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Door Michiel Hegener
Amsterdam. De Sumatraanse neus-
hoorn is de meest bedreigde zoog-
diersoort op aarde. De dieren leven in
de Maleisische deelstaat Sabah op
Borneo, bij Samarinda in Kaliman-
tan en in drie gebieden op Sumatra.
Bij elkaar gaat het wereldwijd om
100, hooguit 150 dieren.

Vorige week in Singapore, bogen
130 experts zich tijdens de Sumatran
R hino C risis Summit over de laatste
kansen om deze unieke dieren te red-
den. Bioloog Dr. John Payne, direc-
teur van de Borneo Rhino Alliance
(BORA), ziet eigenlijk maar één ma-
nier, zegt hij na de top aan de tele-
foon vanuit Singapore: „Op Sabah le-
ven er nog tien of vijftien, en de Ma-
leisische overheid heeft nu besloten
die allemaal te vangen. Met het
groepje bij Samarinda – veel kunnen
dat er onmogelijk zijn – moet dat ook
gebeuren. En liefst ook met een deel
van de dieren op Sumatra.” En dan:
achter hoge hekken in kleine perken,
veel veterinaire zorg en fokken.

De Sumatraanse neushoorn is met

een hoogte van ongeveer 1.30 meter
de kleinste neushoornsoort, maar
toch de grootste bewoner van het tro-
pisch regenwoud. Zijn rafelige vacht
wijst op verwantschap met de wolha-
rige neushoorn uit de ijstijden. De
belangrijkste uitkomst van de top
was volgens Payne het besluit van In-
donesië en Maleisië om eindelijk te
gaan samenwerken en om hun Su-
matraanse neushoorns niet langer te
zien als twee geografische onder-
soorten die niet mogen worden ge-
kruist.

Er zijn drie fokcentra – in natio-
naal park Way Kambas op Sumatra,
in Cincinnati Zoo in de VS en er is het
centrum van BORA op Sumatra. In
totaal leven daar tien dieren. Vier
daarvan werden in gevangenschap
geboren. In het fokcentrum op Sabah
(vrijwel geheel bekostigd door de
multinational en palmolieprodu-
cent Sime Darby) zit nu één paartje.

Het mannetje Tam kwam in 2008 een
palmolieplantage binnen lopen en
was snel ingerekend. Het vrouwtje
Puntung werd gevangen na twintig
maanden speurwerk en valkuilen
graven in het Tabin-natuurreservaat.
Kosten, inclusief de helikopter om
haar uit de jungle te tillen: 200.000
d o l l a r.

Payne: „We hadden twaalf man in
dienst om die valkuilen te inspecte-
ren. De verleiding bestaat ze te ma-
ken op plekken die voor mensen re-
delijk goed bereikbaar zijn, daarmee
hebben we tijd verloren. Ze moeten
juist diep in de jungle liggen – liefst
op een bergpas. Op dit moment heb-
ben we op Sabah twee dieren geloka-
liseerd en valkuilen voor ze ge-
maakt.”

Puntung is een jaar of twaalf en
lijkt gezond, maar haar baarmoeder
en eileiders zitten vol cystes die een
zwangerschap lastig maken. Payne:
„Dat zie je bij zeker de helft van de
vrouwtjes. Het komt waarschijnlijk
doordat ze nooit zwanger zijn ge-
worden, en dat komt weer doordat de
dichtheden zo laag zijn. De dieren
komen geen partners meer tegen. We
denken dat Puntung een jaar of tien
alleen heeft rondgelopen.” Dat deed
ze overigens op drie poten want haar
linkervoet ontbreekt, vrijwel zeker
verloren in een stropersstrik.

Er zijn plannen om de cystes bij
Puntung te verwijderen, ze heeft de
volle aandacht van enkele in neus-
hoorns gespecialiseerde veeartsen.
En misschien bieden kunstmatige
inseminatie of reageerbuisbevruch-
ting verhoogde kans op nageslacht,
aldus Payne. Maar dat optimisme
wordt niet gedeeld door Dr. Terri
Roth van Cincinnati Zoo, die ook
deelnam aan de top. Zij is ’s werelds
grootste expert inzake het fokken
van Sumatraanse neushoorns, en
zorgde voor de vier geboorten in ge-
va n g e n s ch a p. Roth emailt: „Ku n s t -
matige inseminatie heeft bij Indi-
sche en witte neushoorns tot een
paar successen geleid, maar met veel
minder kans op succes dan gewone
bevruchting. Reageerbuisbevruch-
ting is twee keer geslaagd bij zwarte
neushoorns, maar leidde niet tot ge-
boorten. Voor de Sumatraanse neus-
hoorn is er geen tijd meer. Natuurlij-
ke voortplanting in fokcentra heeft
nu de beste kansen.”

Het overleven van de soort lijkt
dus afhankelijk van twee kwesties:
worden er genoeg jonge, vruchtbare
vrouwtjes gevangen en krijgen ze
voldoende dochters. Roth wil boven-
dien Suchi, een jong vrouwtje in Cin-
cinnati, laten bevruchten door
Tam – kunstmatig of door een van
beide een wereldreis te laten maken.

Te eenzaam voor voortplanting
Wereldwijd zijn er nog
maar ongeveer honderd
Sumatraanse neushoorns.
Jonge vrouwtjes vangen is
het laatste redmiddel
voor deze soort.

De verspreiding van de Sumatraanse neushoorn

Een Sumatraanse neushoorn vol met modder. Foto AFP

Sommige dieren
lopen een jaar of tien
alleen door de jungle


