gebruikelijk was. In Texas kregen de vogels

311



312

een overvloed van kleine kreeftachtigen, die dagelijks voor hen werden

gevangen in de Golf van Mexico. Min of meer natuurlijk voedsel dus, wat

kennelijk heel belangrijk was voor het welslagen van de broedpoging.
Verdere experimenten in dierentuinen richtten zich vooral hierop. Er

kwamen méér, zij het povere succesjes. In Amerika o.a. in Philadelphia
en San Diego en in Europa in Bazel. Van het oorspronkelijke dieet, dat

grote tekorten vertoonde aan eiwitten en bepaalde vitaminen-mineralen

werd resoluut afgestapt. Het nieuwe dieet hield o.a. rekening met gunstige
resultaten van speciale mengsels voor foktomen van kippen en fazanten.

Bovendien werd veel aandacht geschonken aan de voorziening met caro-

tenen, stoffen met een werking gelijk vitamine A, die behalve voor de

voortplanting van belang zijn om de kleur van het verenkleed te bevorde-

ren. Het is thans mogelijk deze stoffen chemisch te bereiden en zeer gecon-

centreerd aan het voer toe te voegen. In den beginne moest men zich min

of meer behelpen met geraspte worteltjes of lucernemeel.

Maar ook het terrein werd voortaan beter aangepast aan de omstandig-

heden, waaronder de vogels in de vrije natuur tot broeden komen. Een

gedeelte van het flauw hellende gazon in Bazel werd permanent onder

water gezet. De scherpe scheiding water-land verdween nu en de bodem

van het water veranderde al spoedig in een modderbrij.
Al in het eerste jaar na invoering van deze veranderingen reageerden de

flamingo’s zeer gunstig. Ze stonden urenlang te trappelen in het kunst-

matige moeras om de grond los te maken. Week genoeg om met hulp van

de snavel kegelvormige hopen van 30-40 cm hoog op te bouwen. Het

seizoen was echter al te ver gevorderd om nog broedsucces te mogen ver-

wachten. Er werden dan ook geen eieren gelegd.
Al vroeg in het volgende voorjaar echter, tijdens een periode van zacht

weer, geraakten de vogels in baltsstemming en maakten een opgewonden
indruk. Ten opzichte van elkaar waren ze zeer agressief. De koppen knik-

ten op en neer, de snavels raakten elkaar en de vleugels werden gespreid.

Prachtig staken de zwarte slagpennen af tegen het overigens rose-rode

verenkleed. De rugveren werden soms opgezet. Heel in het begin vertoon-

den mannetjes en wijfjes ook tegenover elkaar veel agressiviteit, doch deze

verdween, zodra paren waren gevormd.

Voor zover nu is te overzien zijn flamingo’s bij de keuze van een partner

zeer kieskeurig. Waarschijnlijk één van de redenen, waarom niet alle vogels
uit een groep aan de nestbouw deelnemen. Zo werden in een groep van

zestig vogels in Bazel slechts vijftien paren gevormd. (Waarbij we overigens
wel moeten bedenken, dat rosé, rode en Chileense flamingo’s door elkaar

werden gehouden).
Een van de voorwaarden voor succesrijk fokken lijkt wel, dat de groep niet

te klein mag zijn, zodat de keuze van een partner niet te zeer beperkt
wordt. Zijn de paren (begin april) gevormd, dan wordt met nestbouw

begonnen. Hier wordt heel ijverig aan gewerkt en soms verrijzen zelfs

binnen enkele dagen de kegelvormige aardhopen boven water. Van groot

belang voor het welslagen van de broederij is de juiste samenstelling van
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het „nestmateriaal”. Is de bodem te stijf, te kleiig, dan geven de vogels
na enige tijd de moed op; de aardhopen komen niet boven water, het

materiaal is voor hen onhandelbaar. Maar de modder mag ook niet te

slap zijn, omdat dan de nesten, als ze tenslotte op hoogte zijn, vaak door

één regenbui worden vernield, of wegzakken als de vogel er op gaat zitten.

De juiste samenstelling is heel moeilijk te realiseren. De modder die boven

water wordt gebracht moet in de zon snel uitdrogen en hard worden. Een

probleem, waarmee we in ons wisselvallige klimaat zonder warme zon ook

nog te kampen hebben.

Plotseling invallende koude kan tijdens deze voorbereidingsperiode de

broeddrift geheel doen verdwijnen. Wekenlang gebeurt er dan niets en

regenbuien kunnen alles wat met zoveel moeite was opgebouwd weer te

niet doen. Op onze breedte is dit een factor die zeer zeker
een belangrijke

rol speelt. Tenslotte komt daarbij nog het probleem van het lage be-

vruchtingspercentage der eventueel gelegde eieren.

Het mannetje moet zich n.L, zoals gebruikelijk, bij het treden op de rug

van het wijfje in evenwicht houden met hulp van de vleugels. Dit wordt

Flamingonesten op Bonaire / Foto Drs. J. Rooth
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bij vogels in gevangenschap bemoeilijkt, doordat zij vrijwel altijd gekort-
wiekt zijn. Vele bevruchtingspogingen mislukken dan ook. In Bazel ver-

kreeg men de beste resultaten bij wijfjes, die tijdens de paring diep in het

water stonden.

Zijn echter alle opgesomde moeilijkheden overwonnen, dan kan in mei

het leggen van de eieren worden verwacht; één in elk nest, waarop de

vogels 29-30 dagen moeten broeden, voor het jong de schaal doorbreekt

en als een grijswit donsballetje in het nest ligt, voorlopig onder een van

de oudervogels. Tijdens het broeden lossen mannetje en wijfje elkaar af.

Naar gegevens uit San Diego zou het mannetje vooral overdag broeden en

het wijfje deze taak ’s nachts en ’s morgens vroeg vervullen.

Ook de zorg voor het jong wordt door beide ouders betracht. De eerste

dagen na het uitkomen reageren ze op elk geluid van het jong en staan

dan beide onmiddellijk klaar om het te voeren. Daarbij rust de snavel van

het ouderdier binnen op de ondersnavel van het jong en druppelsgewijs
wordt vloeibaar voedsel overgegeven. Het jong „tankt” voedsel.

Een merkwaardige ontdekking is daarbij gedaan in Bazel. Tot grote schrik

trof men de morgen na de geboorte een van de ouders naast het nest aan,

met bloedbevlekte schouderveren. Aan de punt van de snavel hing een

rode druppel. Men vreesde al voor een inwendige verwonding, toen men

ontdekte dat ook de vogel op het nest deze verschijnselen vertoonde. Deze

liet de rose-rode vloeistof echter in de snavel van het jong druppelen.

Beide oudervogels hadden kennelijk tegelijkertijd op de bedelroep van het

jonge gereageerd, maar slechts één kreeg de kans om onmiddellijk te

voeren.

Met een sonde werd wat van de maaginhoud van het jong verzameld,

evenals de vloeistof uit de snavel van een oudervogel. Bij onderzoek bleek

dat ongeveer één pet. van dit voedingssap bestaat uit rode bloed-

lichaampjes. Bovendien is het rijk aan eiwitten, vetten en koolhydraten.

In niets gelijkt het op het voer dat aan de flamingo’s wordt verstrekt. Dit

duidt er dus wel op, dat vooral in het begin van hun leven jonge flamingo’s

niet worden gevoerd met een voorverteerde voedselbrij, maar met een door

beide ouders zelf geproduceerde voedingsvloeistof, ergens misschien verge-

lijkbaar, qua samenstelling, met de melk van zoogdieren. Een verschijnsel

dat bij vogels praktisch onbekend is.
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Binnen een week verlaat het jong zijn nest om lopend of zwemmend zijn

omgeving te verkennen. Bij terugkeer klautert hij met hulp van zijn nog

rechte snavel en dikke poten tegen het nest op.

Binnen tien weken bereikt het jong zijn volwassen lengte en dan zijn ook

de grijsbruine veren van het jeugdkleed doorgekomen, dat zijn donspak

vervangt. De poten zijn zwart, ook nog als na een jaar roserode tinten het

grijsbruin vervangen hebben in het verenkleed. Het voeren door de ouders,

nu ook met opgebraakt voedsel omdat anders de snelle ontwikkeling van

het jong niet bij te houden zou zijn, gaat lang door, zeker driekwart jaar.

Volgens gegevens uit Berlijn, waar men in 1963 het eerste broedsucces be-

haalde, zelfs langer dan een jaar. Eén stel ouders zou hierdoor slechts

eenmaal per twee jaar een jong groot kunnen brengen.
In het bovenstaande verhaal heb ik getracht duidelijk te maken dat we

met het houden van flamingo’s in dierentuinen op een betere weg zijn
gekomen. Maar bevredigend zijn de resultaten nog lang niet. Teveel onbe-

kende factoren spelen nog een rol, terwijl het aantal jongen dat jaarlijks
wordt groot gebracht nog veel en veel te gering is in verhouding tot de

grootte van de fokgroepen.
Met kleine groepen is de kans op succes vrijwel nihil. Daarbij komt, dat

de geringste storing, zoals het inbrengen van een nieuwe vogel in een be-

staande groep, de gehele broederij in dat seizoen kan verijdelen. Ook het

overbrengen van de vogels in het najaar naar elders gelegen winterver-

blijven is funest.

In Artis hopen we dit voorjaar eens succes te mogen boeken. De flamingo-

groep verblijft nu lang genoeg op de nieuwe vogelweide om geheel gewend
te zijn en nieuwe vogels worden er niet meer bijgeplaatst. Onze verwach-

tingen stegen vooral, toen in het najaar enkele van de vogels pogingen
ondernamen om nesten te bouwen. De invallende winter maakte hier

natuurlijk een einde aan, maar de verwachtingen voor de lente zijn hoog

gespannen.

Drs. D. Dekker, Walvisstraat 6, Jisp/NH


