Voedselvoorkeur bij bonobo’s
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INLEIDING

• Het dieet van bonobo’s in het wild is divers en bevat naast veel fruit ook bladeren, bloemen en
dierlijke prooien
• Wilde bonobo’s verkiezen voedsel met veel suikers, ruw vet en weinig vezels 1.
• Omwille van logistieke redenen is het in dierentuinen onmogelijk om dezelfde voedselitems als
in het wild aan te bieden.
• In dierentuinen werd voedselvoorkeur bij chimpansees en gorilla’s al eerder onderzocht2 maar
nog niet bij bonobos.
• Een gebalanceerd dieet op basis van voedselitems met de nodige nutriënten en een hoge
voorkeur kan het welzijn van bonobo’s in dierentuinen verhogen.
METHODE
• 5 bonobo’s uit zoo Planckendael
• 23 voedselitems uit bestaande dieet van bonobo’s in Planckendael
• 10 nieuwe voedselitems
• 1890 gepaarde voorkeurtesten 2 per individu
• Tafel met verschuifbare plank
• 2 even grote stukken voedsel worden gelijktijdig naar de bonobo toe geschoven
• Het gekozen item, werd gescoord als datgene met de hogere voorkeur
• Elke combinatie werd 5 maal herhaald per individu om toeval uit te sluiten2
• Voor elke combinatie werd gecorrigeerd voor linker- of rechtervoorkeur door de positie van
de items aan beide zijden van de tafel aan te bieden
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DISCUSSIE

• De voorkeur voor fruit (veel makkelijk verteerbare macronutriënten, laag gehalte
onverteerbare vezels en vraatstoffen) stemt overeen met de frugivore levensstijl van
bonobo’s in het wild
• Er is een grotere individuele variatie bij het gekende dieet dan bij de nieuwe items
• In de volgende stap van dit onderzoek koppelen we de nutriënten die elk
voedselitem bevat aan de voorkeur voor de items en vergelijken we de voorkeur met
die van chimpansees en gorilla’s.
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