Studiehäfte/frågor om APOR
Apor, flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre
primaterna, med undantag av människor och förmänniskor. Ibland begränsas termen till att
avse enbart brednäsapor och markattartade apor, vilket skulle utesluta gibboner och
människoapor. Aporna var ursprungligen trädlevande, men i dag finns även arter som har
anpassat sig till markliv. De har långa armar och ben med motsättlig tumme och stortå, vilket
gör dem väl anpassade till att klättra i träd.
Alla apor, utom de sydamerikanska kloaporna, har fingrar och tår med platta naglar. (NE)

Snabbfrågor:
1. Vilken apart har ganska nyligen tillägnat sig beteendet att om vintrarna bada i varma,
vulkaniska källor?
2. Vad heter den kvinnliga amerikanska forskare, numera tyvärr död, som gjorde
utrotningshotet mot bergsgorillor känt över hela världen?
3. Vad för sorts apa är det Pippi Långstrump har i filmerna? Vad heter apan?

4. Vad är det korrekta namnet på den människoapa som ofta kallas dvärgschimpans?
5. Utöver gorillan och ”dvärgschimpansen”, vilka arter räknas till människoaporna?
6. Det finns en enda vild (förvildad?) population apor i Europa. Vilken art är det och var finns
den?
7. Vilken är världens minsta apa?

8. Rhesusapan har spelat en stor roll inom den medicinska forskningen. På vilket sätt?
9. Var finns företrädesvis vilda babianer?
10. Många av Syd- och Centralamerikas apor är starkt utrotningshotade. Vad beror detta till
största delen på?
Diskussionsfrågor:
Finns det något värde med att djurparker och tropikanläggningar håller olika apor? Mer än att
visa upp dem för publik.
Jane Goodall konstaterade mycket överraskande i sin forskning på 1960-talet och framåt att
vilda schimpanser tillverkar och använder enkla verktyg. Tidigare ansåg man att bara
människan klarade sådant. Gör detta att vi ska betrakta schimpanser som människor? Eller ska
se på oss själva som apor?
I vårt land är det inte tillåtet för privatpersoner att utan vidare hålla apor som sällskapsdjur.
Varför, tror du, är det på det viset? Tycker du det är bra att vem som helst inte får hålla apor?

Arbetsuppgifter:
Dela klassen/gruppen i mindre grupper och välj ut ett apart per grupp. Tillbringa en stund vid
denna. Iaktta dess beteenden och skriv ned vilka beteenden gruppen upplever som typiska för
just den arten. Jämför sedan med de andra gruppernas iakttagelser.

Den lille gynnaren på bilden ovan lär de flesta känna igen! Han förekommer i en av frågorna
i början av studiehäftet. Vem är han och till vilken art hör han?

Identifiera aporna på bilderna nedan. Skriv ned deras svenska artnamn och ta reda på lite mer
om dem. Var kommer de från? Hur lever de? Vilka grupper hör de till?

