
  

NEOTROPICAL PRIMATE CONSERVATION 
Bescherming van de geelstaartwolaap 

meer weten over dit project? Neem dan contact op met: 

Frank Rietkerk - directeur ANF 

office@apenheul.nl / 055-3575700 

Waar in de wereld 
De bijzondere geelstaartwolaap leeft diep in de nevelwouden van Peru, hoog in het Andesgebergte. 

Neotropical Primate Conservation (NPC) is werkzaam aan de oostelijke voet van dit gebergte. 

 

Probleem 
De lokale bevolking wist van hun bestaan, maar voor onderzoekers zijn geelstaartwolapen jarenlang 

een mysterie gebleven. Lang werd er niets van de apen vernomen, totdat onderzoekers ze tijdens 

een expeditie in 1974 weer tegenkwamen: de geelstaartwolaap was nog niet uitgestorven! 

 

Door de bevolkingsgroei dringen mensen helaas steeds verder de bergen in. Enorme stukken bos 

verdwijnen en er wordt op grote schaal gestroopt. Zo hebben de twee regio’s waar zich ruim 90% 

van het leefgebied van de geelstaartwolaap bevindt de hoogste immigratie- en ontbossingscijfers 

van Peru! En dat is slecht nieuws voor de geelstaartwolaap. 

 

Het project 
De organisatie Neotropical Primate Conservation doet onderzoek naar de verspreiding en het 

gedrag van de geelstaartwolaap. Samen met de lokale bevolking proberen zij nu het leefgebied van 

deze dieren te beschermen, waarbij educatie een belangrijke rol speelt. 

 

Op sommige plaatsen wordt de aangerichte schade hersteld. De lokale gemeenschappen kweken 

bomen die gebruikt worden voor herbebossing. Zo komt er langzaam weer wat meer leefgebied bij, 

terwijl de mensen gebruik kunnen maken van de vruchten. 

 

NPC is ook zeer actief tegen de handel in bedreigde diersoorten. Dat doen ze door educatieve 

programma’s te starten, maar ook door samen met de overheid illegaal gehouden dieren in beslag 

te nemen en te rehabiliteren. 

 

Resultaten 
Door het onderzoek weten we veel meer over geelstaartwolapen, waardoor we ze beter kunnen 

beschermen. Bovendien zijn er beschermde natuurgebieden gecreëerd en is er meer lokale steun 

voor natuurbescherming. 

 

Hoe verder… 
Het onderzoek gaat door, net als het stichten van beschermde gebieden. Daarnaast worden lokale 

organisaties ondersteund met het managen van nieuwe reservaten. Zo kunnen geelstaartwolapen 

en andere bijzondere diersoorten effectief beschermd worden. 


