Profielwerkstuk: Het ontstaan en nut van dierentuinen
Aansluitende schoolvakken: Biologie
Inleiding
Het woord dierentuin is een algemeen bekend begrip en staat voor een verzameling van exotische
dieren in gevangenschap die aan het publiek getoond worden. Toch bestond het woord dierentuin
tot 200 jaar geleden nog niet. De oude Egyptenaren hielden al wel wilde dieren in kooien bij hun
paleizen. Al jaren geleden is men dus al begonnen met het houden van wilde dieren in
gevangenschap. Toch heeft een verzameling van exotische dieren altijd een menagerie geheten. Een
menagerie was een collectie dieren die een privébezit waren van iemand en gaven de eigenaar
status. De dieren werden in kleine hokjes gehouden om de rijke bevolking te vermaken. Pas toen in
Londen een dierencollectie opengesteld werd voor het algemene publiek, is het woord dierentuin
ontstaan. De eerste "echte" Nederlandse dierentuin is Artis en is ontstaan in 1838. De dierentuinen
zijn ooit ontstaan als een verzameling van exotische dieren, die het publiek moesten vermaken,
maar tegelijk waren de dierentuinen belangrijk voor de wetenschap.
Tegenwoordig weet men meer over dieren dan jaren geleden, waardoor de vraag ontstaat of het
nog wel nuttig is om dierentuinen te hebben. Daarnaast is ook de vraag ontstaan of het nog wel
ethisch verantwoord is om wilde dieren in gevangenschap te houden. Toch bezoeken jaarlijks veel
mensen de dierentuin.
Bij een profielwerkstuk over dierentuinen kun je je bezig houden met het ontstaan van
dierenparken, je verdiepen in de doelen van dierentuinen en bepalen of dierentuinen eigenlijk nog
wel nuttig zijn.
Interessante vragen:






Wat is de ontstaansgeschiedenis van dierentuinen en welke veranderingen hebben er
plaatsgevonden van vroeger naar nu?
Welk nut hebben dierentuinen tegenwoordig nog?
Zijn de activiteiten die dierentuinen uitvoeren ook nuttig voor de wilde populaties dieren, of
alleen voor de dieren die in dierentuinen leven?
Welke argumenten kunnen er voor en tegen het bestaan van dierentuinen genoemd
worden? Maakt dit het bestaan van dierentuinen overwegend positief of negatief?
Kunnen dierentuinen gesloten worden? En wat moet er dan gebeuren met de dieren?

Voorbeelden van bronnen
Ontstaan dierentuinen



https://npokennis.nl/longread/7522/wat-is-het-nut-van-dierentuinen
http://artis.rkdmonographs.nl/algemene-geschiedenis-van-dierentuinen

Dierentuinen tegenwoordig


http://www.nvddierentuinen.nl/nvd/




https://mijn.rvo.nl/dierentuin?inheritRedirect=true
http://www.zsl.org/education/the-modern-zoo/ (Engelstalige bron)

Verder is er op de websites van de dierentuinen nog informatie te vinden over het ontstaan en de
persoonlijke doelen van het park. In onderstaande link kun je de dierentuinen vinden die zijn
aangesloten bij de 'Nederlandse vereniging van dierentuinen'.
http://www.nvddierentuinen.nl
Aangeboden door de opleiding: Diermanagement
Heb je een vraag? Neem contact met ons op via: info@hvhl.nl

