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: Mensapen
Je hebt vast weleens een mensaap gezien. Bijvoorbeeld in de
dierentuin of op de televisie. Van alle dieren lijken ze het
meest op ons.
Gorilla’s, orang-oetans en chimpansees zijn bekende soorten
mensapen. En ook bonobo’s zijn mensapen.
Mensapen worden ongeveer 40 jaar oud.
De soorten verschillen veel van elkaar, ook in lengte en
gewicht.

Een orang-oetan met baby

Hieronder zie je hoe groot de mannetjesapen worden en hoe zwaar ze wegen als ze
volwassen zijn.
soort mensaap

lengte in centimeter

gewicht in kilogram

bonobo

120

38

Borneose orang-oetan

140

90

chimpansee

120

70

Oostelijke gorilla

170

180

Sumatraanse orang-oetan

140

90

Westelijke gorilla

170

180

Hoeveel kilogram weegt de zwaarste mensaap meer dan de lichtste mensaap?
_______________________________________________________________________
Hoeveel centimeter groter is de Oostelijke gorilla dan de chimpansee?
_______________________________________________________________________
Welke soort mensaap is even groot als de bonobo, maar wel bijna 2 keer zo zwaar?
_______________________________________________________________________
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: Apen in het wild
Er zijn 360 soorten apen op de wereld. Er zijn
halfapen, apen en mensapen. Er zijn zo’n 270 soorten
apen en 6 soorten mensapen. Bij de mensapen horen
2 soorten gorilla’s, 2 soorten orang-oetans,
chimpansees en bonobo’s.
Sommige soorten, zoals de mensapen, worden met
uitsterven bedreigd. Op de hele wereld leven er nog
maar 400 duizend mensapen in het wild.
Van de orang-oetans, ook een soort mensaap, leven

Een bonobo in het wild

er nog maar zo’n 21 duizend in het wild. Dit aantal daalt met 1000 per jaar. Er leven
ongeveer 85 duizend gorilla’s in het wild en ongeveer 20 duizend bonobo’s.
Organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds en Stichting AAP zetten zich in om de apen
te redden.

Hoeveel soorten halfapen zijn er op de wereld?
_______________________________________________________________________
Hoeveel orang-oetans zullen er over 5 jaar nog in het wild leven?
_______________________________________________________________________
Hoeveel chimpansees leven er ongeveer nog in het wild?
_______________________________________________________________________
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: Het Wereld Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds (het WNF) helpt dieren die bijna uitsterven.
De mensen van het WNF beschermen die dieren. Ze willen niet dat
jagers de dieren doden.
Het WNF beschermt ook het leefgebied van die dieren. Het WNF wil
bijvoorbeeld dat er minder bomen gekapt worden.
De mensen van het WNF hebben geld nodig om de dieren te helpen. Jij
kunt ze helpen door iets te kopen in de winkel van het WNF.

het WNF

In de tabel zie je spullen uit de winkel van het WNF. Eronder staat wat de spullen kosten.
wekker

kalender

knuffel

kinderboek

€ 4,50

€ 4,95

€ 14,50

€ 11,00

boek over apen

vloerpuzzel

vogel van ijzer

paraplu

€ 39,75

€ 15,00

€ 38,50

€ 18,50

De paraplu is goedkoper dan de ijzeren vogel. Hoeveel goedkoper?
_______________________________________________________________________
Een moeder koopt voor haar kinderen een wekker en een knuffel. Hoeveel moet ze
betalen?
_______________________________________________________________________
Een man koopt een boek over apen en betaalt met € 50. Hoeveel geld krijgt hij
terug?
_______________________________________________________________________
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Antwoorden
Opgave 1
1a. 142 kilogram meer
1b. 50 centimeter groter
1c. de chimpansee

Opgave 2
2a. 84 soorten
2b. 16 duizend orang-oetans
2c. 274 duizend chimpansees

Opgave 3
3a. € 20,00 goedkoper
3b. € 19,00
3c. € 10,25

Bronnen
Opgave 1
www.wnf.nl

Opgave 2
www.worldofwildlife.nl

Opgave 3
www.wnf.nl
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