
wist je dat?

De gorilla eet tot 25 kg planten per dag!

Een mama gorilla draagt haar baby op de buik en slaat een arm om 
het jong heen om het niet te laten vallen. 

Het DNA van de gorilla’s is voor 98,3% hetzelfde als bij de mensen. 
Na de bonobo’s en de chimpansees zijn de gorilla’s de dieren die het 
meest op de mens lijken.

De eerste maanden klampt een gorillababy 
zich vast aan de buik van zijn mama. Zij is heel 
voorzichtig om het kleintje niet te laten vallen. 
De baby doet niet veel anders dan eten en 
slapen.Wanneer hij een jaar is, begint de 
jonge gorilla de anderen na te doen. Hij kijkt 
toe hoe zijn mama haar nest  bouwt. Overdag 
speeltspeelt de jonge gorilla met de andere jongen. 
Hij leert eetbare planten en vruchten herken-
nen. Om te drinken, gebruikt hij een slim tech-
niekje: hij zuigt het water op dat in zijn vacht 
blijft hangen!Als het jong zes jaar is, kan zijn 
mama een andere baby krijgen. Maar de 
kleine gorilla blijft niet alleen achter: hij wordt 
omringd door zijn familie.

Het leven van een jonge gorilla

De gorilla is de grootste van alle apen. Hij 
kan tot 200 kg wegen! Gorilla’s leven in grote 
familiegroepen van ongeveer tien dieren. 
Eén mannetje is de baas van de groep: de 
zilverrug. Weet je waarom hij zo heet? 
Omdat hij een zilverkleurige rug heeft, natu-
urlijk. Er bestaan twee soorten gorilla’s: de 
oostelijkeoostelijke gorilla en de westelijke gorilla. Ze 
leven allebei in Afrika, maar de ene soort in 
het oosten en de andere in het westen. 

De zilverrug

De gorilla wordt bedreigd door de ontbossing: 
de mensen vernielen het woud waarin hij 
leeft. Zij kappen te veel bomen om akkers aan 
te leggen of om houtskool te maken van het 
hout. Zo hebben de gorilla’s steeds minder 
ruimte om te leven. De gorilla 
wordt ook bedreigd door 
stroperij. Dat betekent dat stroperij. Dat betekent dat 
mensen op gorilla’s jagen, 
ook al is dat verboden
dat de gorilla een 
beschermd dier is. 
Sommige mensen 
eten het vlees van 
de gorilla of de gorilla of 
gebruiken delen 
van zijn lichaam 
als trofee.

De gorilla verkeert in gevaar

wetenschappelijke naam
Gorilla 

VOEDSEL
planteneter
grootte en gewicht
150CM-150kg

FAMILIE
Mensachtigen

status
Ernstig bedreigd

de gorilla DIEREN

Waw, de gorilla is echt een machtige aap! Toch zijn gorilla’s heel 
rustige dieren. Ze leven in familiegroepen in de bergen van Congo, 
Oeganda en Rwanda. Daarboven is het niet altijd heel warm! Maar 
de gorilla’s hebben gelukkig een dikke vacht die hen beschermt 
tegen de kou.

Veel gorilla’s, zoals de berggorilla’s, leven in het Natio-
naal Park Virunga. Maar de mensen die rond het park 
wonen, kappen te veel bomen om er houtskool van te 
maken. Die “makala”, zoals houtskool wordt genoemd 
in de plaatselijke taal, gebruiken ze om eten op te 
koken. Daarom heeft WWF een project met de naam 
“Ecomakala”: WWF helpt de mensen die dicht bij het 
parkpark wonen om minder hout te kappen en de houtskool 
beter te gebruiken. Bovendien plant WWF bomen die 
heel snel groeien om het woud te herbebossen. WWF 
organiseert ook activiteiten op de scholen en in de 
dorpen om te vertellen hoe belangrijk het is om de goril-
la te beschermen. 

wat doet wwf? 
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