
wist je dat?

Het bonobovrouwtje kan maar jongen krijgen als ze 13 jaar oud is. 
Ze krijgt maar één baby tegelijk en slechts drie of vier jongen in haar 
hele leven.

Bonobo’s kunnen urenlang naar vlooien en vuil zoeken in de vacht 
van hun makkers.

Bonobo’s hebben een schitterende manier om ruzies bij te leggen: ze 
sluiten vrede door elkaar te knuffelen.

Ken jij het verschil tussen een bonobo 
en een chimpansee? Dat is echt heel 
moeilijk, want ze lijken heel sterk op 
elkaar. Bovendien hebben de mensen 
heel lang gedacht dat het om dezelfde 
soort ging. Toch zijn er wel enkele 
verschillen. Kijk maar goed!   
BonoboBonobo’s zijn lang en slank en hebben 
een kleine kop en een zwart vel. Hun 
oren zijn klein en ze hebben grote neus-
gaten. Bonobo’s staan vaak rechtop. 
Chimpansees hebben dan weer een 
grotere kop, grote oren en kleine neus-
gaten en lopen vaak op vier poten. 

Chimpansee of bonobo?

De bonobo’s leven in de bomen en elke 
avond maken ze daar een nest om er ’s 
nachts te slapen. Bonobo’s zijn dol op plant-
en, vruchten, zaden en schors. Ze eten echt 
heel veel soorten planten! Raad eens hoev-
eel? Een bonobo eet meer dan 100 verschil-
lende soorten planten! Veel hé! Ze jagen 
maar weinig op andere dieren.

Leven in de bomen

Weet je hoe bonobo’s met elkaar communice-
ren? Wel, ze hebben heel wat gekke snuiten 
en gebaren om hun gevoelens te uiten. Wan-
neer een bonobo bijvoorbeeld zijn tanden laat 
zien, voelt hij zich bedreigd. Als een bonobo 
met zijn lippen een ‘o’ vormt, is hij bezorgd of 
verrast. Bovendien hebben bonobo’s ook een 
fantastische manier om hun ruzies bij te 
leggen: ze knuffelen elkaar. Bonobo’s zijn erg 
sociaal en slim, ze leven in grote groepen met 
wel 120 apen. 

Grappige communicatie 

wetenschappelijke naam
Pan paniscus
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De bonobo is een aap die ten zuiden van de Congostroom leeft. 
Bonobo’s hebben een zwart gezicht. Ze leven in grote groepen in 
de bomen. Ze lijken sterk op de mens en zijn heel sociaal.

De mensen jagen illegaal op de bonobo en ze verkopen de 
apen voor hun vlees of als gezelschapsdieren. Dat noemen 
we stropen. Het is verboden door de wet, maar de mensen 
leven de wet niet na. Bovendien vernielen de mensen het 
woud waarin de bonobo’s leven. Ze kappen veel te veel 
bomen om akkers te maken. Dat noemen we ontbossing.Je 
weet nu dat de bonobo gevaar loopt. WWF is aanwezig in 
dede provincie Mai Ndombe in Congo, waar de bonobo’s 
leven. Daar helpen we de mensen die er wonen om de 
bonobo’s te beschermen, om niet langer op de apen te 
jagen en om de bomen van het bos waarin de bonobo’s 
leven niet te kappen. 
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Een bedreigde aap

De bonobo DIEREN
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