
Wonderen van de natuur Dwergzijdeaapjes

Sam en Anne gingen met schoolreis naar Apenheul. Ze keken hun ogen uit

toen ze de vele soorten apen en aapjes zagen, waarvan er veel vrij tussen (en

boven) hen liepen en klommen. Niet de grote apen natuurlijk; de gorilla's en

de orang-oetangs bleven in hun grote kooien.

Ze gingen ook naar de kleinste aapjes. Dit zijn dwergzijdeaapjes, die zo klein

zijn dat ze in je hand passen! Hun staarten zijn even lang als hun lichamen!

Een medewerkster vertelde veel wetenswaardigheden over de aapjes. Zo zijn

deze piepkleine zoogdiertjes de kleinste aapjes op aarde. Ze leven in familie-

groepjes in de tropische regenwouden in het noordwesten van Zuid-Amerika.

Anders dan de meeste aapjes eten ze boomgom! Om dat te krijgen klimmen

ze met hun scherpe klauwen langs een boomstam omhoog, en maken dan met

hun forse snijtanden een gat in de schors. Dit stimuleert de boom zijn gom

vrij te geven. Je kunt het een beetje vergelijken met mensen die in Canada

ahornstroop verzamelen – het suikerrijke sap van de ahornboom.

Omdat ze zo klein zijn, zijn dwergzijde-

aapjes een makkelijke prooi voor roofdie-

ren en slangen. Om zich tegen deze pre-

datoren te beschermen hebben ze lange

achterpoten, waardoor ze heel snel kun-

nen rennen en springen. Ook kunnen ze

met elkaar communiceren via hun ge-

zichtsuitdrukkingen! “Kijk elkaar eens aan

met een blij gezicht”, vroeg de medewerkster de kinderen; “en nu met een

boos gezicht. Je ziet hoe je zonder geluid gevoelens kunt doorgeven. Kijk nu

eens naar de aapjes. Zie je die witte plekjes op hun gezichten? Die helpen

hen om elkaar in het donker van het regenwoud voor gevaar te waarschuwen.”

Zij legde verder uit dat deze aapjes wel met elkaar ‘praten’, maar soms op

een toonhoogte die niet voor het menselijk oor hoorbaar is.

De kinderen hadden veel vragen: “Hoe oud worden ze? Eten ze alleen

boomsap? Hoe ver kunnen ze springen?” De medewerkster vertelde dat de

aapjes wel twaalf jaar oud kunnen worden. Ze eten ook insecten; sprinkhanen

zijn een geliefd kostje. En ze kunnen wel vijf meter ver springen. Sam vond

ze heel bijzonder, en Anne natuurlijk schattig. Ze zou er zelf wel een willen

hebben; maar dat kan natuurlijk niet. Daarom kocht ze van het overgebleven

geld dat mama haar had meegekregen een klein pluche aapje. C.T.
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