
wist je dat?

Chimpansees wassen zich niet zelf, dat doet een andere chimpan-
see.

Chimpansees zijn heel slim: ze gebruiken werktuigen om hun eten 
klaar te maken.

Chimpansees en mensen hebben bijna hetzelfde DNA (voor 99% 
hetzelfde!)

Chimpansees zijn alleseters en ze eten aller-
lei dingen: vruchten, bladeren, insecten en 
vlees. Chimpansees zijn heel erg slim: ze 
bereiden hun eten voor ze ervan smullen. Zo 
kauwen ze eerst op sommige vruchten die ze 
daarna in water weken om het sap op te 
zuigen of ze slaan noten kapot met een stok 
of een steen. of een steen. 

Wat staat er op het menu?

De chimpansee is een beetje zoals jij en 
ik, want hij leeft graag samen met zijn 
familie en zijn vrienden. Zijn familie kan 
tot 80 andere chimpansees tellen. Er is 
een leider in de groep en alle chimpans-
ees moeten hem gehoorzamen. De man-
netjes blijven hun hele leven in dezelfde 
groep. Maar de vrouwtjes gaan naar een 
andere groep als ze volwassen zijn. Elke 
chimpansee heeft elke dag een andere 
taak. De ene dag moeten ze bijvoorbeeld 
de andere apen vlooien, terwijl andere 
chimpansees op zoek gaan naar eten, de 
volgende dag is het dan weer omge-
keerd. 

Ze leven in groep 

De chimpansee is een aap die tot dezelfde 
familie behoort als de gorilla’s, de bonobo’s 
en de orang-oetans. Weet je hoe je een chim-
pansee kan herkennen? Dat is gemakkelijk, 
het is een aap zonder haren op zijn gezicht, 
en ook niet op zijn oren of de palmen van zijn 
handen of de zolen van zijn voeten. Chimpan-
sees hebben heel lange armen en ze kunnen 
bijzonder goed klimmen. Ze hebben ook een 
duim waarmee ze hun eten kunnen vasthoud-
en en nagels in plaats van klauwen, waardoor 
ze nog handiger zijn. Bovendien kunnen 
chimpansees rechtop lopen! Maar dat kunnen 
ze wel geen kilometers aan een stuk, zoals 
wij! 

Handige jongens, die chimpansees! 

wetenschappelijke naam
Pan troglodytes

VOEDSEL
alleseter

grootte & gewicht
110CM-50kg

FAMILIE
Mensachtigen

status
Bedreigd 

Chimpansees zijn apen die geen haren op het gezicht hebben. Ze 
lijken echt heel goed op de mens. Ze zijn bijzonder vriendelijk en 
bovendien kunnen ze zichzelf herkennen in een spiegel! 

De mens verwoest het gebied waar de chimpansees leven. 
Dat noemen we ontbossing. Bovendien jaagt de mens op de 
chimpansee om hem te verkopen als gezelschapsdier of om 
zijn vlees te verkopen. Die jacht die verboden is door de wet 
noemen we stroperij. Bovendien is er ook nog een gevaarlijk 
virus, het Ebolavirus, dat tientallen chimpansees heeft 
gedood. WWF helpt de mensen en zoekt samen met hen 
naarnaar oplossingen om niet langer op chimpansees te jagen 
en de dieren te verkopen. We helpen hen ook om niet meer 
zoveel hout te kappen en de ontbossing te stoppen. WWF 
maakt ook beschermde gebieden voor de chimpansees, 
waar ze veilig en rustig kunnen leven.  

De chimpansee is bedreigd

de chimpansee DIEREN


