Dier:

Stokstaartje
Suricata suricatta

Leefgebied:

Afrika

Voedsel:

Insecten, schorpioenen, muizen en
hagedissen

Leeftijd:

12 jaar

Gewicht:

600-900 gram

Draagtijd:

11 weken

Aantal jongen:

2 – 5 jongen

Status in het wild:

Niet bedreigd

Het stokstaartje is een slim dier dat hoort tot de
mangoestfamilie. Stokstaartjes leven in ondergrondse
holen in grote groepen van maximaal 40 dieren. De
groep bestaat uit verschillende families, met één
dominant paar dat de meeste nakomelingen
voortbrengt. Stokstaartjes besteden veel van hun tijd
aan het verzorgen en samen spelen om de groep als een
hechte eenheid te houden.
Hoewel ze uitstekende gravers zijn, leven stokstaartjes
meestal in holen die zijn gegraven door andere dieren.
Deze holen hebben meerdere ingangs- en
uitgangsgaten, met tunnels en kamers op verschillende
niveaus. De diepere tunnels blijven op een constante,
comfortabele temperatuur, of het nu warm of koud is
buiten.

Als de zon eenmaal op is, komen stokstaartjes
voorzichtig uit hun hol en brengen ze wat tijd door met
zonnebaden en verzorgen. Eenmaal opgewarmd en
klaar om te gaan, zoeken de stokstaartjes het grootste
deel van de dag naar eten, met af en toe een pauze in de
schaduw of in een hol tijdens de heetste uren.
Stokstaartjes zijn goed aangepast aan de dorre, stoffige
omgeving in Zuid-Afrika. Donkere vlekken rond hun ogen
werken als een zonnebril en verminderen de schittering
van de zon. Stokstaartjes zijn gebouwd om te graven en
hebben een speciaal oogvlies dat het oog beschermt
tegen zand. Ook sluiten deze kleine graafmachines hun
oren om het zand buiten te houden tijdens het werk.
Bovendien hebben stokstaartjes aan elke voet zeer
lange klauwen om ze te helpen graven.

Geen prooi is veilig voor stokstaartjes! Met hun
uitstekende reukvermogen kunnen ze zelfs hun voedsel
vinden als ze zich onder de grond verstoppen.
Stokstaartjes kunnen heel snel graven om insecten (het
grootste deel van hun dieet), spinnen, slakken,
knaagdieren, vogels, eieren, hagedissen en schorpioenen
te vinden. Elk stokstaartje zoekt zijn eigen voedsel, maar
ze werken samen om een grotere prooi te vangen.

Stokstaartjes kunnen ook giftige slangen doden.
Sommige slangensoorten voeden zich met stokstaartjes
en glijden hun ondergrondse tunnels in, op zoek naar
een warme maaltijd. Stokstaartjes vallen gelijktijdig aan
en bijten de slang waar mogelijk.

Helaas voor stokstaartjes zijn ze een smakelijke traktatie
voor grotere carnivoren, vooral jakhalzen, adelaars en
valken. Stokstaartjes hebben echter een manier
ontwikkeld om relatief veilig voedsel te zoeken:
volwassenen treden om de beurt op als bewaker. Deze
klimt naar de hoogste rots, termietenheuvel of struik die
hij of zij kan vinden, staat rechtop op twee benen en
houdt de omgeving goed in de gaten.

Als een roofdier wordt gespot, waarschuwt de bewaker
de anderen met een blaf of fluit. Er zijn verschillende
alarmroepen voor landroofdieren en voor roofvogels.
Wanneer het alarm afgaat, rennen de stokstaartjes
meestal naar het dichtstbijzijnde gat.

Een vrouwtjesstokstaart kan meerdere nesten per jaar krijgen.
De jonge pups worden haarloos en blind geboren. Hun ogen
gaan na twee weken open. Na vier weken, wagen de pups
zich voor het eerst buiten hun hol.
Naast de taak als bewaker, hebben volwassen stokstaartjes
ook de taak om de pups groot te brengen: zij weten niet wat
voor voedsel ze moeten eten, dus leren ze dat van oudere
familieleden. Zelfs het doden van een schorpioen wordt
geleerd, zodat de pups zich niet bezeren. Want hoewel
volwassen stokstaartjes enige immuniteit hebben voor giftige
schorpioensteken, kunnen de grote tangen van een
schorpioen nog steeds veel schade aanrichten.
De groep kan soms ook besluiten om naar een ander hol te
verhuizen, waarbij de "babysitters" helpen de pups te
vervoeren door ze bij het nekvel te dragen.

