DE ORANG OETAN
Bosmens
Sommige mensen hebben last van hoogtevrees. Dit langharige bosmens
heeft het omgekeerde. Hoog in de bomen van het tropische regenwoud
zoekt hij naar rijp fruit om te eten. Hij komt liever niet op de grond…
En net zoals wij mensen kunnen orang oetans hele gekke bekken trekken!

DIERENPASPOORT ORANG OETAN
LATIJNSE NAAM:
LEEFGEBIED:
VOEDSEL:
LEEFTIJD:
GEWICHT:
DRAAGTIJD:
AANTAL JONGEN:
IUCN-STATUS:

Pongo pygmaeus pygmaeus
Borneo en Sumatra
vruchten, bladeren en bloemen
in het wild ongeveer 35 jaar
in de dierentuin tot 50 jaar
vrouwtjes 35 kg tot 45 kg
mannetjes 80 kg tot 100 kg
8 maanden
1 jong per worp
bedreigd

HOE ZIE IK ER UIT?
Orang oetans zijn één van de vier soorten grote mensapen. Ze zijn makkelijk te
onderscheiden van de chimpansees, de bonobo’s en de gorilla’s. Orang oetans
hebben namelijk lang, rood haar en hele lange armen! Er bestaan twee soorten
orang oetans, de Borneose orang oetan en de Sumatraanse orang oetan.
Slinger armen
Orang oetans zijn echte boombewoners, ze komen dan ook niet graag op de
grond. Dat herken je duidelijk in de lichaamsbouw. De armen van een orang
oetan zijn namelijk twee keer zo lang als zijn benen. De armen zijn verder ook
ontzettend sterk! Orang oetans zijn heel lenig, maar je zult ze nooit van tak naar
tak zien springen of slingeren. Deze mensapen zijn bedachtzame, langzame
klimmers. Ze houden zich goed vast terwijl ze zorgvuldig proberen of de
volgende tak wel stevig genoeg is. Pas dan klimmen ze door.
Handige grote teen
De voeten van een orang oetan lijken verdacht veel op
handen. Orang oetans kunnen hun grote teen namelijk
precies zo gebruiken als hun duim. Vooral als je veel
moet klimmen zijn zulke voeten dus erg ‘handig’!
Plat gezicht
De meeste volwassen orang oetan mannen hebben een
groot, plat gezicht. Dit komt door zijn wangkwabben!
Met die wangkwabben maakt de orang oetan duidelijk
dat hij een sterke, volwassen man is. Dat is belangrijk,
want vrouwtjes vinden mannen met wangkwabben erg
aantrekkelijk!

WAAR WOON IK?

De orang oetan is een echte regenwoudbewoner. De Borneose orang oetan leeft
enkel nog maar op Borneo. De Sumatraanse orang oetan leeft op het
Indonesische eiland Sumatra. Een orang oetan is afhankelijk van grote stukken
ongerept bos. Bijna altijd verblijft hij boven in de boomkruinen. Alleen de oude
mannetjes komen zo af en toe op de grond.

WAT EET IK?
Een orang oetan is dol op vers fruit. Hij eet een groot aantal soorten tropische
vruchten, maar deze zijn niet altijd makkelijk te vinden! Sommige boomsoorten in
de tropen hebben elk jaar vruchten, andere elke twee jaar en weer andere om de
vijf jaar. Een orang oetan weet precies wanneer en op welke plek verse vruchten
te plukken zijn, slim hè! Helaas is er niet altijd rijp fruit te vinden. Soms moet een
orang oetan maanden lang zijn honger stillen met jonge blaadjes en boomschors.
Naast vruchten en andere plantaardige stoffen eten orang oetans ook wel eens
eieren en jonge vogels die ze uit nesten halen.

MIJN FAMILIE EN IK
Een orang oetan leeft meestal alleen. Dat is niet zo gezellig, maar wel heel
handig. Hij moet elke dag veel fruit eten en met een grote groep zou het fruit
snel op zijn. Toch zoeken mannetjes en vrouwtjes elkaar eens in de zoveel tijd op
om te paren.
Enigs kind
De wereld waarin een orang oetan
baby opgroeit, draait bijna alleen maar
om de moeder. Een pasgeboren orang
oetan weegt een kleine twee kilo. In
de eerste paar maanden doet het niet
veel anders dan zich aan moeders
lange haren vasthouden en bij haar
drinken. Pas met ongeveer een half
jaar begint het orang oetan-kind zijn
omgeving te verkennen. Hij begint met
klimmen en het proeven van door zijn
moeder voorgekauwde stukjes fruit. Toch blijft de jonge orang oetan tot op een
leeftijd van ongeveer vier jaar bij zijn moeder drinken. Orang oetan kinderen
blijven maar liefst zeven tot acht jaar bij hun moeder, het langst van alle apen!

Naar school!
Een jonge orang oetan moet heel veel leren. De zeven of acht jaar in de buurt
van zijn moeder gebruikt het jong om bij haar alle trucjes af te kijken. Zo leert hij
bijvoorbeeld hoe je een stekelige schil moet verwijderen en welke gedeeltes van
welke vrucht eetbaar zijn. Orang oetan-jongens verlaten hun moeder vlak
voordat er een nieuw jong geboren wordt. De jonge vrouwtjes blijven een jaartje
langer. Dit doen ze om bij hun moeder af te kijken hoe je een jong moet dragen,
verzorgen en voeden. Pas als ze een jaar of 12 tot 14 zijn krijgen ze zelf hun
eerste jong.

IN OUWEHANDS DIERENPARK
In Ouwehands Dierenpark leeft een groep Borneose orang oetans. Het
binnenverblijf van de orang oetans, het Orihuis, is vernoemd naar de eerste
mannelijke orang oetan ‘Ori’ die in het dierenpark verbleef. De temperatuur en
luchtvochtigheid in het binnenverblijf benaderen het klimaat van Borneo en
Sumatra, waar de orang oetan in het wild leeft. In het Orihuis kunnen de orang
oetans volop klimmen en klauteren!
Apen op Stelten
Als het mooi weer is, kunnen de orang oetans vanuit het Orihuis naar hun
buitenverblijf: Apen op Stelten. Deze ‘stelten’ zijn eigenlijk lange palen die
rondom het buitenverblijf van de orang oetans staan. De palen zijn met touwen
aan elkaar verbonden. De eerste paal staat in het buitenverblijf, zodat de dieren
via de palen boven de hoofden van de bezoekers kunnen rondlopen!

HELP!
Orang oetans worden met uitsterven bedreigd.
Het bos in Zuidoost Azië wordt in snel tempo
gekapt om bijvoorbeeld palmolieplantages aan
te leggen. Orang oetans kunnen niet leven
zonder dat bos! De bosgebieden die zijn
overgebleven zijn, vooral op Sumatra, heel erg
versnipperd. Dit zorgt ervoor dat orang oetans
niet meer van het een naar het andere gebied
kunnen trekken. Als je iets voor de orang oetan
wilt doen, kan dat dus door geen producten
met palmolie te kopen!
Huisdier
Een ander probleem is dat mensen in Aziatische
landen orang oetan-jongen graag als 'huisdier'

houden. Dat is verboden, maar toch is een groot aantal orang oetans slachtoffer
van deze handel. Van vrijwel elk orang oetan-jong dat in de handel komt is eerst
de moeder gedood.

FILMPJE
Orang oetans op stelten:
http://www.youtube.com/watch?v=Z8x3xtKaJxE&feature=plcp
Ook de orang oetans krijgen een leuke verrassing:
http://www.youtube.com/watch?v=hmNt1SRm7sM&feature=plcp
Sinterklaas op bezoek bij de orang oetans:
http://www.youtube.com/watch?v=9v8mk-507Ak&feature=plcp

WIST JE DAT…
... orang oetans in nesten van takken en bladeren slapen?
Ze bouwen hun nesten in bomen. Het lukt volwassen orang oetans om binnen
enkele minuten een lekker nest voor de nacht te bouwen!
... 'orang oetan' Maleis is en letterlijk 'bosmens' betekent?

Kijk voor meer diereninformatie op
www.ouwehand.nl

