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Bongo (Tragelaphus eurycerus isaaci) 
 
Engels : Bongo 
Duits    : Bongo 
 

Indeling 
Klasse   : zoogdieren    mammalia 
Orde    : evenhoevigen   artiodactyla 
Suborde   : herkauwers             ruminantia 
Familie   : holhoornigen   bovidae 
Geslacht   : bosantilopen   tragelaphus 
Soort    : bongo 
Verwantschap : de bongo behoort tot de groep van schroefhoorn- 

  antilopen. Hij heeft schroefvormig gedraaide horens.     
Door sommigen wordt hij ook wel tot het geslacht 
Taurotragus gerekend. Een andere vertegenwoordiger 
uit dit geslacht is de elandantiloop.  

Afstamming : de eerste fossiele vondsten van holhoornigen stammen  
                                            uit het Mioceen (10 – 20 miljoen jaar geleden). Dit waren  
                                            de Oerhoorndragers, de Eotragineae. Deze dieren waren  
                                            ongeveer zo groot als een ree vergelijkbaar met de  
                                            Duikers van nu. Uit deze soorten ontwikkelden zich onder  
                                            andere de geslachten Tragolaphus en Taurotragus 
 
 

Uiterlijk 
Kop-romplengte : 170 – 250 cm 
Staartlengte   : 45 – 65 cm 
Schouderhoogte  : 110 – 125 cm 
Gewicht   : 200 – 250 kg 
Andere maten  : horens tot 100 cm lang 
Omschrijving uiterlijk : zowel het mannetje als het vrouwtje dragen horens.  
   Deze zijn liervormig, dik en zwaar. De vacht is helder  
   roodbruin met op de flanken witte strepen. 
Speciale aanpassingen : de bongo heeft een tong die uitermate geschikt is om  
                                             bladeren en twijgen te plukken. De bongo heeft kortere  
                                             poten dan andere antilopen, waardoor hij zich toch vrij  
                                             snel kan verplaatsen in het dichte oerwoud waar hij leeft. 
 
 

Voortplanting 
Paartijd   : het  hele jaar door. 
Paargedrag : voor de paring ‘test’ de man of de vrouw voldoende  
                                             paringsbereid is door met de kop en hals over de  
                                             achterrug van de vrouw te wrijven. Wordt dit niet als een  
                                             bedreiging ervaren dan volgt spoedig de paring. 
Plaats/bouw van nest : geen 
Draagtijd   : 282 – 285 dagen 
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Plaats/tijd van geboorte : op een rustige plek is het bos. 
Worpgrootte  : 1 per worp 
Aantal worpen  : 1 maal per jaar 
 
Jongen 
- Geboortegewicht : ±19,5 kg 
- Geboortelengte : 
- ogen open/dicht : open 
- oren open/dicht : open 
- beharing   : volledig behaard 
- uiterlijk   :  
Zoogtijd   : ongeveer 6 maanden 
Geslachtsrijp  : na 2 jaar 
Overig   : binnen een uur na de geboorte volgt het jong de moeder. 
 
 

Leefwijze 
Sociale structuur  : solitair, in paren of in groepen tot 50 dieren 
Voedsel   : bladeren, bloemen, vruchten en twijgen. Bongo’s hebben  
                                             opvallend veel behoefte aan zout 
Jachttechniek  : nvt 
Gebit    : 32 tanden, alleen snijtanden in de onderkaak. 
Activiteit   : de bongo is schuw en vooral ’s nachts actief. 
Overwintering : in de natuur niet van toepassing. In de dierentuin is een   
                                            verwarmd verblijf noodzakelijk 
Communicatie  : 
Zintuigen   : 
 
 

Verspreiding 
Habitat : de bongo komt voor in het Afrikaanse regenwoud met  

             dichte ondergroei. 
Woongebied  : de oerwouden van Centraal- Afrika. 
Natuurlijke vijanden : een jonge bongo valt nogal eens ten prooi aan een 

  python, panter of hyena. Ook voor een leeuw is een  
                                               bongo niet veilig. 

 
 

Overig 
Maximale leeftijd  : 19 jaar 
Bedreiging : de grootste bedreiging vormt de jacht door de mens en  
   aantasting van het leefgebied. Dit heeft er toe geleid, dat  
   de soort in bepaalde gebieden volledig is uitgestorven 
Bescherming : deze ondersoort staat op de IUCN Rode Lijst als  
                                             bedreigd. Diverse Amerikaanse dierentuinen werken  
                                             mee aan een fokprogramma voor de bongo. In januari  
                                             2004 is een eerste groep dieren naar Mt. Kenya district  
                                             overgebracht. Nakomelingen van deze dieren zullen in  
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                                             het wild worden uitgezet. 
Bijzonderheden  : lokale Afrikaanse volken beschouwen de bongo als een   
      mysterieus dier. Zo gelooft men bijvoorbeeld dat een 
                                             bongo zich met zijn hoorns hoog in de takken verankert  
                                             en zich op eventuele belagers laat vallen. 

 
 
 


