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EAZA Kampania na Rzecz Ochrony 
Małp Człekokształtnych 

Opisy gatunków 

 

SZYMPANS ZWYCZAJNY 

(Pan troglodytes) 

SEKCJA 1: KIM JESTEM?  

Wysokośd:    635 - 959 mm 

Masa ciała:   na wolności: samiec 35 - 70 kg, samica 26 - 50kg 

    W niewoli: zwiększenie masy ciała u samców do 80 kg, a u samic do 68 kg 

Indeks proporcji kooczyn:  103-106 

Masa mózgu dorosłego osobnika: 410 g 

Średni długośd życia na wolności: 35-40 lat (50-60 lat w niewoli) 

Naukowe wyjaśnienie nazwy: 

Pan z greckiego oznacza „wszystko” lub „całośd”. W greckiej mitologii Pan był bogiem obszarów wiejskich  
w Arkadii, lasów i pastwisk. Troglodytes z greki: trogle - jama, dziura i dytes – kopacz. Troglodyci to mieszkaocy 
jaskio. To specyficzne określenie szympansów jest bardzo starą nazwą, najprawdopodobniej pochodzącą  
z czasów, kiedy przypuszczano, że szympansy są odmianą ludzi zamieszkujących jaskinie. 

Gatunek: 

Szympans (Pan troglodytes Blumenbach, 1775) jest często opisywany jako krzepki czy pospolity  
w przeciwieostwie do bonobo, szympansa karłowatego (Pan paniscus Schwarz, 1929). 

Obecnie znane są 4 podgatunki szympansa zwyczajnego: 

 Szympans zachodni (Pan troglodytes vellerosus) 

 Szympans nigeryjsko-kameruoski (Pan troglodytes vellerosus) 

 Szympans środkowy (Pan troglodytes troglodytes) 

 Szympans wschodni (Pan troglodytes schweinfurthii) 

Wygląd: 

Szympansy mają długie kooczyny przednie i niewysokie ciało. Ich postura jest delikatniejsza w porównaniu  
do goryli czy orangutanów, ale nie są tak smukłe jak bonobo. 

Sierśd szympansów jest głównie czarna, ale zdarzają się także osobniki umaszczone jasno-brązowo. Niektóre 
starsze szympansy mają szare grzbiety, znane są także osobniki z całkowicie szarą sierścią pojawiającą się wraz  
z wiekiem. Łysienie pojawia się wraz z wiekiem u obu płci – w kształcie trójkąta, z przodu głowy samców  
i bardziej rozległe u samic. U obu płci występuje często krótka, biała broda.  

Szympansy mają drobne łuki brwiowe, duże, odstające uszy, małe nosy i wydłużone pyski. Mają mocny chwyt 
dłoni i przeciwstawne kciuki. Samce są większe i cięższe od samic, mają także dłuższe kły używane podczas 
walk.  

Twarz szympansa jest zwykle nieowłosiona a jej kolor oscyluje od różowej i brązowej do czarnej (ciemnieje  
z wiekiem). Szympansy zwyczajne rodzą się z jasną twarzą. Młode szympansów tak, jak młode goryli i bonobo 
posiadają biały ogonek. To pęczek włosów, który zanika we wczesnym życiu dorosłym, co może byd bodźcem 
stymulującym do akceptacji najmłodszego członka w grupie i do uzyskania wyższego szczebla w hierarchii.  
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U obu płci narządy płciowe są wyeksponowane: u samic w okresie godowym genitalia są duże i nabrzmiałe, 
samce posiadają duże jądra. Cechy te przypuszczalnie są związane z poligamicznym łączeniem się w pary wielu 
samców i samic (nabrzmiałe narządy rodne samic) i „rywalizacją” między plemnikami samców (duże jądra). 

SEKCJA 2: GDZIE I JAK ŻYJĘ?  

Obszar występowania: 25 paostw w zachodniej i równikowej Afryce, obecnie prawdopodobnie  
pozostał w 21 - 22 paostwach 

Środowisko:   Pierwotne i wtórne lasy deszczowe, skraj lasów i lasy bagienne 

Nadrzewny tryb życia: Różnice miedzy populacjami, około 50 % czasu spędzają na drzewach, gdzie  
częściej śpią i żerują. 

Wielkośd terytorium:  1250 - 7800 ha 

Aktywnośd dzienna: Poszukiwanie pożywienia i żerowanie 45 - 60%, odpoczynek i wędrówki  
w zależności od pory roku, dostępu pokarmu oraz pogody. 

Rodzaje pokarmu: Owoce 45 - 76%, liście 12 - 45%, kwiaty 1 - 18 %, nasiona 1 - 11 %, pokarm  
zwierzęcy (w tym owady) 0 - 5% 

Za powstanie podgatunków szympansa odpowiadają bariery geograficzne. Zasięgi występowania 
poszczególnych podgatunków nie pokrywają się.  

Podgatunek szympansa zachodniego pojawia się na obszarze Gwinei, Sierra Leone i Liberii, częściej  
na Wybrzeżu Kości Słoniowej, aż do południowo-zachodniej Ghany. Występuje sporadycznie w bardzo 
rozproszonych populacjach w części Senegalu, Mali i Gwinei–Bissau. 

Statut szympansa nigeryjsko- kameruoskiego jako podgatunku jest ciągle sporny, nadal trwają dyskusje  
na temat prawidłowej nazwy naukowej. Podgatunek ten występuje w Nigerii i północnym Kamerunie.  

Szympans centralny jest szeroko rozpowszechniony w południowym Kamerunie, na południe od rzeki Sanaga,  
w zachodniej części Republiki Środkowoafrykaoskiej, równikowej Gwinei. Jest szeroko rozpowszechniony  
na obszarze Gabonu i Kongo. Najbardziej wysunięty na południe obszar występowania znajduje się  
w Angoli i na kraocach zachodnich Demokratycznej Republiki Kongo dokładnie na północ od Rzeki Kongo. 

Szympans wschodni pojawia się we wschodniej części Republiki Środkowoafrykaoskiej, na kraocach 
południowozachodnich Sudanu, w części Demokratycznej Republiki Kongo, zachodniej Ugandzie, Rwandzie, 
Burundi i na zachodnich kraocach Tanzanii. 

Największa populacja szympansów zachowała się w Gabonie, Demokratycznej Republice Kongo i w Kamerunie. 
Populacje kraocowo uszczuplone występują w 5 krajach (Ghana, Gwinea–Bissau, Nigeria, Burundi  
i prawdopodobnie nadal w Rwandzie). Senegal, Mali, Angora, Gwinea Równikowa i Sudan posiadają tylko małe  
i rozproszone populacje. Szympansy wyginęły całkowicie w Gambii, Beninie i Togo. Obecnie prawdopodobnie 
giną w Rwandzie i Burkina Faso.  

Szympansy występują w pierwotnych i wtórnych lasach deszczowych, żyją także na skrajach lasów i w lasach 
podmokłych. W niektórych regionach zapuszczają się do zamkniętej mozaiki lasów i sawann, a nawet  
do otwartych lasów sawannowych w Afryce Zachodniej, jak również do górskich lasów do wysokości powyżej 
2800 m n.p.m. Szympansom zdarza się funkcjonowad całkiem dobrze w lasach przerzedzonych na skutek 
wyrębu drzew i na obszarach rolnych porośniętych krzewami, co czyni je mniej wrażliwymi na zmiany 
ekosystemu. Z drugiej strony naraża je na zagrożenia ze strony ludzi, gdyż wiele szympansów wychodzi poza 
obszary chronione.  

Szympansy prowadzą zarówno nadrzewny, jak i naziemny tryb życia. Wędrują najczęściej po ziemi, ale w ciągu 
dnia żerują na drzewach, gdzie też budują legowiska do spania. Stopieo nadrzewnego trybu życia zmienia się  
w zależności od obszaru. W niektórych zbadanych przypadkach jest popularne wśród szympansów budowanie 
gniazd na ziemi. W innych odkryto, że samce dominujące śpią w pobliżu pnia drzewa, a samice w okresie rui 
budują gniazda, które traktowane są jako schronienie dla celów kopulacyjnych.  
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SEKCJA 3: JA I MOJA RODZINA!  

Liczebnośd grupy:   społecznośd 40 - 60 zwierząt 

Skład grupy:    złożony z wielu samic i samców, o zmieniającym się składzie 

Hierarchia w grupie:   wszystkie dorosłe samce dominują nad wszystkimi dorosłymi  
     samicami 

Rozproszenie grupy:   samice opuszczają swoje grupy rodzinne w wieku 9 - 14 lat 

Cykl płciowy:    36 dni  

Ciąża:     202 - 262 dni 

Masa ciała noworodka:   1,9 kg 

Wiek zakooczenia karmienia piersią: 3,5 - 4,5 lat 

Okres międzyciążowy:   5-6 lat 

Wiek dojrzałości płciowej:   dla oby płci w niewoli około 7 roku życia, w naturze znacznie później 

W naturze szympansy żyją w podlegających zmianom osobniczym społecznościach, które złożone są z wielu 
samic i samców. Oznacza to, że żyją w stabilnych społecznościach, liczących od 40 do 60 osobników. Te z kolei 
rozdzielają się na mniejsze podgrupy (6 - 7 osobników) w poszukiwaniu pożywienia. Zostają razem przez chwilę, 
spotykają inne podgrupy i rozchodzą się ponownie. Członkowstwo w podgrupie zmienia się z czasem i zależy 
np. od reprodukcyjnego statusu samic. Samice w okresie rui są bardzo atrakcyjne dla samców i dlatego samce 
próbują zostad w ich pobliżu. Z kolei ciężarne i karmiące samice wraz z młodymi, które mają duże 
zapotrzebowanie energetyczne często przebywają w pobliżu żerującej grupy, nie zachęcane przy tym  
do przyłączenia się do niej przez inne dorosłe zwierzęta. Samice spędzają powyżej 65% czasu bez towarzystwa 
dorosłych osobników. Z tego powodu zmniejszają konkurencję o pokarm.  

Na wolności samice zaczynają dojrzewad w wieku 9-10 lat. Wtedy zaczynają też miesiączkowad a ich narządy 
płciowe nabrzmiewają. Przechodzą okres dojrzewania trwający około 2 lat. W tym czasie opuszczają swoje 
grupy rodzinne w poszukiwaniu innych społeczności, w których zwykle pozostają do kooca życia.  

Samce pozostają do śmierci w społeczności, w której się urodziły. Bracia przyrodni pozostają między sobą  
w bliskich relacjach, często pomagają sobie nawzajem w konfliktach czy tworzą koalicje w celu awansowania  
w hierarchii. Samce mają w miarę stabilną hierarchię dominacji. Dorosłe samce całkowicie dominują nad 
samicami. W celu zdobycia dominacji, samce w okresie dojrzewania płciowego przechodzą przez etap tzw. 
„grożenia”. Samce umacniają swoja pozycję w grupie poprzez dręczenie, dokuczanie i prześladowania innych jej 
członków, do momentu aż  samice nie okażą im uległości.  

Samice szympansów okazują gotowośd seksualną poprzez obrzmienie zewnętrznych narządów płciowych. 
Podczas każdego cyklu menstruacyjnego są zdolne do zapłodnienia przez 5 - 6 dni w czasie największego 
nabrzmienia narządów. 

Przerwa pomiędzy porodami wynosi minimalnie 3 lata, ale zwykle trwa 5 - 6 lat. Samice mogą rodzid co roku, 
jeśli młode umrze. Wychowywanie młodych jest zadaniem matki.  

Ponieważ szympansice kopulują z wieloma samcami, samce nie są pewne co do swego ojcostwa i nie angażują 
się w opiekę nad potomstwem. Młode szympansy są karmione przez matki do wieku 3,5 - 4,5 lat, ale są od nich 
zależne dłużej, bo aż do osiągnięcia przez nich okresu dojrzewania. Często więź między matką a synem 
pozostaje przez długie lata. Samice rozmnażają się pierwszy raz w wieku 13 - 14 lat, samce całkowicie integrują 
się w hierarchii społecznej w wieku 15 – 16 lat.  

SEKCJA 4: ZDUMIEWAJĄCE  FAKTY! 

Rekord wieku w niewoli: w ZOO około 60 lat  

Utworzenie w 2002 roku rocznego programu rozrodczego  szympansów zachodnich (opisany w tym rozdziale) 

Liczebnośd w Europie: Łącznie około 1000 osobników w ogrodach zoologicznych (opis poniżej w rozdziale). 
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W latach 90. ubiegłego wieku zrozumiano, że istnieje pilna potrzeba zarządzania populacją szympansów  
trzymanych w europejskich ogrodach zoologicznych. Do tamtej pory nie dysponowano precyzyjnymi danymi na 
temat historycznej czy zachowanej populacji, poziomu jej hybrydyzacji i podziału na podgatunki. W innych 
regionach jak AZA (ogrody amerykaoskie) czy ZAA (z regionu Azji i Australii) populacje szympansów 
wprowadzono zarządzanie na poziomie gatunkowym, ponieważ: 

 Przedstawiono trudności w wyróżnieniu i uznaniu podgatunków 

 Trwający od lat brak zarządzania doprowadził do hybrydyzacji pomiędzy podgatunkami 

 Celem programów było podtrzymanie populacji dla ochrony i edukacji, a nie dla reintrodukcji. 

Pomimo braku pełnych danych EAZA zdecydowała się ująd w EEP (europejski program hodowlany) szympansy 
zachodnie z następujących powodów: 

 Opierając się na historii importu tych zwierząt, przyjęto, że większośd wyłapanych z natury 
szympansów importowanych do Europy pochodzi z obszarów występowania tego podgatunku 

 Szympansy zachodnie różnią się od innych podgatunków w stopniu, który pozwala wydzielid je jako 
osobny podgatunek  

 Dzika populacja zachodnich szympansów jest ekstremalnie rozproszona i zagrożona, dlatego nie 
można porzucid długotrwałego wysiłku włożonego w ich reintrodukcję 

Tak więc wstępnym priorytetem EAZA było zidentyfikowanie czystych genetycznie Zachodnich Szympansów  
i włączenie ich do programu EEP w celu założenia ESB (Europejskiej Księgi Rodowodowej). EEP została założona 
nieco przedwcześnie w 2002 roku przed całkowitym zbadaniem populacji (przeprowadzeniem eksperymentów, 
przetestowaniem wybranych okazów), głównie aby ochronid przed niechcianym transferem zidentyfikowane 
już osobniki. 

Księga rodowodowa dla zachowanej europejskiej populacji szympansów została zaakceptowana w 2007 roku. 
W tym samym roku miała miejsce publikacja pierwszej edycji ESB (Carlsen 2007). 

Liczba szympansów w europejskich ogrodach zoologicznych (stan na 30 czerwca 2009): 

 Pan troglodytes verus w EAZA 92.116.0 (208) stąd niektóre zainfekowane, mają pierwszeostwo jako 
zwierzęta do badao laboratoryjnych 

 Pan troglodytes verus poza EAZA 19.13.0 (32) stąd niektóre zainfekowane, mają pierwszeostwo jako 
zwierzęta do badao laboratoryjnych 

 Pan troglodytes w EAZA 261.412.5 (678) 

 Pan troglodytes poza EAZA 75.71.0 (146) 

Maksymalna długośd życia wynosi około 60 lat. Samce szympansów zakupione do Brazzaville ZOO w Republice 
Kongo w wieku 1 - 2 lat w 1944 roku i zmarłe w 2008, żyły 64 lata. Inny rekord długości życia to samica w Yerkes 
Primate Center, która zmarła w 1992 roku przeżywszy 59 lat. 

Z powodu bliskiego pokrewieostwa szympansa z człowiekiem, małpy te były używane w przemyśle 
farmaceutycznym do badao nad HIV, żółtaczką, Alzhaimerem i innymi chorobami oraz infekcjami. Rezultaty 
tych badao okazały się mied mniejsze bezpośrednie zastosowanie niż oczekiwano. Co w połączeniu  
ze zwiększoną świadomością i wrażliwością społeczną, wpłynęło na zaniechanie przez laboratoria 
wykorzystywania szympansów do badao. Długowiecznośd szympansów ułatwia znalezienie właściwego sposobu 
hodowli pozostałych przy życiu osobników tego gatunku. Dzisiaj, niektóre ogrody zoologiczne bardzo dobrze 
chronią swoje szympansy.  

W 2008 roku Komisja Europejska zaproponowała zmiany prawa w Europejskim Parlamencie, które utrudniłyby 
badania nad wielkimi małpami. W 2009 roku parlament zagłosował przeciwko tej propozycji. Z tego powodu 
badania na szympansach są ciągle dozwolone w wielu krajach europejskich, mimo że niektóre z nich tego 
zabraniają (m.in. Austria, Niemcy, Niderlandy). 

Badania nad behawiorem naczelnych w ich naturalnym środowisku najdłużej prowadzone są w Gombe  
w Tanzanii. W 2010 roku minęła 50 rocznica badao rozpoczętych przez Jane Goodall w Gombe w 1960 roku. 
Jane Goodall odkryła fantastyczne fakty z życia dzikich szympansów. Jako pierwsza zaobserwowała użycie 
narzędzi w połowie termitów, kanibalizm, polowania i wojny między sąsiadującymi grupami.  
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W 2003 roku media zostały poruszone odkryciem populacji małp człekokształtnych w północnym Kongo. 
Mówiono, że są gigantycznych rozmiarów a okoliczni mieszkaocy opowiadali, że małpy te wyją do księżyca  
i jedzą lwy. Pojawiła się teoria, że mogą to byd hybrydy szympansów i goryli. Badania prowadzone w tym 
bardzo odległym terenie wykazały, że jest to populacja wschodnich szympansów, charakteryzująca się 
odmienną kulturą, np. rozbijaniem skorup ślimaków i żółwi. Szympansy te znane są obecnie jako szympansy Bili 
od nazwy wioski leżącej w regionie ich występowania. 

Szympans VIP (Bardzo Ważny Naczelny): Cheeta - towarzysz Tarzana. W oryginalnej powieści o Tarzanie nie ma 
szympansów. Ale od 1932 roku, kiedy nakręcono pierwszy film o Tarzanie Johnny Weissmuller i inni aktorzy 
odtwarzający Tarzana zawsze występowali w towarzystwie szympansów. Grupa młodych szympansów wcielała 
się w rolę szympansa o imieniu Cheeta. Właściciel najsłynniejszego szympansa, odtwórcy postaci Cheeta, 
domagał się, aby uznad tę małpę za najstarszego żyjącego szympansa (urodzonego w 1932 roku i ciągle 
żyjącego!) Szympans ten trafił nawet do Księgi Rekordów Guinnessa. W 2008 roku okazało się, że sława ta nie 
była zasłużona i historia była zmyślona. Szympans ten urodził się około 1960 roku i nigdy nie grał w filmie  
o Tarzanie. 

Szympans VIP (Bardzo Ważny Naczelny): Flo - ulubiony obiekt badao Jane Goodall. Samicę tę, o wysokiej pozycji 
w grupie, można była łatwo rozpoznad po dziwnym nosie. Flo zmarła w roku 1972 przeżywszy 40 lat. Jej 
najmłodszy syn Flint (8 letni w roku tworzenia niniejszego dokumentu) nie mógł pogodzid się ze stratą matki. 
Przestał jeśd, nie wykazywał zainteresowania innymi członkami grupy i zmarł w miesiąc po jej śmierci.  

Szympans VIP (Bardzo Ważny Naczelny): Ham - małpa w kosmosie. Ham był urodzonym w naturze 
szympansem, który w ramach wymiany handlowej trafił do USA, gdzie w wieku 3 lat, w 1959 roku został 
zakupiony przez Amerykaoskie Siły Lotnicze. W 1961 roku jako pierwszy hominoid został wystrzelony  
w przestrzeo kosmiczną. Podczas 16 minutowego lotu wykonywał parę czynności behawioralnych. W ten 
sposób Siły Powietrzne Armii USA wykazały, że niektóre czynności mogą byd wykonywane w przestrzeni 
kosmicznej także przez człowieka. Po tym locie Ham został sprzedany do ogrodu zoologicznego  
w Waszyngtonie, gdzie żył przez okolo 17 lat.  

Szympans VIP (Bardzo Ważny Naczelny): Bubbles - szympans Michaela Jacksona. We wczesnych latach 80-tych 
XX wieku artysta pokazywał się wszędzie z młodym szympansem. Szympans nazywał się Bubbles, często był 
ubrany tak samo jak jego właściciel, który prawdopodobnie kupił go w laboratoryjnym centrum rozrodczym. 
Bubbles stanowi dobry przykład, jak kooczy się los małpy traktowanej jako maskotka domowa. Bubbles, gdy 
osiągnął wiek dorosły i nikt nie mógł go już kontrolowad, został odesłany do rezerwatu. Szczęśliwie dla niego 
introdukcja w grupie zakooczyła się sukcesem. Bubbles ciągłe żyje.  

Szympans VIP (Bardzo Ważny Naczelny): Congo - prawdopodobnie pierwszy malarz wśród małp. Szympans 
Congo zaczął rysowad i malowad w wieku 2 lat. Robił to pod nadzorem swojego opiekuna – zoologa  
i malarza surrealistycznego Desmonta Morrisa (autora książki „Naga małpa”). Styl Congo został opisany jako 
„abstrakcyjny impresjonizm liryczny”. Congo urodził się w 1954 roku i zmarł w 1964 na gruźlicę. Nawet Pablo 
Picassso miał jeden z jego obrazów w swojej kolekcji. Na aukcji w 2005 roku trzy obrazy Congo zostały 
sprzedane za ponad 26 000 $. Od czasów Congo wiele dużych małp człekokształtnych wykazywało zamiłowanie 
do rysowania i malowania. Odbyły się również badania naukowe nad malowidłami i umiejętnościami 
koniecznymi do ich wykonywania.  

Szympans VIP (Bardzo Ważny Naczelny): Viki - szympans, który uczył się mówid. Viki była wychowywana tak, jak 
ludzkie dziecko w USA, w późnych latach 40. ubiegłego wieku. Uczono ją też mówid. Efektem tych starao były 
opanowane przez Viki jedyne cztery słowa: cup - o napoju, up - kiedy chciała byd noszona oraz mama i papa, 
kiedy zwracała się do opiekunów. Wyniki tego eksperymentu dowiodły, że szympansy nie są w stanie nauczyd 
się ludzkiej mowy w żadnym języku. Dzisiaj wiemy, że wielkie małpy człekokształtne mają inaczej zbudowaną 
krtao i podniebienie niż człowiek, więc fizycznie nie są zdolne do imitacji ludzkiej mowy.  

Szympans VIP (Bardzo Ważny Naczelny): Washoe – szympans, który zna język migowy. Washoe była pierwszą  
z wielkich małp, która uczyła się amerykaoskiego języka migowego. Miało to miejsce w USA w latach 60. 
ubiegłego wieku. Washoe nauczyła się i po mistrzowsku używała około 250 różnych znaków. Zmarła w 2007 
roku. 
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SEKCJA 5: POMÓŻ,  MÓJ GATUNEK WYMIERA!  

Status wg listy IUCN:    Zagrożony wyginięciem 

Trend populacji:     malejący 

Szacowana wielkośd populacji żyjącej na wolności: 172 000 - 301 000 osobników 

TOP3  - Najważniejsze 3 zagrożenia: 

1. Niszczenie siedlisk 
2. Handel mięsem (bushmeat) 
3. Choroby i epidemie 

W ciągu ostatnich 30 lat populacja szympansów w naturze skurczyła się o 66%. Około roku 1900 żyło 
prawdopodobnie około 2 milionów szympansów, a około roku 1960 już ponad 1 milion osobników. Ostatnie 
dane podają liczebnośd gatunku na poziomie 172 – 301 000 sztuk. Trudno jest określid dokładną liczbę 
szympansów. Za spadek liczebności odpowiada także wiele innych zdarzeo, jakie miały miejsce w Afryce w XX 
wieku. Wrażliwośd szympansów na zagrożenia ma tendencję wzrostową z powodu niskiego tempa reprodukcji, 
które utrudnia odbudowanie ich populacji. 

Szacowana wielkośd populacji: 

1. zachodnie szympansy: 21 300-55 600 (Kormos i Boesch 2003) 
2. nigeryjsko-kameruoskie szympansy: 5 000-8 000 (Kormos i Boesch 2003) 
3. centralne szympansy: 62 000 (Butynski 2000) 
4. wschodnie szympansy: 96 000 (Butynski 2000) 

Trudno jest oszacowad wielkośd populacji szympansów i monitorowad trendy liczebności. Szympansy żyją  
w odległych i niedostępnych terenach. Czyniono próby szacowania całkowitej wielkości populacji, poprzez 
zestawienie zmierzonej gęstości występowania populacji do pozostałych siedlisk, które odpowiadają zasięgowi 
gatunku. W latach 80 ubiegłego wieku metodą tą oszacowano dwie populacje szympansów zwyczajnych. Ich 
całkowita wielkośd wyniosła od 145 000 do 230 000 sztuk. 

Nowsze obliczenia sugerują, że szympansów zachodnich pozostało mniej niż 12 000 osobników (z największą 
populacją na Wybrzeżu Kości Słoniowej), prawdopodobnie 80 000 osobników szympansów centralnych oraz 
około 13 000 osobników podgatunku wschodniego. Zbiorcza populacja wynosi około 105 000 sztuk,  
z wyłączeniem podgatunku nigeryjsko-kameruoskiego, który występuje na zamkniętym obszarze  
i prawdopodobnie ma niską liczebnośd (UNEP-GRASP 2010).  

Chod przyczyny odpowiadające za spadek liczebności są dobrze poznane, to szanse, że ten trend zmieni się  
w najbliższej przyszłości są niewielkie. Szympansom grozi wielu różnych czynników, które są ze sobą powiązane 
i które wpływają na siebie na wzajem: 

1. Intensywne wylesianie przez przemysł drzewny i przemysł wydobywczy (ropa naftowa i górnictwo) 
niszczące ekosystem lasu. 

2. Zniszczony ekosystem leśny jest bardziej narażony na działanie wiatru i słooca oraz bardziej wrażliwy 
na pożary. 

3. Wyrąb drzew ułatwia dostęp do obszarów leśnych, powoduje wzrost polowao na naczelne i umożliwia 
osiedlanie się farmerów, którzy doprowadzają do dalszej fragmentacji lasów i wzrostu polowao.  

4. Niszczenie siedlisk powoduje wzrost liczby kontaktów ludzi i małp, co ułatwia przenoszeniu chorób,  
na które naczelne nie są uodpornione np. wirus Ebola. 

5. Kilka populacji zagrożonych jest z powodu konfliktów zbrojnych, których rezultatem jest niszczenie 
siedlisk i nasilenie polowao. 
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