
 

 
 

Eeltpotigen 

Kamelen, dromedarissen, alpaca's en lama's 

 
Iedereen heeft wel eens gehoord van de kameel of dromedaris. Dat zijn eeltpotigen! 
Eeltpotigen hebben allemaal lange slanke poten en een aparte manier van lopen. Die 
schommelende gang noemen we 'telgang'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichaam 
Eeltpotigen hebben slanke, lange poten. Ook hebben ze een relatief kleine kop op 
een lange dunne nek, met een gespleten bovenlip. Kamelen staan bekend om hun 2 
bulten, de dromedaris heeft er eentje. Die bulten dienen voor de opslag van 
vetreserves. In tijden van schaarste kunnen die weer worden opgebruikt. 
 
Alle eeltpotigen hebben een dikke vacht. Die vacht beschermt ze overdag tegen de 
hitte en houdt de dieren 's nachts warm als het koud is in de woestijnen of bergen. 
 
Het lichaamsgewicht van eeltpotigen rust niet op de hoeven, zoals bij andere 
hoefdieren. Bij eeltpotigen rust het gewicht op de zolen van hun twee tenen. Die 
tenen zijn met dikke eeltkussens bedekt. Vandaar de naam eeltpotigen! 



 

 
 

In het wild 

Er zijn nog maar weinig kamelen die in het 
wild voorkomen. Er leven er hooguit nog 
zo’n 2000 in Oost-Azië.  
 
De tamme kameel, de huiskameel, wordt 
vaak als transportmiddel gebruikt in koude 
gebieden, van China tot Turkije. 
 
De dromedaris komt helemaal niet meer in het wild voor, al leven er in Australië wel 
verwilderde kuddes. De dromedaris wordt in de hete gebieden in het noorden en 
noordoosten van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-India als huisdier gehouden. 

 
Ook de lama is tot lastdier gefokt, uit wilde 
guanaco's. Het dier komt voor in het 
Andesgebergte, in Zuid-Amerika. Ook de alpaca 
is ook een gedomesticeerde soort. Dit dier 
wordt vooral gefokt vanwege zijn fijne wol. De 
alpaca stamt af van de vicuña. 
 
Sociaal 
Eeltpotigen leven in groepen die bestaan uit 
een dominant mannetje en zijn harem. De 
andere mannetjes leven in aparte 
vrijgezellengroepjes. Kamelen en 
dromedarissen voeren een heel ritueel op als ze 
door een dominante stier worden uitgedaagd. 
De haremhouder begint dan met zijn tanden te 

knarsen, wrijft met een klier op zijn achterhoofd tegen zijn bult en slaat luid met 
zijn staart tegen zijn flank. Daarbij sprenkelt hij urine over zijn achterpoten, stuit 
en staart. Daarna gaan de rivalen naast elkaar lopen, maken zich zo groot mogelijk 
en persen uit hun mondhoeken een rode zak naar buiten. 


