
DIER PASPOORT
Naam: berberaap
Wetenschappelijke naam: Macaca sylvanus
Grootte & gewicht: berberaap mannetjes zijn iets groter en zwaarder (62cm en 16
kilo) dan vrouwtjes (50cm en 10 kilo).
Leefwijze: groepen met meerdere mannetjes, vrouwtjes en jongen (10 tot 100 dieren
totaal). 
Leeftijd: 20 jaar in het wild; tot 30 jaar in dierentuinen, daar zijn geen gevaren.
Hoeveel jongen: 1 jong
Familie: de berberaap behoort tot de familie van de Oude Wereld apen. De
kuifmangabey is de enige andere apensoort in GaiaZOO die ook bij deze familie
hoort. De andere apen die in GaiaZOO leven, behoren tot de familie van de Nieuwe
Wereld apen (zij komen uit Midden- en Zuid-Amerika).

Bedreigd: De berberaap heeft de IUCN status 'bedreigd'. Wat dit betekent ontdek
je verderop!

LEEFGEBIED 
Het leefgebied (dit noemen we met een moeilijk woord ‘habitat’) van de berberaap
bestaat uit gemengde bossen met eiken en cederbomen; vaak gelegen in
berggebieden met rotswanden.

De berberaap deelt zijn leefgebied met verschillende (zeer) zeldzame diersoorten:
luipaard, serval, gestreepte hyena, otter, Atlas gazelle. En met schapen en geiten…

WAT EET EEN BERBERAAP? 

Voedsel in het wild: vooral blad en eikels van de
eikenboom; ook vruchten, bast en andere plantendelen.
Soms paddenstoelen, korstmossen of zaden.

Voedsel in de ZOO: groenten zoals andijvie, witlof,
bloemkool, zoete aardappel, zonnebloempitten,
maïs, venkel, pompoen en een speciale apenbrok.

 

BERBERAAP
 



APEN IN DE SNEEUW 
De meeste apensoorten leven in tropische, warme gebieden. Daar is het
gedurende het hele jaar ongeveer even warm. Maar in de bergen van Noord-
Afrika, waar berberapen leven, kan het ’s winters behoorlijk vriezen. Dankzij hun
dikke vacht, krijgen berberapen het niet koud. En omdat ze geen staart hebben,
kan deze ook niet bevriezen! Bij jonge berberapen kun je het kleine staartje nog
wel zien; maar als ze ouder worden verdwijnt deze al snel onder de dikke vacht.

PROPPEN MAAR!
Berberapen hebben wangzakken waarin ze heel snel
veel voedsel kunnen proppen. Ze eten het dan op
een ander moment op. De wangzakken lijken dus
een soort boodschappentassen! Dat is heel handig
als je in een gebied leeft waar het eten schaars is.
En helemaal omdat berberapen in een groep leven
met nog veel meer hongerige magen. 

Wist je dat er in Europa, op de rots van Gibraltar,
ook een klein groepje berberapen leeft? In dat
gebied komen veel toeristen en die voeren chips,
snoep en koek aan de apen… Dat is natuurlijk niet
goed voor ze. Daardoor wegen de berberapen daar
vaak twee keer zo veel dan in Marokko.

Binnen een groep berberapen heerst er
onder de mannetjes en de vrouwtjes
een duidelijke rangorde. Deze is erg

belangrijk. Een hoge plaats in de groep
heeft allerlei voordelen. Je mag

bijvoorbeeld als eerste bij het voedsel,
zodat je het lekkerste eten kunt pakken.
Je mag altijd op de beste plek slapen.
En de mannen zullen harder hun best
doen om je te beschermen. Als een

hoog geplaatst vrouwtje een jong krijgt,
is het kleintje ook meteen belangrijk.

STATUS IS 
BELANGRIJK

Bekijk hier hoe berberapen

in de sneeuw naar eten
zoeken! 

Feitje!
In de zomer zoekenberberapen wel eensverkoeling in het water.

TIP: Op de laatste pagina vind je nog meer leuke berberaap weetjes!

Feitje!
Door gekke bekken tetrekken vertellenberberapen elkaar ookzonder woorden van alles!

https://youtu.be/CuFT43QxVbA


BEDREIGINGEN
Activiteiten van mensen in hun leefgebied maken het voor berberapen moeilijk.
Deze activiteiten zorgen ervoor dat er minder voedsel en minder ruimte is voor
berberapen. Zo raken leefgebieden van elkaar gescheiden en kunnen de apen niet
meer van de ene naar de andere groep verplaatsen. 

LEES MEER OVER IUCN

Omdat jonge berberapen er zo schattig uitzien (ze hebben dan grote flaporen en
een donkere vacht), worden er veel jongen gevangen. Ze worden verkocht als
huisdier of moeten optreden op markten. Daar komen veel toeristen die geld betalen
om een foto met de apen te maken.

WANNEER IS EEN
DIER BEDREIGD?
Of een diersoort bedreigd is en hoe erg, wordt
bepaald door de wereldwijde organisatie voor natuur:
de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). Zij
geven op de zogenaamde ‘Rode Lijst’ aan of planten-
en diersoorten wel of niet worden bedreigd. 
Dankzij deze Rode Lijst weten we welke diersoorten
risico lopen om uit te sterven en waar dringend hulp
nodig is. De Rode Lijst van IUCN kun je zien als een
soort ‘to-do lijst’ voor natuurbeschermers en
dierentuinen! 

De berberaap heeft de status ’bedreigd’. Dat betekent
dat de kans groot is dat de berberaap uitsterft in het
wild. Daarom helpt het Gaia Nature Fund de
berberaap! 

landbouw
 

HET GAIA NATURE FUND
EN BEDREIGDE DIEREN 

Het Gaia Nature Fund is de natuurbehoudstichting van
GaiaZOO. Via het GNF doneren we geld aan natuurorganisaties

die de wilde soortgenoten van de dieren in GaiaZOO helpen.
 

Maar… hoe weten we eigenlijk welke diersoorten
bedreigd worden?

verlies van 
leefgebied 

 

huisdier
handel

toerisme veeteelt
 

https://www.gaiazoo.nl/gaia-nature-fund/iucn-rode-lijst-van-bedreigde-diersoorten/


BMAC: IN ACTIE
VOOR BERBERAPEN

Door de lokale bevolking en toeristen te vertellen dat
berberapen niet in een kooi of aan een ketting horen.
Het houden van berberapen is bovendien verboden!

Door in beslag genomen berberapen op te vangen -
en deze daarna terug in de natuur te plaatsen. 

Door onderzoek naar berberapen in Marokko te
doen. Zo leren ze hoe en waar ze de apen het best

kunnen beschermen.

Door de lokale bevolking te helpen om hun geld op
een andere manier te verdienen, zodat ze geen

berberapen meer hoeven te vangen.

Barbary Macaque Awareness & Conservation (BMAC)
beschermt de berberaap op verschillende manieren: 

 

 

 

 

BERBERAPEN BESCHERMEN
Natuurorganisaties en dierentuinen werken samen om berberapen in
het wild te beschermen. BMAC is een organisatie in Marokko die de
berberaap beschermt. Het Gaia Nature Fund geeft geld aan BMAC 
zodat zij hun belangrijke beschermingswerk kunnen doen. 

  Door jouw spreekbeurt te houden over berberapen

leer je de kinderen in jouw klas niet alleen hoe mooi

deze dieren zijn, maar ook waarom het belangrijk is

om ze te beschermen! Hieronder vind je nog meer

tips over hoe jij en jouw klasgenoten de natuur

kunnen helpen: 

HELP BERBERAPEN 
BESCHERMEN 

 
Doe het licht uit

als je een kamer

uit gaat.  
 

Recycle je afval zodat het
hergebruikt kan worden

en niet in de natuur
terecht komt. 

 
Draag een warme

trui in plaats van de
verwarming hoger 

te zetten. 

Feitje!
Berberapen vlooien

elkaar, terwijl ze helemaal

geen vlooien hebben! Het

vlooien is wel belangrijk

om de vrede in de groep

te bewaren.

OPVANG

ANDERE INKOMSTEN

ONDERZOEK

Ga zelf nooit op de

foto met een aap (of

ander wild dier) als

je op vakantie bent!



FOKPROGRAMMA
Moderne dierentuinen proberen op verschillende
manieren om te helpen bij de bescherming van
bedreigde diersoorten. De berberaap is er daar

een van. Dit doen ze onder andere via
fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten,

waarbij dierentuinen uit heel Europa
samenwerken! Want wist je dat goede 

 dierentuinen geen dieren uit het wild halen? Ze
ruilen hun dieren onderling uit. Dit zorgt er ook
voor dat er in elke dierentuin gezonde, jonge
dieren worden geboren. Het belangrijkste is
immers dat de dieren een goed onderkomen

hebben. Ook willen dierentuinen de natuur niet
verstoren, want ze proberen deze juist samen
te beschermen en ervoor te zorgen dat wilde
dieren en hun leefgebieden behouden blijven.

LEES HIER VERDER

BERBERAAP WEETJES!

Berberapen hebben een
paar- en geboorteseizoen.

Daardoor worden al le
jongen in het voorjaar
geboren,  a ls  het lekker

warm is  en er voldoende
te eten is !  

Jonge berberapen z i jn
erg belangri jk .  Daarom

wi l len al le  groepsleden de
kle int jes dragen, v looien

en knuffelen.

GEBOORTES

KNUFFELEN

De voorouder van de
berberaap leefde heel
vroeger (2 mi l joen jaar

geleden) in  L imburg.  Dit
weten we doordat er

foss ie le botten van deze
aap gevonden z i jn .

LIMBURGSE
AAP

In de koude bergen is  het leven niet  a lt i jd makkel i jk…
Daarom heeft  de berberaap speciale aanpassingen:

 Als een van de weinige apen,
krijgt de berberaap in de
winter een dikke, wollige
ondervacht. Die beschermt 
 hem tegen de ijzige koude. 

 Hij kan goed over smalle en
steile rotswanden klauteren,
daar slaapt hij zelfs omdat hij
daar veilig is voor vijanden.

 Omdat er zo weinig eten is,
kunnen ze niet kieskeurig zijn.
In de winter eten ze bijna
alleen maar naalden van
naaldbomen, schors en zaden
uit sparappels.

https://www.gaiazoo.nl/eep/eep-dieren-behouden-in-dierentuinen/
https://www.gaiazoo.nl/eep/eep-dieren-behouden-in-dierentuinen/

