Maak van je huiskamer
geen jungle

Maak van je huiskamer geen jungle

Tot wel 90% van
de exotische dieren
overlijdt tijdens de
vangst of onderweg
door verwondingen,
stress, uitdroging of
verdrukking.

Poolvossen, kaaimannen en koningspythons; deze en vele andere wilde
dieren worden in Nederland als huisdier gehouden. Het gaat in totaal om
ruim 650.000 reptielen, vier miljoen zangvogels en papegaaien en negen
miljoen tropische vissen. Prachtige dieren, die we graag in onze buurt hebben.
We realiseren ons echter vaak niet dat deze wilde dieren niet
aangepast zijn aan een leven in gevangenschap met mensen.
En we zijn ons niet bewust van het leed dat schuil gaat achter
het houden van exotische huisdieren.
Veel exotische huisdieren beginnen hun leven in de vrije natuur. Ze
worden uit het wild gestroopt en in krappe kisten op transport gezet. Tot 90%
van de dieren overlijdt tijdens de vangst of onderweg door verwondingen,
stress, uitdroging of verdrukking.
Dieren die in gevangenschap worden gefokt zijn helaas niet veel beter af. Ook
deze dieren ervaren overmatige stress en overlijden vaak vroegtijdig. Een wild
dier dat wordt geboren in gevangenschap is nog steeds een wild dier. Een
leven in een kooi of terrarium is geen leven voor een wild dier.

gefokt of gevangen
Veel diersoorten worden met
uitsterven bedreigd, omdat er
zoveel exemplaren uit het wild
worden gehaald.
Maar ook gefokte wilde dieren
blijven wilde dieren en gedijen
niet in gevangenschap.
De meeste kweekpopulaties
zijn bovendien afhankelijk van
wildvang om inteelt te voorkomen.
‘Vers bloed’ houdt de kweekpopulaties gezond.
Daarnaast kunnen deze dieren
zich niet natuurlijk gedragen,
ervaren stress en overlijden vaak
vroegtijdig.
Het is dus niet zo dat
wilde dieren die in
gevangenschap zijn geboren wél
geschikt zijn als huisdier.
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Bovendien worden dieren veelal doorgefokt op uiterlijke kenmerken, niet
op hun vermogen zich aan te passen aan een leven met mensen. Zo
zijn bijvoorbeeld koningspythons met smileys ontstaan (de illusie dat ze
glimlachen). Deze zogeheten ‘designermorphs’ hebben regelmatig te kampen
met welzijnsproblemen.

Doe de test en word een exotenexpert
Wat maakt een wild dier zo ongeschikt als huisdier? Om die vraag te
beantwoorden heeft World Animal Protection 53 diersoorten langs de lat
gelegd op basis van dertien vragen over dierenwelzijn en -gezondheid,
natuur- en soortbehoud en volksgezondheid.
De vragen zijn met een ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. De antwoorden zijn
rood of groen. Scoort een soort op meer dan vijf vragen een rood antwoord,
dan is het dier ongeschikt als huisdier. In dat geval is het dier niet door
eenieder te houden.

Wilde dieren kunnen
misschien óverleven in
gevangenschap, maar
nooit écht leven.

Over sommige soorten is te weinig wetenschappelijk informatie beschikbaar
om de vragen volledig te kunnen beantwoorden. In het kader van ‘in geval van
twijfel, niet doen’, geldt ook voor deze dieren dat ze niet als huisdier gehouden
zouden moeten worden.
Veel houders zullen zeggen dat zij wél goed voor een wild dier kunnen zorgen
in gevangenschap. World Animal Protection stelt dat wilde dieren misschien
overleven, maar nooit een vergelijkbaar leven hebben zoals in het wild.

Wil je weten wat jij kunt doen? Kijk meteen op de laatste pagina!
Het zal je misschien niet verbazen dat alle 53 soorten meer dan vijf rode
antwoorden scoorden en dus niet in een huiskamer thuishoren. De scores van
deze soorten kan je vinden op www.worldanimalprotection.nl/huisdier-of-niet.
Wil jij ook alles weten over waarom wilde dieren niet geschikt zijn als huisdier?
Vul onderstaande test in voor een dier waar je meer over wil weten.

De dertien vragen
Is het een nachtdier?

Sommige diersoorten hebben een sterke behoefte aan een winterslaap, aan
UV-licht of juist aan verduistering. Deze behoeften worden ingegeven door
ritmes zoals zonsondergang en -opgang, seizoenen en getijden. Het natuurlijke
ritme van een dier is van groot belang voor zijn welzijn en gezondheid.
Door een nachtdier overdag onbedoeld wakker te houden raakt de groei en
ontwikkeling verstoort. Als het dier er wel in slaagt overdag te slapen dan is het
moeilijk om zijn welzijn, gezondheid en verzadiging te monitoren. Bovendien
is de kans op verwaarlozing groter als het dier de hele dag slaapt, want hoe
leuk is zo’n slapend dier in huis?

Ja

F]]

Wist je dat...
... de witbuikegel ‘s nachts actief is? In zijn natuurlijke omgeving legt het dier
dan grote afstanden af en kan erg goed klimmen en zwemmen. Niet alleen is
de populaire witbuikegel een nachtdier; het houdt ook een zomerrust. Rust die
het in onze huiselijke omgeving zelden krijgt.
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Is het dier klein of bijzonder kwetsbaar?
Ja

F]]

Sommige soorten zijn bijzonder klein en wegen minder dan 25 gram; wat
gelijk staat aan een zakje chips. Andere dieren zijn heel gevoelig voor stress
door hun hoge intelligentie of schuwe aard. Dieren die snel ziek worden of
verwondingen en blessures oplopen in gevangenschap zijn geen geschikte
huisdieren.
Wist je dat...
... een wimpergekko erg gevoelig
is voor stress? Als het dier verkeerd
wordt opgepakt stoot hij uit stress zijn
staart af. De staart zal daarna nooit
meer terug groeien.
... de intelligentie van grijze roodstaartpapegaaien wordt vergeleken
met de intelligentie van dolfijnen en primaten? Als deze vogel niet voldoende
uitgedaagd wordt, gaat hij zich vervelen. Dat kan obsessief verenplukken tot
gevolg hebben.

Ja

F]]

Is het dier uitzonderlijk sociaal?

Dieren die gewend zijn in groepen te leven, kunnen depressief worden als ze
geen groep om zich heen hebben. Andere dieren leven juist heel solitair en
ervaren stress door ongewenst gezelschap.
Wist je dat...
.... dwergpapegaaien bij verlies van hun partner rouwen en tekenen vertonen
van depressie? Deze dieren leven in monogame paren die hun hele leven bij
elkaar blijven.

Ja

F]]

Heeft het dier een hoge levensverwachting?

Sommige dieren kunnen erg oud worden. Dat betekent een leven lang zorg
bieden. En wat gebeurt er met zo’n dier als de eigenaar overlijdt? Ieder dier
dat ouder dan tien jaar kan worden, loopt het risico op stressvolle verhuizingen
en verwaarlozing. Een hond vindt hopelijk wel een goed nieuw adres, maar de
zorg van een slang overnemen is vaak een ander verhaal.
Wist je dat...
....koningspythons wel dertig jaar oud kunnen worden?

Ja

F]]
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Heeft het dier een heel speciaal dieet?

Sommige dieren hebben voedsel nodig dat niet makkelijk te verkrijgen of te
bereiden is. En het voeren van levende dieren is in Nederland niet toegestaan
volgens de wet Dieren. Andere diersoorten hebben een sterk onregelmatige behoefte aan voedsel en kunnen maanden zonder eten. Er kunnen allerlei gezondheidsklachten, waaronder obesitas, vermagering, calciumtekorten en botbreuken
optreden als dieren verkeerd, te weinig of juist te veel en te vaak eten krijgen.

Wist je dat...
... de zebravink slechts één uur
zonder eten en water kan. De kans
dat het diertje verhongert is dus erg
groot.

Is het dier afhankelijk van een zeer specifieke leefomgeving?
Veel exotische dieren komen uit een tropisch klimaat en zijn afhankelijk van
hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en een groot aantal zonuren. Veel
reptielen hebben hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid nodig.

Wist je dat...
....een Boa constrictor afhankelijk is van twaalf uur UV-licht, temperaturen tussen
de 26 en 35 graden en een vochtigheidsgraad tussen de 60% en 85%?
Bovendien heeft het dier veel ruimte nodig, want het moet zich volledig uit
kunnen strekken om stress en ziekten te voorkomen. En ze kunnen vier meter
lang worden…

Ja

F]]

Heeft het dier een groot leefgebied in het wild?

Veel diersoorten leggen in het wild vliegend, rennend, kruipend of zwemmend
grote afstanden af. Niet alleen grote dieren hebben een groot leefgebied.
Ook veel kleine soorten leggen flinke afstanden af in het wild op zoek
naar voedsel. Actieve dieren met een groot leefgebied gedijen slecht in
gevangenschap. Gevaar voor verveling en de kans op obesitas liggen op
de loer. Dat geldt ook voor heel
actieve dieren, die hun energie in
huis niet kwijt kunnen. Beantwoord
deze vraag met ‘ja’ als het dier
meer dan enkele meters per dag
aflegt.

Ja

F]]

Wist je dat...
...de blauwgele ara met gemak
tientallen kilometers per uur kan
vliegen? Net als andere vogels
heeft een ara een groot leefgebied.
Wanneer vogels niet voldoende kunnen vliegen ontwikkelen ze allerlei ernstige
gezondheidskwalen.

Kan het dier groot of gevaarlijk worden?

Sommige diersoorten kunnen zo groot of sterk worden dat ze niet goed en
veilig te hanteren zijn. Bovendien levert huisvesting van grote dieren vaak
welzijns- en veiligheidsproblemen op. Voor het beantwoorden van deze vraag
hebben we alle herbivoren van meer dan 25 kilo, roofdieren van meer dan
tien kilo en slangen van meer dan een meter als ‘groot’ en potentieel gevaarlijk
beoordeeld.

Ja

F]]
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Wist je dat...
... brilkaaimannen wel twee meter groot en veertig kilo zwaar kunnen worden?
Hierdoor zijn ze moeilijk te houden en zijn ze erg gevaarlijk. Ze zijn snel nerveus
en agressief, wat het voeren van het dier riskant maakt. Als een brilkaaiman bijt,
heeft dit grote gevolgen. Het dier heeft namelijk een ontzettend krachtige bek en
laat niet zomaar los.

Is er veterinaire zorg in de buurt?
BY
Nee

Dierenartsen krijgen tijdens de opleiding nauwelijks te maken met exotische
dieren. Specifieke en specialistische kennis op het gebied van voeding,
huisvesting, ziektes en verzorging van de grote verscheidenheid aan exotische dieren ontbreekt. Houders van exoten kunnen vaak niet bij de lokale
dierenarts terecht met een ziek of gewond dier. Slechts een handvol dierenartsen in Nederland is toegerust om zieke of gewonde exoten behandelen,
terwijl veterinaire zorg in de nabijheid (op maximaal twintig minuten rijden)
een vereiste is voor het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van
het dier.

Is het dier mogelijk drager van ziektes of infecties?
Ja

levensgevaarlijk
De koningscobra kan een
olifant doden met zijn gif.
Een goed idee zo’n dier in
huis te hebben!

F]]

Ook als een dier niet zichtbaar ziek is, kan het allerlei parasieten, bacteriën en
virussen met zich meedragen. Deze ziekteverwekkers kunnen mens en dier ziek
maken. Kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand hebben
de grootste kans om een door dieren
overdraagbare ziekte op te lopen. Deze
ziekten worden zoönose genoemd en
variëren sterk in ernst; van salmonella tot
ebola en rabiës. Dit levert een gevaar
op voor de volksgezondheid, maar
ook voor onze veestapel en inheemse
dierensoorten.
Wist je dat...
...in Nederland vleerhonden worden
gehouden? Deze grote vleermuissoort
kan de drager zijn van ebola.

Is het dier giftig?
Ja

F]]

q
6

Sommige exotische diersoorten zijn giftig. Als een dier zich bedreigd voelt, kan
hij bijten. Afhankelijk van de sterkte van het gif en de conditie van de persoon die
wordt gebeten kan een beet levensgevaarlijk zijn.
Wist je dat...
... de beet van een koningscobra een olifant kan doden? De koningscobra is de
grootste gifslang ter wereld en kan zonder restricties worden gehouden in
Nederland.

Kan de soort overleven in de Nederlandse natuur?

Het merendeel van de exotische dieren sterft een stille dood als ze ontsnappen
of worden gedumpt in de Nederlandse natuur. Een klein deel van de exoten
voelt zich wel thuis in de nieuwe omgeving. Deze soorten vestigen zich en
vermeerderen zich snel. Dit zijn de invasieve exoten: die kunnen schadelijk zijn
voor de Nederlandse natuur en de soorten die hier van nature voorkomen.

Ja

F]]

Wist je dat...
... de halsbandparkiet prima kan
overleven in Nederlandse stadsparken
en tuinen? Met name in de Randstad
groeit dit aantal verwilderde
volièrevogels. Concurrentie met kauwtjes,
spechten, boomklevers of uilen om
beschikbare nestholten lijkt nog niet aan
de orde, maar er bestaat een risico dat
de halsbandparkiet inheemse diersoorten
gaat verdringen.

Wordt de soort met uitsterven bedreigd?

Sommige soorten worden nu met uitsterven bedreigd alleen omdat we ze zo
graag in huis willen halen. Zelfs kweekpopulaties zijn vaak afhankelijk van
wildvangst om inteelt te voorkomen. Het houden van exoten draagt bij aan het
verdwijnen van soorten in het wild. Als een soort als kwetsbaar, bedreigd of
kritisch bedreigd staat vermeld op de rode lijst van International Union for
Conservation of Nature (IUCN) of op appendix 1 of 2 van de Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) , dan
hebben wij deze vraag beantwoord met ‘ja’.
Wist je dat...
... de populatie grijze
roodstaartpapegaaien in het
wild in de afgelopen veertig
jaar met 79% is afgenomen?
Deze afname is te wijten aan
de toenemende vraag naar de
soort als huisdier.

Ja

F]]

legaal of illegaal
Mag je een giraf als
huisdier houden?
Wettelijk gezien is er nu
geen belemmering voor
het in huis houden van een
giraf.
Absurd toch?		
Wij zijn dan ook voor
een positieflijst (zie
de volgende pagina),
waarop de giraf zeker
niet voorkomt.
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Wat kun jij doen?
Wilde dieren horen thuis
in het wild. Weet wat jij
kunt doen voor een beter
leven voor wilde dieren!

Bezint eer gij begint

Overweeg je een exoot in huis te halen? Bedenk dan dat je het dier niet kan
bieden wat het echt nodig heeft. Bedenk ook dat je bijdraagt aan de handel in
exoten die veel ellende veroorzaakt, ook als het om een kweekdier gaat. Het
houden van een exoot is bovendien niet makkelijk of goedkoop en vergt veel
tijd, ruimte en kennis. Voorkom dierenleed en bewonder de dieren op tv of in
het wild.

Nooit meer

Heb je al een exoot in huis?
Informeer jezelf over goede huisvesting, voeding, verzorging en medische
zorg. Op de site van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren
www.licg.nl vind je huisdierenbijsluiters met informatie over de kenmerken
en behoeften van verschillende diersoorten.
Fok of kweek niet met jouw huisdier en zorg er zo voor dat dit dier de
laatste generatie in gevangenschap is.
Raad vrienden en familie af een exotisch dier in huis te halen.

Dierenopvang
Kan of wil je niet meer zorgen voor jouw exoot? Neem dan contact op met
een dierenopvang waar ze goed voor het dier kunnen zorgen. Kies een
opvang die dierenwelzijn centraal stelt en die een duidelijk dierenwelzijnsbeleid voert. In een dergelijke opvang wordt niet gefokt met de dieren en
worden dieren niet opnieuw op de markt gebracht.

Positieflijst

Wij zijn een groot voorstander van een positieflijst; een wettelijke lijst met
soorten die mogen worden gehouden als huisdier. Al in 1993 kondigde de
Nederlandse overheid aan een dergelijke lijst te willen opstellen. Het ministerie
van LNV werkt nog altijd met alle belanghebbenden aan de ontwikkeling van
deze lijst. Een positieflijst is de meest effectieve manier om het houden en verkopen van exoten aan banden te leggen. Laat je steun voor een positieflijst horen.

Samen maken we het verschil voor wilde dieren!
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