
Waar in de wereld
Mbeli Bai ligt in het tri-nationaal park Sangha. Dit park 
bestaat uit drie aaneengesloten nationale parken in  
Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek en de  
Republiek Congo. Dit UNESCO wereld erfgoed is een 
tropisch regenwoud van 7.500 vierkante kilometer  
(een kwart van Nederland) én het leefgebieds van vele 
bedreigde dieren, waaronder gorilla’s, chimpansees en 
bosolifanten.

Probleem
Het is erg lastig om laaglandgorilla’s in het wild te 
observeren, omdat ze in het ondoordringbare tropisch 
regenwoud leven. Wel is het belangrijk om meer over de 
laaglandgorilla’s te weten te komen. De bais (grote 
moerassen middenin het regenwoud) zijn geschikt om de 
dieren van een afstand te observeren. Helaas zijn deze 
open bais ook ideaal voor stropers die op onder andere 
gorilla’s jagen. Ook op andere plekken wordt er veel illegaal 
op gorilla’s gejaagd. 

Het project
Hoofddoel van het Mbeli Bai project is om meer te weten  
te komen over de biologie (sociale structuur, populatie  
dynamica en levensgeschiedenis) van (Westelijke) 
laaglandgorilla’s en andere zoogdieren. Andere doelen zijn 
natuurbehoud door het nationale park vrij te houden van 
stropers en het  ondersteunen van Club Ebebo: een 
educatieprogramma waarmee de jeugd betrokken wordt 
bij en verbonden blijft met de natuur. Vooral voor de lange 
termijn is dat een essentieel onderdeel. 

Resultaten
Het Mbeli Bai project is één van de belangrijkste en 
langstlopende studies naar laaglandgorilla’s in het  
wild. Onderzoekers hebben tot nu toe al een ongekende 
hoeveelheid informatie verzameld over de dieren en 
bijzondere gebeurtenissen vastgelegd. Daarnaast is er 
sinds de start van het Mbeli Bai project geen enkele vorm 
van stroperij meer waargenomen.

Hoe verder…
Het Mbeli Bai project heeft al veel informatie opgeleverd, 
maar er zijn nog veel meer vragen te beantwoorden. 
Daarnaast blijft het van groot belang dat er onderzoekers 
in het gebied aanwezig zijn om het unieke gebied op een 
duurzame manier te beschermen. 
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