DIERENPASPOORT GELADA

Wetenschappelijke naam:
THEROPITHECUS GELADA
Ik ben een: zoogdier.
Aantal jongen: 1 per keer.
Drachtig: Ruim 6 maanden.
Volwassen met: Man ong. 4 tot 5 jaar,
vrouw ong. 3 jaar.
Maximale leeftijd (wild): ca. 20 jaar.
Gewicht: Man ca. 20 - 30 kilo, vrouw
ca. 12 - 16 kilo.
Lengte: Kop-romp: man ong. 60 - 75 cm,
staart ca. 50 cm. Vrouw ong. 33 - 41 cm,
staart ca. 40 cm.
Bedreiging: Staat als niet bedreigd, maar
heeft te lijden van uitbreidende landbouw. De stroperij (voor laboratoria en
kleding) is echter gestopt.
Voedsel: 90 % gras. Verder: kruiden,
planten en bloemen, wortels, zelden
insecten en kleine prooidiertjes.
Grootste vijanden in de natuur: Gieren,
luipaarden, jakhalzen en mensen.
Woonplaats: De hoogvlakten van de
Simien mountains in Ethiopië.
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Noah Snyder-Mackler

WAAR KUN JE DE GELADA AAN HERKENNEN?
Ondersoorten
Er bestaan twee ondersoorten:
»» De noordelijke gelada, Theropithecus gelada

gelada .
»» De oostelijke oftewel Heuglin’s gelada,

zich opwindt wordt haar vlek wat roder, ook
als het vrouwtje in haar vruchtbare periode is.
Daarnaast krijgt ze witte wrat-achtige vlekken
rond het vlak. O, wat vindt de man dit aantrekkelijk ;-).

Theropithecus gelada obscurus
Geen bavianen
Gelada’s lijken op bavianen maar zijn het niet.
Wetenschappers zijn er nog niet helemaal uit
waar ze wel toe horen, dus voorlopig zijn ze in
een eigen groep gezet met de naam
Theropithecus gelada.
Mannen met manen
De volwassen mannen zijn veel groter dan de
vrouwen en hebben prachtige manen.
Vrouwtjes zijn vaak de helft kleiner dan de man
en hebben geen manen. Gelada’s hebben een
dikke vacht en een staart met een pluim.
Roodborstjes
De man en vrouw hebben allebei een rode, kale
plek op hun borst. Bij mannen is het vlak groter
en feller rood dan bij de vrouw. Als de vrouw
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Geen rode billen
De rode billen die je bij veel andere apen ziet,
komen bij de gelada niet voor. Dat zou ook niet
handig zijn als je hele dagen zittend gras aan
het plukken bent met je handen.

goed graven om bij lekkere sappige wortels en
wortelstokken te komen.
Praten met je gezicht
Gelada’s gebruiken naast heel veel geluiden ook
lichaamstaal. De aap op de foto is ontspannen
aan het geeuwen. Maar als gelada’s dreigen of
boos zijn, krullen ze niet alleen hun bovenlip
ver omhoog, waardoor enorme hoektanden
zichtbaar worden, maar ze trekken ook hun
wenkbrauwen op en laten hun lichte oogleden
zien. Maak dan maar dat je wegkomt!

Maar je moet als aap toch zien of je vrouwtje
klaar is om kleintjes ‘te maken’. Dat zie je dus
aan die witte ‘wratten’ rond hun rode kale
borstvlak.
Plukken en graven
De duimen van gelada’s staan, net als bij ons
mensen, tegenover de vingers. Dat is zeker niet
bij alle apensoorten het geval. Zo kunnen ze
heel goed gras plukken. De vingers hebben hele
sterke en scherpe nagels. Hiermee kunnen ze

Gebit
Het gebit van gelada’s is heel sterk. Met
hun grote knobbelkiezen kunnen ze net zo
goed kauwen als zebra’s. En met de grote
hoektanden kunnen ze dreigen en zich
verdedigen.

3

DIERENPASPOORT GELADA

WAAR EN HOE LEEFT DE GELADA?
Hoog
Gelada’s leven hoog in de bergen in Eritrea. Ze
leven op de hoogvlaktes zo’n 1.800 tot 4.400
meter boven zeeniveau. Op die hoogvlaktes
groeit veel gras.

Foto: Noah Snyder-Mackler

Groepjes in een troep
Gelada’s zijn echte groepsdieren. Een troep
bestaat vaak uit vier aparte groepen met
woongebieden (territoria) die elkaar overlappen. In zo’n groep vindt je meestal 12
vrouwtjes en 2 tot 4 mannen. De groep kan
oplopen tot 100 dieren. Er komen ook losse
mannengroepjes voor. Soms bestaat een

mannengroep uit 15 dieren maar dat is wel het
maximum. De vrouwtjes blijven levenslang in
hun eigen groep. Als mannetjes ongeveer 5 jaar
oud zijn gaan ze weg om hun eigen groep te
vormen.
De baas
Iedere groep heeft een man die de baas is.
Dat noemen we de alfa-man. Toch hebben
de vrouwtjes het vaak voor het zeggen. Voor
de alfaman is het natuurlijk heel belangrijk dat
al zijn vrouwtjes ook binnen zijn groep willen
blijven. Als hij altijd maar bazig en boos doet
zouden de vrouwtjes het niet meer fijn vinden.
Hij houdt ze bij zich door hun vacht te verzorgen
(vlooien). Dat vinden ze fijn. Als de vrouwtjes de
man niet meer willen, nemen ze gewoon een
andere man als groepsleider.
Zie je een gelada die zijn billen aanbiedt aan een
andere gelada, dan zegt hij daarmee: ‘‘Jij bent
hoger in rangorde, en ik lager.’’
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Slaap zacht?
Nou nee, niet bepaald: gelada’s slapen op de
rotshellingen boven diepe dalen. Daar zullen
niet veel vijanden kunnen komen, dus het
is lekker veilig. Gelada’s kunnen heel goed
klimmen tegen hele steile wanden. Er hoeven
maar een paar piepkleine richeltjes of barsten
in te zitten waar ze hun sterke vingers met de
scherpe nagels achter kunnen haken.
’s Morgensvroeg verlaten ze de klippen en gaan
naar de toppen van de plateau’s om te eten
en lekker met elkaar om te gaan (socialiseren).
Aan het eind van de ochtend zoeken ze voedsel
terwijl ze verder trekken. ’s Avonds zoeken ze
elkaar weer even op en vlooien en ‘kletsen’ met
elkaar voor het slapen gaan.

Dieren/mensen
Normaal zul je ons altijd horen zeggen: let erop
dat je een dier niet ziet als een mens!
Dieren denken en doen vaak heel anders dan
mensen. Als een wolf bv zielig kijkt, met zijn
oren laag naar achteren en dan ook nog een
beetje jankt is hij niet verdrietig. Het is zijn
manier om tegen de leider van de groep te
zeggen: ‘‘ik weet dat jij de baas bent en niet ik.’’
Bij gelada’s is na heel veel onderzoek gebleken
dat enkele dingen hetzelfde zijn als bij mensen.
Keuvelen als mensen
Een groep gelada’s hoor je al van verre. De hele
dag zitten ze met elkaar te babbelen. Soms lijkt
het of je mensen hoort praten. Hoe kan dat?
De gelada is de enige aap die dezelfde snelle
lipbewegingen en bijbehorende klanken heeft
als mensen. Ze vormen natuurlijk niet dezelfde
woorden. Dat zou pas leuk zijn…dat je ze kon
verstaan; maar dat zal niet gebeuren.
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Gebruik van geluid
De gelada’s gebruiken geluiden om
contact te zoeken, weer een ander
geluid om de vrede te bewaren, weer
een ander om iets te vragen, of als ze
in de war zijn. Ook als ze heel boos zijn
of zich verdedigen klinkt dat anders.
Vrouwtjes die willen paren, gebruiken
een speciale manier van roepen. Een
gelada die de baas is maakt andere
geluiden dan een dier dat minder hoog
in de rangorde staat. Bij elkaar hebben
ze 22 ‘roepen’: 11 voor contact en 11
voor agressie en verdediging.
Eén roep is speciaal voor het vrouwtje
met de hoogste rangorde.

Gelada’s en wolven
Zodra gelada’s in de verte een hond
zien, slaan ze op de vlucht. Maar verschijnt er een Ethiopische wolf, dan is er
niets aan de hand. Hoe is dit mogelijk?
De wolven in het woongebied van de
gelada’s jagen het liefst op kleine
knaagdieren die nietsvermoedend
tussen de gelada’s leven. Zoals jullie al
weten zijn gelada’s luidruchtige dieren.
De knaagdieren hebben waarschijnlijk
de wolven helemaal niet in de gaten
of ze raken in de war van al die herrie.
Ze laten zich makkelijker pakken in dan
buiten de groepen gelada’s. De wolven
zullen natuurlijk niet snel een gelada
vangen en opeten, anders zou het trucje niet meer werken.

Foto: Noah Snyder-Mackler

6

DIERENPASPOORT GELADA

WAT EET DE GELADA?
Gras, gras, gras
Gelada’s eten bijna alleen maar gras. 90 % van hun voedsel bestaat hieruit. Het lekkerste vinden
ze nog wel de zaden van het gras. Verder eten ze kruiden, wortels en wortelstokken, bloemen en
heel af en toe eens insecten en kleine prooidiertjes.

FILMPJE
Kijk eens naar dit filmpje op youtube:
https://www.youtube.com/
watch?v=BQLf21hPnMs
Het is erg leuk om te zien hoe de
gelada’s al schuifelend met hun voeten steeds een plekje opschuiven om
ook daar weer heerlijk te smullen.
Hun bovenlijf blijft al die tijd precies
in dezelfde houding. Bijna de moonwalk van Michael Jackson, maar dan
naar opzij. Ze blijven zo alle vlakten
afgrazen. Heel, heel af en toe zie je ze
wel eens tussen bomen maar alleen
als dat nodig is.
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HOE PLANT DE GELADA ZICH VOORT?
Ik ben er klaar voor
Bij de meeste groepen hebben de vrouwtjes
geen bepaalde tijd in het jaar voor hun
vruchtbare periode. Dat is de periode waarin de
vrouwtjes drachtig kunnen worden.
Je hebt al kunnen lezen dat de vrouwtjes
dan witte wratachtige bultjes om hun rode
borstvlak krijgen. Het rood is dan ook veel feller.
Dat is een van de duidelijkste manieren voor
de man om te weten dat het vrouwtje in haar
vruchtbare periode is en klaar is om kleintjes te
maken.

dicht. Verder is het bedekt met bruin/zwart
haar.
Het moedertje blijft de eerste tijd na de
bevalling aan de buitenranden van de groep.
Oudere volwassen vrouwtjes zouden haar jong
kunnen afpakken en meenemen.
Rug of buik?
De eerste 5 weken wordt het jong aan de
buik van de moeder gedragen. Daar klemt het
zich goed vast met de, dan al, sterke handjes.

Ook zal het vrouwtje haar borst en achterwerk
aanbieden aan de man voor inspectie.
Dan volgen de paringen. Wel 5 keer per dag.
Jonkie
Na ruim 6 maanden wordt het jong geboren.
Héél af en toe weleens een tweeling, maar
meestal is het één jong.
In de regel worden het jong ’s nacht geboren.
Het weegt dan ongeveer 464 gram. Het heeft
dan nog een rood kopje en de ogen zijn nog
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Meestal draagt de moeder het na 5 weken op
haar rug. Als het jong ongeveer 5 maanden oud
is, beweegt het los van de moeder. Maar het
blijft nog wel in haar buurt.
Het komt wel voor dat als een jong 6 maanden
oud is, een volwassen mannetje, dat niet hoog
in de rangorde staat, de moeder helpt met de
zorg voor het jong.
Peuterklas
Als de troepen gevormd worden, maken jonkies
en nog niet volwassen dieren nogal eens speelgroepen van ongeveer 10 dieren. Alleen dan
zonder juf.

Zelf weer moeder en vader
Vrouwtjes kunnen als ze ongeveer 3 jaar oud
zijn zelf al weer jongen krijgen. Mannetjes
kunnen pas met 4-5 jaar jongen maken. Maar
vaak krijgen die mannetjes pas de kans als ze 8 à
10 jaar zijn.
Stiekem
In een geladagroep mogen de vrouwtjes alleen
maar paren met de leidende man. Tijdens deze
paring gaat het er luidruchtig aan toe.
Toch paren vrouwtjes ook weleens stiekem met
mannetjes die rond de kudde hangen. Hoe? Ver
uit de buurt van de leider en zo stil mogelijk.
De leider laat het wel toe dat er mannetjes
rondom de groep leven. Ze helpen hem
namelijk mee de groep te beschermen.

WAT ZIJN DE VIJANDEN VAN DE GELADA?
Dieren en mens
De vijanden van de gelada’s zijn gieren,
luipaarden en jakhalzen. Mensen eten geen
gelada’s maar ze hebben wel steeds meer
gebied nodig voor hun landbouw en hun huizen.

Verder werden gelada’s vroeger gestroopt om
van hun vacht kleding te maken en ze werden
ook gebruikt in laboratoria. Gelukkig is dat
gestopt.
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HOE LEVEN DE GELADA’S IN BLIJDORP

Buitenverblijf
Aan de kant van de Rivièrahal woont de
familiegroep. Deze dieren kunnen ook bekeken
worden vanuit de tunnel die voor een deel in
het verblijf ligt. Aan de kant van de wallaby’s
komt de mannengroep. De beplanting is zoveel
mogelijk gebaseerd op wat in het Simiengebergte groeit. Veel gras (het zijn tenslotte
grazers) en yucca’s en nog wat planten die op
de echte uit de bergen lijken.

grotere of kleinere binnenverblijven maken, net
wat nodig is.
Schoonmaken
Er wordt in ieder geval één keer per dag
schoongemaakt in de binnenverblijven.
Buiten moet natuurlijk voorlopig gekeken
worden hoe dit het beste gedaan kan worden.
Wanneer de groep zo groot is dat ze

Binnenverblijf
De gelada’s kunnen heel goed tegen kou. Toch
hebben ze een binnenverblijf Ze zullen het
meest in de groep zijn, maar bijvoorbeeld bij
ziekten, moet een dier apart gehouden kunnen
worden. Daarom zijn er tussen de verschillende
delen van het verblijf schuiven en deuren.
Zo kunnen de verzorgers zelf bepalen of ze
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niet ingesloten kunnen worden, zal het
schoonmaken van het buitenverblijf waarschijnlijk door een groep verzorgers gedaan
worden. Een verzorger mag er nooit alleen bij,
maar altijd met drie mensen of meer.

buitenverblijven geplukt kan worden. Er zal
sowieso vers gemaaid gras aangeboden
worden en in de winterhooi. Ook insecten staan
op het menu. Daarnaast krijgen de gelada’s
twee soorten brokken:
»» Primaatbrokken met meer dierlijk eiwit. Dit
krijgen ze op maandag, woensdag en zaterdag.
»» Hooicobs. Deze hebben meer vezels.
Dit krijgen ze op de overige dagen.
Groente wordt ook aangeboden. Dit vinden ze
heerlijk. Ook als ze al ‘vol zitten’, zullen ze dit
toch opeten.
Wegen
Omdat de dieren zo’n dikke vacht hebben, kun
je niet zien of ze te dik, of te dun zijn. Om te
zorgen dat ze genoeg te eten krijgen, moet je
dus altijd zorgen dat ze iets laten staan. Maar
omdat ze zo gek zijn op groenten, werkt deze
truc niet meer voldoende.

Voedsel
Natuurlijk krijgen de gelada’s gras. We weten
niet hoe het gras zich houdt, dat op de twee

De dieren worden gewogen op een plaat, waar
ze naartoe gelokt worden met een traktatie
en dat is... groente. De informatie over de
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verzorging kan nog veranderd worden in de
loop van de tijd. Het is maar net wat het beste
werkt voor de dieren.
Veel informatie en foto’s zijn te danken aan
Morgan Gustison, Thore Bergman en Noah
Snyder-Mackler die onderzoek doen bij de
gelada’s in hun eigen leefgebied.

Tip!

KIJK VOOR MEER DIERENINFORMATIE OP:
diergaardeblijdorp.nl
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