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Warm bad in de winter
Japanse makaken leven het meest noordelijk van alle apen. In januari is het leven in hun 

omgeving verschrikkelijk koud. Apen verschillen niet zo veel van ons, en na een lange dag op de 
ijzige bergtoppen is er één manier waarop ze het liefst warm worden.  

JAPANJAPAN

Hoog in de Japanse bergen sneeuwt het hevig. De wind is 
bitterkoud. Een apenfamilie is tot op het bot verkleumd als ze in het 

Jigokudani Park voorzichtig een helling afdalen. 

Midden in het knisperende 
ijs bevindt zich een meertje 
van dampend water, dat op 
natuurlijke wijze diep uit de 

aarde opborrelt. 

De baby nestelt zich in haar warme vacht 
en ze slaat haar poot om hem heen. 
Hij heeft het zo goed gedaan, de 

hele dag buiten op de berg! 

Het hele gezin sluit de ogen, en ze ontspannen 
terwijl het warme bad van de natuur de kou van 

een lange, zware dag wegspoelt.  

JANUARIJANUARI

Een baby-aapje springt in het  
meertje, gevolgd door een oma-aap. 
Oma schept het warme water op met 
haar poten en brengt het naar haar kop om 
de ijskristallen van haar voorhoofd te spoelen. 
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Kleibuffet van de papegaaien
De kleurigste en meest opvallende bosbewoners zijn de ara’s. Het is bijna tijd voor hun voorstelling. In januari strijken ze  

hun staartveren en bereiden ze zich voor op de paartijd. Hun eerste agendapunt is: ontbijt! Wie mooi wil zijn, moet er  
wat voor overhebben, en in het geval van de ara’s betekent dat een vreemd dieet…

JANUARIJANUARI

Diep in het Amazoneregenwoud 
wordt de rivier omzoomd door enorme 
kleibanken. De bruinrode aarde ziet 

er dof uit vergeleken met het levendige 
bos, maar als de zon opkomt verandert 
die al snel in een fladderend veelkleurig 

ontbijtbuffet. 

In januari wemelt het op de wanden van 
de rivieroevers van de ara’s uit het hele 
bos. Ze vullen hun snavels met klei, en 

nemen die mee terug naar hun nesten om 
op te eten. 

De klei zit vol belangrijke mineralen, 
die iedere zichzelf respecterende ara 

nodig heeft om er fantastisch uit te zien 
en zich opperbest te voelen.

De ara’s vliegen elke ochtend 
in regenboogformatie terug om 
zich tegoed te doen aan het 
modderontbijt. Bij elk bezoek 
krijgen ze meer belangrijke 

voedingsstoffen binnen die in de 
rest van hun dieet ontbreken. 

Als ze dankzij deze kleibehandeling 
helemaal gezond en bijgetankt zijn, 

kunnen ze een partner gaan zoeken en 
een gezin stichten. 




