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AZ ORÁNGUTÁN 

Az orángutánok a gorillákhoz és a csimpánzokhoz hasonlóan az emberszabású majmok közé 

tartoznak. Délkelet-Ázsia két hatalmas szigetén, Borneón és Szumátrán a sűrű dzsungelben 

élnek. 

Nevük két indonéz szóból, az orang és a hutan szavakból tevődik össze, melynek együttes 

jelentése erdei ember. 

Az orángután a legnagyobb testű fán élő állat. A hímek közel másfél méter magasak és 90-

100 kg-osak, a nőstények feleakkorák. Az idős hím orángután jellegzetes pofalemezeket 

növeszt. Testét hosszú, vörös szőrzet borítja. Karjai igen hosszúak, karfesztávolságuk közel 2 

és fél méter. 

Kezük és lábuk rendkívül erős és hajlékony, úgy néz ki, mint egy kampó. Hüvelykujjuk 

kivételével ujjaik meglehetősen hosszúak, a lábujjak pedig nagyok. Könnyedén ragadják meg 

az ágakat és kecses, határozott mozdulattal továbblendülnek. Ennek ellenére sohasem tűnik 

úgy, hogy sietős lenne a dolguk. 

Az álcázás mesterei, hiszen árnyékként olvadnak bele a lombkoronába. A szárazföldön olyan 

lomhán mozognak, hogy az ember könnyedén lehagyhatja őket. 

Ezek az állatok szinte egész életüket a fákon töltik, ami egyetlen más emberszabású majomról 

sem mondható el. Napnyugtakor általában keresnek egy erős ágvillát, majd kisebb faágakat és 

gallyakat gyűjtenek, hogy kényelmes fekhelyet építsenek rá. És ezt úgy 10-20 méter magasan 

teszik. Eső ellen olykor tetőt is készítenek. 

A fák kedvenc csemegéikkel, gyümölccsel látják el őket. Mivel kiváló a memóriájuk, 

pontosan tudják, hogy hol és mikor juthatnak érett gyümölcsökhöz. Kedvenc csemegéik a 

fügefélék, de fogyasztanak leveleket, gallyakat, rügyeket, virágokat, sőt esetenként földet is- 

alighanem ásványi anyagai miatt. 

Nem kizárólag növényevők, hiszen rovarokkal is találkozhatunk étlapjukon. Ezeket ügyesen 

bottal kaparják ki a fák odvából. A fák lombozatában, odvaiban megmaradó esővizet isszák. 

Az iváshoz kezüket használják. Ügyesen kibontják a diófélék kemény héját is, a kókuszdió 

magjához úgy jutnak hozzá, hogy földhöz vágják a gyümölcsöt, ami természetesen széttörik. 

A nőstény orángutánok 15-16 évesen válnak alkalmassá az anyaságra és ettől kezdve 7-8 

évente hoznak világra egy bébit. Életük során 3 kicsinyük születik általában, melyek 9 

hónapig fejlődnek az anyaméhben. Az újszülött másfél kilogramm súlyú. 

Az anya és kicsinye között rendkívül szoros a kötelék. A bébi az első évben szinte el sem 

engedi anyját 

és később is a közelében marad. A fiatal nőstények akkor is az anyjuk mellett maradnak, 

mikor megszületik a kistestvér, megfigyelik, hogy hogyan viseli gondját az újszülöttnek. 

 

A ködfoltos párduc, a krokodil, a fekete sas és a piton veszélyezteti a fiatal egyedeket. 

Az állatkertek világszerte küzdenek az orángutánok megmentéséért, főleg azzal, hogy ne 

kelljen a vadonból befogni állatokat, hanem az állatkerti populáció önfenntartó legyen, vagyis 

az állatkertben is szülessenek utódok.  



Az orángutánok veszélyeztetett fajok közé tartoznak. Borneó szigetén a becslések szerint 

évente 1800 orángutánt ölnek meg a húsáért. Az esőerdők területéből évente két és félmillió 

hektár semmisül meg, ami nemcsak a fák, bokrok, hanem az azokon élő állatok pusztulását 

eredményezi. Az orángutánbébi befogása rendszerint megrendelésre történik és csak úgy 

lehetséges, ha az anyát megölik. 

Magyarországon a Budapesti Állatkertben és a Nyíregyházi Állatparkban találkozhatsz velük. 

 

1. Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló szavakat, szókapcsolatokat! 

- Hol élnek az orángutánok? 

- Mivel táplálkoznak? 

- Milyen színűek? 

 

2. Válaszolj a kérdésekre! 

 

Milyen veszély leselkedik a fiatal állatokra? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Hogyan teremti meg a biztonságos pihenés feltételeit az orángután? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Milyen módon jut hozzá a kemény héjú gyümölcsök belsejéhez? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  2 

  2 

  9 

  1 



 

3. Döntsd el az alábbi mondatok igazságtartalmát! 

- Az orángután időnként azért eszik földet, mert ebből fedezi szervezete ásványi anyag 

szükségletét. ………………… 

-A hím kétszer akkora, mint a nőstény .……………………. 

-A bébi 3 hónapig fejlődik az anyaméhben, majd megszületik .…………………… 

 

 

4. Egészítsd ki a mondatokat! 

 

Az orángután……………………………………………………………………………………, 

mert ……………………………………………………………………………….miatt élettere 

egyre szűkül. 

 

 

Az orángutánbébikért a turisták…………………………………………..................................., 

ezért a helyi lakosok befogják őket, úgy, hogy az anyát……………..………………………… 

  2 

 

Jó néhány példány pedig……………………………………………………………...tányérján 

végzi. 

 

 

5.Készíts szómagyarázatot! 
 

jellegzetes: ...........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

karfesztávolságuk: ...............................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

kecses: .................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

egyedeket: ............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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6. Keresd meg a szövegben azt a szót, vagy szókapcsolatot, ami a magyarázathoz illik! 

 

őserdőben: ...........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

rejtőzés: ...............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

emlékezőképességük: ..........................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

kapocs: .................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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7. A majmokhoz számtalan szólás, közmondás kapcsolódik. 

 

Olvasva megy a majmok közt 

Jelentése: .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Ugrál, mint majom a ketrecben 

Jelentése: .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

Szereti, mint majom a fiát 

Jelentése: .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

8.Készíts tablót az orángutánról! 

 

- Mérete A/4-es legyen! 

- Tartalmazhat képet, rajzot, szöveget! 

- Az előlapján és ne a hátoldalán legyen neved és iskolád neve is! 

-A legjobban sikerült tablókat a Tollforgató döntőjén iskolánkban kiállítjuk. 
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9.A szöveg alapján milyen tulajdonságait ismerted meg az orángutánnak? 

Indokold!  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

 Összes pont: 
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