Bonobo's

Inleiding
Vanuit het Dierentuinbesluit moeten
dierentuinen omschrijven hoe ze hun dieren
houden, huisvesten, verzorgen en tonen. Hoe
dat gebeurt, verschilt per dierentuin en per
diersoort. Als voorbeeld ziet u hoe de
huisvesting voor Bonobo's in de Apenheul is
geregeld.
Uitzicht over het eiland
Het eiland heeft een oppervlak van 5000 m2 en
is voorzien van een groot aantal klim
mogelijkheden tot ca 8 meter hoog. Er zijn veel
struiken geplant. Deze beplanting zorgt er voor
dat er talloze mogelijkheden voor de dieren zijn
om uit elkaars zicht te zitten als ze daar
behoefte aan hebben (afbeelding 1).

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Over het eiland stroomt een beekje. Aan de
achterkant van het eiland is een mogelijkheid
om naar het daar gelegen Gorilla eiland te kijken
Aansluiting van het eiland op binnenverblijf
De verbinding tussen het binnenverblijf en het
eiland bestaat uit balken die over een ondiepe
gracht zijn gelegd. De dieren hebben drie
in/uitgangen waarvan er twee zichtbaar zijn op
afbeelding 2.
De ingangen zijn voorzien van zacht pvc
tochtflappen die in een hoek geplaatst zijn zodat
ze altijd afsluiten.

Inrichting van het binnenverblijf
Omdat bonobo’s veel in bomen leven is de
inrichting zo gemaakt dat hoe hoger de dieren
komen, hoe interessanter de omgeving wordt.
De verblijven zijn “driedimensionaal” ingericht
zodat een zo groot mogelijk volume gebruikt kan
worden.

Afbeelding 3 laat een deel van het grootste
verblijf zien. De bonobo’s hebben 4 verblijven
tot hun beschikking, waarvan twee zichtbaar
voor de bezoekers, en hebben een gezamenlijk
volume van 930 m3

Afbeelding 3
Boombeschermers met schrikdraad tegen
het inklimmen van Bonobo’s
De boombeschermers (afbeelding 3) zijn door
onze technische dienst gemaakt. Aarde en
stroomdraad zijn om en om geplaatst.
Het schrikdraad voltage is gelijk aan die van een
koeien- afrastering. Verzorgers kunnen de
spanning op afstand aan- en uitschakelen, dus
zonder op het eiland te hoeven gaan.

Afbeelding 4

Gracht-afrastering
Door de gracht rondom het eiland loopt op twee
derde van de gracht vanaf het eiland gezien een
afrastering bestaande uit drie draden met
schrikdraad, als extra veiligheid (afbeelding 4).
De Bonobo’s hebben tot nog toe nog geen
pogingen ondernomen om over het schrikdraad
te komen.
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