
DIER PASPOORT
Naam: Westelijke laagland gorilla
Wetenschappelijke naam: Gorilla gorilla gorilla
Grootte & gewicht: Rechtop staand is een gorillaman 180-190 cm lang; vrouwtjes
zijn maximaal 150 cm. Een vrouw weegt 70-140 kg, een man wel 135-275 kg.
Leefwijze: Eén volwassen man (de zilverrug) leidt een groepje volwassen vrouwtjes
en hun jongen. Zo’n groepje (van gemiddeld 10 dieren) noemen we een
haremgroep. Volwassen mannen zonder eigen harem leven alleen. 
Leeftijd: 40-45 jaar (in dierentuinen meestal ouder dan in het wild)
Hoeveel jongen: 1 jong
Familie: De gorilla behoort tot de mensapen; andere mensapen zijn de
chimpansee, bonobo en orang oetan. Er zijn geen andere mensapen in GaiaZOO.

Bedreigd: De westelijke laagland gorilla heeft de IUCN status 'ernstig bedreigd'.
Wat dit betekent ontdek je verderop!

LEEFGEBIED 
Het leefgebied (dit noemen we met een moeilijk woord ‘habitat’) van de Westelijke
laagland gorilla bestaat uit het dichtbegroeide regenwoud van West-Afrika. 

Omdat gorilla's zo groot en zwaar zijn, klimmen ze niet veel en zijn ze meestal op
de bosbodem te vinden. Daar leven ook bongo’s, dwergnijlpaarden, bosolifanten
en veel insecten en vogels.

WAT EET EEN GORILLA? 
Voedsel in het wild: blad, scheuten, takken, planten,
vruchten

Voedsel in de ZOO: speciale apenbrok, veel soorten
groenten, een beetje fruit, noten en zaden, zoete
aardappel, kruiden, vers blad, takken en luzerne; en
extra vitaminen en mineralen
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MOEDEREN
Een gorillamoeder met jong krijgt altijd
volop aandacht van de hele groep.
Iedereen wil het kleintje van dichtbij
bekijken, besnuffelen en aanraken. Vooral
de jonge vrouwtjes in de groep willen graag
op het nieuwe jong passen. Zo leren ze van
hun moeder en tantes hoe ze moeten
‘moederen’. Dit gedrag is niet instinctief
aanwezig. Het is voor opgroeiende
vrouwtjes dus heel belangrijk dat ze in een
groep met soortgenoten leven, om zo te
leren hoe ze later voor hun eigen jongen
moeten zorgen.

GROTE GOEIERDS
Hoewel ze enorm sterk zijn en er best gevaarlijk
uitzien, zijn gorilla’s eigenlijk heel rustige, vriendelijke
en bijna verlegen dieren. Ze zijn van nature niet
agressief. Als gorilla’s aanvallen, doen ze dit bijna
nooit om de ander te verwonden, maar alleen om
stoer te doen. Dit gedrag is door de mens vaak
verkeerd begrepen. Mensen hebben daarom in het
verleden uit ‘zelfverdediging’ veel gorilla’s gedood.
Ook de leider van een gorillagroep (de zilverrug) is
meestal rustig. Hij sust ruzies tussen de vrouwen en
heeft veel geduld met de vaak ondeugende jonge
gorilla’s in de groep.

Wilde gorilla’s moeten ‘s ochtends eerst een
paar uur eten om hun honger te stillen. Ze
eten vooral blad, en daar zitten niet veel
voedingsstoffen in. Bovendien is blad erg

lastig af te breken in het lichaam. Ze
moeten dus heel veel eten om genoeg

binnen te krijgen. Een onderzoeker proefde
eens alle 100 planten die hij de dieren zag

eten. Ze smaakten allemaal erg bitter. 
 

Om de gorilla’s in de ZOO de juiste
voedingsstoffen te geven, krijgen ze elke

dag een speciale ‘gorillabal’. Daarin zitten
zemelen, supplementen en extra vitaminen.

UITGEBREID ONTBIJTEN

Feitje!
De gorilla is de grootste

(mens)aap ter wereld. Als

ze rechtop staan zijn ze

ongeveer even groot als

een volwassen mens. Maar

dat doen ze bijna nooit.

Hier zie je 
een gorilla een

borstroffel geven!

Feitje!Gorilla’s bouwen elke avondeen nest om in te slapen.Vrouwtjes en jonge dierenbouwen hun slaapnestmeestal in een boom, degrote mannen slapen lieverop de grond.

TIP: Op de laatste pagina vind je nog 
meer leuke gorilla weetjes!

Feitje!Volwassen mannen worden

ook wel zilverrug genoemd. Dat

komt door de grijze haren op
hun rug. Als een gorillaman
volwassen wordt, zorgen

hormonen ervoor dat zijn rug-
haren grijs worden.

https://www.gaiazoo.nl/gorilla-borstroffel-sof-kids/


BEDREIGINGEN
Gorilla’s hebben eigenlijk geen natuurlijke vijanden. Alleen jonge dieren worden heel af
en toe gevangen door grote roofdieren als de panter. De mens is dus hun enige en
grootste vijand. Daardoor nemen de aantallen van alle gorilla (onder)soorten af.

WANNEER IS EEN
DIER BEDREIGD?
Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt
bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur:
de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij
geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of planten-
en diersoorten wel of niet worden bedreigd. 
Dankzij deze Rode Lijst weten we welke diersoorten
risico lopen om uit te sterven en waar dringend hulp
nodig is. De Rode Lijst van IUCN kun je zien als een
soort ‘to-do lijst’ voor natuurbeschermers en
dierentuinen! 

De Westelijke laagland gorilla heeft de status ‘ernstig
bedreigd’. Dat betekent dat het aantal gorilla's in de
natuur de laatste tientallen jaren sterk is afgenomen
en dat de kans extreem groot is dat hij binnen 30 jaar
uitsterft in het wild. Daarom helpt ook het Gaia Nature
Fund de wilde gorilla's. Dat doen we al sinds 2010!

LEES MEER OVER IUCN

HET GAIA NATURE FUND
EN BEDREIGDE DIEREN 

Het Gaia Nature Fund is de natuurbehoudstichting van
GaiaZOO. Via het GNF doneren we geld aan natuurorganisaties

die de wilde soortgenoten van de dieren in GaiaZOO helpen.
 

Maar… hoe weten we eigenlijk welke diersoorten
bedreigd worden?

wegen

jacht     &     toerisme

Andere grote bedreigingen voor gorilla’s in het wild zijn:

mobiele 
telefoons

houtkap landbouw

Gelukkig is er tegenwoordig
ook eco-toerisme. 

Daarbij worden gorilla’s in
het wild juist geholpen.

mijnbouw

In GaiaZOO leven de gorilla's

samen met de kuifmangabeys

https://www.gaiazoo.nl/gaia-nature-fund/iucn/
https://www.gaiazoo.nl/gaia-nature-fund/iucn-rode-lijst-van-bedreigde-diersoorten/
https://www.youtube.com/watch?v=FF5sOX5faOo


OOK GAIAZOO HELPT
DE GIRAFFE!

GORILLA'S BESCHERMEN
Het Gaia Nature Fund helpt al vele jaren wilde gorilla’s in Afrika. Dat doen we door de
inzameling van mobiele telefoons. Het geld dat we daarmee verdienen, doneren we aan
Bergorilla und Regenwald Direkthilfe. Zij beschermen de ernstig bedreigde Grauers’
gorilla in het Virunga National Park, in de Democratische Republiek Congo.
De Grauers’ gorilla is het neefje van de Westelijke laagland gorilla die in GaiaZOO leeft. 
 

Coltan wordt gebruikt voor onze mobiele telefoons. Het zit in Afrika in de grond,
precies in het leefgebied van gorilla’s. Daarom wordt het bos verwoest...
Maar door mobieltjes te recyclen, hoeft er minder coltan uit het
leefgebied van gorilla’s te komen. Bovendien krijgt het Gaia
Nature Fund voor elk mobieltje dat kan worden hergebruikt een
geldbedrag. Ook voor lege cartridges krijgen we geld. Daarmee
helpt het GNF de Grauers gorilla’s in Democratische Repubiek
Congo.

GORILLA'S IN AFRIKA 
Op de berg Mount Tshiaberimu leven nog enkele Grauers’
gorilla’s. De lokale bevolking is zo arm dat ze hout (om op
te koken) en vlees (door stroperij) uit het bos nodig
hebben om te kunnen overleven. Berggorilla Direkthilfe
helpt deze mensen, zodat zij én de gorilla’s in het gebied
kunnen overleven. Zo leert het project de lokale bevolking
bijvoorbeeld om geld te verdienen als imker, viskweker of
op bamboe plantages. Maar ook om energiezuinige
kooktoestellen te maken en bomen te kweken waarmee
het bos hersteld kan worden.

Berggorilla Direkthilfe heeft ook een team van trackers
opgeleid dat de Grauers' gorilla’s op Mount Tshiaberimu
dagelijks volgt. Dat is de enige manier om hen te
beschermen. Ze patrouilleren langs de grenzen van het
gebied om indringers tegen te houden en ze arresteren
stropers en houthakkers. Ook houden de trackers het
gedrag en de gezondheid van de gorilla’s in de gaten.
Dat is niet alleen goed voor de gorilla’s, maar ook voor
heel veel andere bedreigde dieren en planten in het
gebied. Én voor de trackers natuurlijk, want dankzij het
beschermen van de gorilla’s hebben zij werk en inkomsten.

JOUW MOBIELTJE HELPT!

 
Doe het licht uit

als je een kamer

uit gaat.  
 

Recycle je afval zodat het
hergebruikt kan worden

en niet in de natuur
terecht komt. 

 
Draag een warme

trui in plaats van de
verwarming hoger 

te zetten. 

KOOKTOESTELLEN

ONDERZOEK

VISVIJVERS 

  Door jouw spreekbeurt over gorilla's te houden leer je de kinderen in jouw klas
niet alleen hoe mooi deze dieren zijn, maar ook waarom het belangrijk is om ze

te beschermen! Denk ook eens aan deze tips als je de natuur wilt helpen: 

GORILLA'S BESCHERMEN



FOKPROGRAMMA
Dierentuinen proberen op verschillende

manieren om te helpen bij de bescherming van
bedreigde diersoorten. De Westelijke laagland
gorilla is er daar een van. Dit doen ze onder
andere via fokprogramma’s voor bedreigde
diersoorten, waarbij dierentuinen uit heel

Europa samenwerken! Want wist je dat goede 
 dierentuinen geen dieren uit het wild halen? Ze
ruilen hun dieren onderling uit. Dit zorgt er ook
voor dat er in elke dierentuin gezonde, jonge
dieren worden geboren. Het belangrijkste is
immers dat de dieren een goed onderkomen

hebben. Ook willen dierentuinen de natuur niet
verstoren, want ze proberen deze juist samen 

te beschermen.

LEES HIER VERDER

GORILLA WEETJES!

Er z i jn  twee soorten
gori l la ’s:  de westel i jke en

de oostel i jke.  De westel i jke
soort  is  opgespl i tst  in  de

Westel i jke laagland gor i l la
en de cross r iver gor i l la .  

De oostel i jke soort  is
opgespl i tst  in  de Grauers ’
gor i l la  en de berggori l la .  

Een gor i l la jong en een
mensenbaby z i tten

ongeveer even lang in de
buik van hun moeder.

Toch is  een gor i l la  b i j  de
geboorte veel  k le iner!  Als
het een mannetje is ,  wordt

hi j  u i te indel i jk  wel  100
keer zo zwaar!

2 SOORTEN

GROEIEN

Gori l la ’s  v inden het n iet
f i jn  om rechtstreeks

aangekeken te worden.  Ze
voelen z ich dan bedreigd.

Honden, resusapen en
mensen vinden dat ook

niet  f i jn !

AANKIJKEN

Gori l la ’s  l i jken erg op mensen.  Maar gor i l la ’s  z i jn  echte
planteneters,  mensen niet .  Daardoor z i jn  er  ook belangri jke

verschi l len in l ichaamsbouw tussen gor i l la ’s  en mensen.

 Gorilla’s hebben een hoge,
uitstekende kam op de schedel.
Daar zitten de sterke kauwspieren
aan vast. Die hebben ze nodig voor
het fijnmalen van bladeren. 

 In de dikke gorilla-buik liggen
12 meter lange darmen
opgevouwen. Onze darmen zijn
‘maar’ 7 meter lang. Dankzij die
lange darmen kunnen gorilla’s
planten beter verteren.

 Gorilla’s eten hun eigen poep
soms op. Zo halen ze nóg meer
niet-verteerde voedselresten uit
hun poep. Konijnen doen dit ook!

https://www.gaiazoo.nl/eep/eep-dieren-behouden-in-dierentuinen/
https://www.gaiazoo.nl/eep/

