


Dier: Ringstaartmaki

Lemur catta

Leefgebied: Madagascar

Voedsel: Vruchten, bladeren, bloemen

Leeftijd: 20 jaar

Gewicht: 2,5 – 3 kilo

Draagtijd: 4 - 4,5 maand

Aantal jongen: 1, soms 2

Status in het wild: Bedreigd



De ringstaartmaki dankt zijn naam aan zijn zwart-wit 
geringde staart. Hiermee bewaren ze hun evenwicht en 
laten ze weten waar ze zijn. Het is dan een soort vlag die 
boven het gras uitkomt.

Maar wat is nou eigenlijk een maki? Als je het niet wist, 
zou je denken dat maki’s verwant zijn aan een kat, 
eekhoorn, muis of hond. Maki's zijn over het algemeen 
klein van formaat en hun gezicht lijkt enigszins op het 
gezicht van een muis of van een vos, en niet op die van 
een aap. 



Op het eerste gezicht lijken ringstaartmaki’s dus niet zo 
veel op apen, maar dit heeft zijn redenen in het verre 
verleden. De allereerste primaten ontwikkelden in de 
loop van de tijd meer hersenen en werden handiger bij 
het zoeken naar voedsel. Hieruit ontstonden de 
zogenaamde 'echte apen'. Een tweede groep primaten 
veranderde niet zoveel en noemen we 'halfapen’.

Ringstaartmaki's en bonte vari's zijn voorbeelden van 
halfapen. Halfapen hebben een spitse snuit met 
snorharen, een natte neus en kleine hersenen. Ze 
hebben echter ook overeenkomsten met 'echte apen', 
zoals hun handen en voeten, die goed te gebruiken zijn 
bij het klimmen.



Maki’s worden alleen gevonden op het Afrikaanse eiland 
Madagaskar en zijn daarmee 's werelds meest 
bedreigde groep zoogdieren. Zonder concurrentie van 
andere primaten en weinig roofdieren, hebben zich op 
Madagaskar in de loop der tijd veel verschillende 
soorten maki’s geëvolueerd. Het leefgebied van deze 
maki’s en het terrein waarop ze leven, varieert sterk. 

De meeste maki's brengen hun tijd door in de bomen. 
Hun handen en voeten zijn hier ideaal op aangepast. De 
ringstaartmaki brengt echter een groot deel van de dag 
op de grond door. 



Ringstaartmaki’s leven in groepen van 15 tot 25 dieren. 
Een groep bestaat uit evenveel mannetjes als vrouwtjes, 
maar de vrouwtjes zijn de baas. Zij vormen de stabiele 
kern en beslissen waar en wanneer de groep verhuist. 
Mannetjes trekken regelmatig weg om hun geluk te 
proeven bij andere maki-groepen. Door deze wisselingen 
heeft elke groep telkens andere mannetjes.

Als mannetjes onderling strijd voeren om een vrouwtje, 
doen ze dat op een bijzondere manier. Ze halen hun 
lange staarten onder hun oksel door. Daar zitten bij 
maki-mannetjes stinkklieren. De staart wordt zo met een 
heel sterke geur doordrenkt en vervolgens naar de 
tegenstander gezwaaid. Wie daarmee de meeste indruk 
maakt met zo’n ‘stinkgevecht’, wint het vrouwtje voor 
zich. 



De vrouwtjes van de ringstaartmaki zijn slechts een 
korte periode per jaar vruchtbaar. Wanneer ze 
vruchtbaar zijn benaderen vrouwtjes zelf de mannetjes. 

Maki’s krijgen meestal één jong, maar twee- of drielingen 
komen ook wel eens voor. Bij de geboorte zijn de oogjes 
al open en is de vacht al hetzelfde als de vacht van 
volwassen dieren. Jongen worden tot twee weken oud 
op de buik gedragen, daarna verhuizen ze naar de rug. 

De vrouwtjes in de groep helpen elkaar bij de verzorging 
van hun jongen. Ze passen op de jongen, spelen ermee 
en laten ze zelfs zogen. Vrouwtjes blijven hun hele leven 
in de groep waarin ze zijn geboren.



Naast eten en rusten, brengen maki's hun tijd door met 
zonnebaden of elkaar verzorgen. Maki’s hebben hier hele 
handige gereedschappen voor. Ze gebruiken een lange 
nagel op de tweede teen, een toiletklauw genaamd, en 
fijn uit elkaar geplaatste tanden, ook wel een tandenkam 
genoemd, om elkaar te verzorgen.

In de droge bossen van Madagaskar kan het ’s nachts 
bitter koud zijn. Daarom draaien de maki’s ’s ochtends 
hun buik naar de aangenaam warme ochtendzon en 
spreiden hun armen. Zo warmen ze lekker op. Ook 
worden zo de geurklieren gestimuleerd. De staart wordt 
in koude nachten ook wel als dekentje gebruikt.



Maki’s communiceren voornamelijk met elkaar door 
middel van geurmarkeringen en geluid. Bij 
ringstaartmaki’s is het meest gehoorde geluid het 
mauwen van een kat. Daar komt ook hun 
wetenschappelijke naam ‘catta’ vandaan. Maar andere 
maki-soorten gebruiken ook wel tjilpen, grommen 
jammerende roepen of luide alarmkreten. 

Wanneer een roofdier wordt gespot worden 
alarmroepen gebruikt om de rest van de groep te 
waarschuwen. Het belangrijkste roofdier van maki’s is 
de fossa, maar ook roofvogels of slangen kunnen hen 
grijpen.



Sinds de aankomst van mensen op Madagaskar 
ongeveer 2000 jaar geleden, hebben de vele soorten 
maki’s geen rust meer. Alle makisoorten in het wild 
variëren in status van kwetsbaar tot ernstig bedreigd. De 
reden voor de afname van maki’s is voornamelijk te 
wijten aan het verlies van leefgebied door ontbossing en 
de jacht. 

Madagaskar is een belangrijke plek voor biodiversiteit en 
daarom een populaire locatie voor toerisme. Wanneer 
mensen naar het eiland reizen om de kenmerkende en 
verbazingwekkende dieren in het wild te zien, zou dit de 
lokale bevolking kunnen aanmoedigen om de bossen te 
sparen voor ecotoeristische doeleinden.




