
Onderwijs goed voor olifanten

Door Marion de Boo
Amsterdam. Red de olifant, bouw
een school. Zo vat de Wageningse
ecoloog Fred de Boer zijn onderzoek
naar de verspreiding van de Afri-
kaanse olifant samen. „Voor de be-
scherming van de Afrikaanse olifant
is meer nodig dan natuurparken en
r e s e r va t e n ”, zegt De Boer. „Goed on-
derwijs, minder corruptie en toege-
nomen welvaart blijken minstens zo
b e l a n g r ij k . ” Het verbeteren van de
leefomstandigheden van de mens is
dus ook goed voor de olifant. Dat is
het verrassende resultaat van een on-
derzoek dat Wageningse weten-
schappers samen met een internatio-
nale groep collega’s uitvoerden. Vo-
rige maand publiceerden ze de resul-
taten in Biological Conservation.

Welke factoren bepalen of er oli-
fanten in een gebied leven en hoe-
veel, wilden de onderzoekers weten.
Ze onderzochten de invloed van 19
ecologische factoren over het hele
Afrikaanse continent, zoals mate van
bebossing, temperatuur, regenval en
aanwezigheid van oppervlaktewater.
Ook keken ze naar 15 menselijke fac-
toren, zoals bevolkingsdichtheid,
welvaartsniveau en opleidingsni-
veau, corruptie en kwaliteit van het
natuurbeheer. Ze koppelden ver-
schillende databestanden en lieten er
een statistische analyse op los om de
belangrijkste trends te herkennen.

Natuurlijke omstandigheden, zo-
als genoeg voedsel en water, bepalen
of er in een gebied überhaupt olifan-
ten aanwezig zijn. Maar hoevéél oli-
fanten ergens leven, hangt meer van
de mens af dan van de natuur. Hoe

meer mensen, hoe minder olifanten
– dat lijkt wel voor de hand te liggen.
Maar het maakt dus ook uit wat voor
mensen. In gebieden met weinig cor-
ruptie en analfabetisme en meer wel-
vaart doen de olifantenpopulaties
het aanmerkelijk beter dan in andere
landen, waar stropers vrij spel heb-
ben. De olifantenstand is hoger in
landen met een goed bestuur, goed
onderwijs en weinig corruptie. In
Afrika leven tweemaal zoveel olifan-
ten buiten (620.000 stuks) als binnen
(347.000) wildparken, maar de dicht-
heid van olifanten in reservaten is
hoger dan erbuiten: 0,41 tegenover
0,25 olifant per vierkante kilometer.

„Voor ons kwam die conclusie als
een verrassing”, vertelt De Boer. „Als
ecoloog denk je snel dat natuurlijke
factoren zoals voedsel- of waterbe-
schikbaarheid doorslaggevend zijn.

Er moet genoeg voedsel
en water zijn, willen
olifanten ergens kunnen
wonen. Maar hoevéél
olifanten er zijn, hangt
vooral van de mens af.

Arme mensen willen
eerder bijverdienen
met de jacht op ivoor

In welvarender gebieden, met goed onderwijs, leven meer olifanten

En binnen een natuurreservaat, waar
de olifanten in flinke dichtheden
voorkomen en goed beschermd zijn,
klopt dat ook wel. Maar als je het hele
Afrikaanse continent in ogenschouw
neemt, worden locale culturele ver-
schillen veel belangrijker om het ver-
schil in olifantendichtheid te verkla-
ren. Bijvoorbeeld beter onderwijs,
minder armoede, een meer of min-
der corrupt ambtenarenapparaat en
een beter of slechter natuurbescher-
mingsbeleid. De aanleg van wildpar-
ken of waterbronnen voor olifanten
is dan ook echt niet het enige ant-
woord om de Afrikaanse olifant voor
uitsterven te behoeden.” Po l i t i e k e
onrust en burgeroorlogen werken
olifantenstroperij in de hand. De
Boer: „Als mensen straatarm zijn,
weten dat er niet genoeg gecontro-
leerd wordt en als ze gemakkelijk aan

een kalashnikov kunnen komen om-
dat er veel geweren in omloop zijn,
zullen ze eerder een olifant schieten
om bij te verdienen met het ivoor.”

Het beeld dat natuurdocumentai-
res oproepen van Afrikaanse olifan-
ten die over duizenden kilometers
over de ongerepte savanne trekken is
volgens De Boer een mythe. „Als je
door Afrika reist zie je overal land-
bouwgronden en ook dat leidt tot
toenemende conflicten tussen mens
en olifant.” In landen als Mali en
Ethiopië leven nog kleine groepen
olifanten die niet meer met soortge-
noten in andere landen in contact
staan. Zulke populaties zijn kwets-
baar voor uitsterven.

Twintig jaar geleden gold Zim-
babwe als hét voorbeeld van goede
natuurbescherming voor de rest van
Afrika. In de uitgestrekte wildpar-

ken zorgden ecotoeristen voor een
gestage inkomstenstroom. Levend
bleken de olifanten dus meer waard
dan dood. De Boer: „De lokale bevol-
king verdiende aan de olifanten, er
kwamen wegen, schooltjes, gezond-
heidscentra. Maar door de economi-
sche crisis is het toerisme ingestort.
De laatste tien jaar neemt de stroperij
zowel in zuidelijk Afrika als in Oost-
Afrika schrikbarend toe. Stropers
maken gebruik van helikopters om
de olifanten te schieten. Het wordt
steeds meer een vorm van georgani-
seerde misdaad.”

Op de laatste CITES-vergadering,
dat is de Conventie over de Internati-
onale handel in Bedreigde Soorten,
werd daarvoor indringend gewaar-
schuwd, zegt De Boer. „Natuurbe-
scherming is een kwestie van econo-
mische ontwikkeling.”
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