Ringstaartmaki
'I like to move it'
De ringstaartmaki is misschien wel de bekendste
halfaap op de wereld. Deze grappige apen zijn
beroemd geworden door de film ‘Madagascar’,
waarin ze een belangrijke rol spelen. Maar het zijn
natuurlijk gewoon bestaande dieren!
Uiterlijk
De ringstaart is een behoorlijke grote halfaap. Het dier wordt meestal rond de 40
tot 45 centimeter. Ze hebben een grijs met witte vacht en een lange zwart wit
geringde staart. De lange staart wordt meestal tussen de 50 en 60 centimeter lang,
dus langer dan zijn eigen lichaam!
Ieder dier heeft een eigen staartpatroon. Zo
kun je de maki’s dus van elkaar
onderscheiden. De staart wordt gebruikt voor
evenwicht, maar ook als een stinkend wapen
in gevechten. Maki’s hebben namelijk
geurklieren op hun handen, waarmee ze hun
staart voor gevechten, vooral tijdens de
paartijd, insmeren.
Een bijzonder weetje over de ringstaartmaki
is dat de jonkies geboren worden met blauwe
ogen. Hoe ouder het dier wordt, hoe meer de
ogen verkleuren. Als ze volwassen zijn
hebben ze felgele ogen.
Madagaskar
Ringstaartmaki’s komen alleen in het zuiden van Madagaskar voor. Op dit eiland
vindt de maki al zijn voedsel. Hij leeft vooral van vruchten, bladeren en insecten. De
dieren hoeven niet zo vaak te drinken, omdat ze heel veel vocht binnenkrijgen door
de vruchten die ze eten.

De fossa of fretkat is één van de grootste vijanden van de
ringstaartmaki. Ook grote roofvogels en civetkatten lusten
graag een maki.
Gedrag
Ringstaartmaki’s zijn sociale dieren. Ze leven in grote
groepen, met soms wel 25 dieren. De vrouwtjes zijn hier de
baas. Mannetjes reizen vaak van groep tot groep, waardoor
ook inteelt voorkomen wordt.
Wat grappig is om te weten, is dat de
vrouwtjes heel vriendelijk zijn voor jongen
van anderen. Ze wisselen kleintjes uit en
passen op elkaar. Een echt groepsgevoel
dus!
Voortplanting
Vrouwtjes paren met verschillende
mannetjes en krijgen één of twee jongen.
Meteen na de geboorte klemt de kleine maki
zich vast aan moeders buik. Na een paar
weken gaat het jong van de buik naar de rug. De zoogtijd van het jong duurt tien
weken. Na twee jaar is het dier volwassen. Maki’s worden gemiddeld 27 jaar.

