
WERKBLAD – ANTWOORDEN 

Sommige van de stellingen lijken misschien wel raar, maar ze zijn wel echt waar! De 
antwoorden op de vragen kan je vinden in boeken, of op internet. 
 
 

GORILLA’S 
Apenheul verzamelt afgedankte mobieltjes om wilde gorilla’s te helpen. 
Hoe werkt dat? 
Mobieltjes bevatten coltan, een zeldzaam metaal dat alleen in een deel van Congo 
voorkomt. Door de enorme vraag naar coltan trekt dit gebied nu duizenden 
coltan-zoekers. Dit gebied is ook het leefgebied van de oostelijke 
laaglandgorilla’s. De jachtdruk op deze dieren is hierdoor sterk toegenomen. Het 
coltan in de afgedankte mobieltjes kan gerecycled worden. www.apenheul.nl; 
www.eeko.nl 

 
Hoe zwaar wordt een gorilla-man? Tussen 170 en 220 kg.  

Bron (bijvoorbeeld) www.nvdzoos.nl/educatie/gorilla.html 
 

CHIMPANSEE’S 
Chimpansees zijn slimme dieren die zelfs gereedschappen gebruiken! 
Waarvoor gebruiken ze gereedschappen zoals takken, stenen of bladeren 
(noem twee voorbeelden). 

 

Bladeren: als ‘spons’, of om iets af te vegen. Takken: om naar termieten te hengelen. Stenen: als hamer 
en als aambeeld om noten te kraken.  
Bronnen (bijvoorbeeld) www.animalplanettv.nl/monkeybusiness/  
www.nvdzoos.nl/educatie/chimpansee.html 

 

ORANG OETANS 
Orang oetans planten zich buitengewoon langzaam voort. Om de hoeveel 
jaar krijgt een vrouwtje in het wild een jong? 

 
In het wild krijgt een vrouwtje om de zes à acht jaar één jong. Dat blijft tot een 
leeftijd van zeker vier jaar bij zijn moeder drinken.  
Bronnen (bijvoorbeeld) www.dierennieuws.nl/red/dm/dm0002.htm  
http://www.wnf.nl/wnf/website/index.cfm/id=3971464B-94CF-431D-
93C99BC525089D86  www.apenheul.nl 

 
Medewerkers van de nationale recherche nemen de 
vingerafdrukken van orang oetans. Waarom? 
 

Op deze manier kunnen onderzoekers de orang oetans ook na vele jaren 
nog herkennen. De individuele registratie van orang oetans helpt bij het 
aanpakken van stroperij en het terugzetten van in beslag genomen 
dieren.  
www.artis.nl/paginas/a/tijdschrift_artis/ tijdschrift.php?tijdschrift_id=10  
 

BONOBO’S 
Chimpansees en bonobo’s lijken van alle dieren het meest op de mens. 
Niet allen van de buitenkant, maar ook ‘van binnen’! De genetische 
informatie die in iedere cel van het lichaam is opgeslagen is bij mens, 
bonobo en chimpansee bijna hetzelfde! Hoeveel procent van het 
genetisch materiaal (DNA) komt bij mens en chimpansee overeen? 
De meting hangt van het onderzochte deel van het DNA af en niet alle bronnen 
beweren hetzelfde, maar je mag uitgaan van 98% tot zelfs 99% overeenkomst!  
Bron (bijvoorbeeld): www.animalplanettv.nl/monkeybusiness/ 

 
 


