Spookdiertje
Wetenschappelijke naam
Lemur Tarsier
Spookdiertjes zijn halfapen die niet op
Madagaskar voorkomen. Daarmee zijn
ze een uitzonderingen onder de
halfapen.
Uiterlijk
Spookdiertjes zijn een soort kleine aapjes van ongeveer 12 cm groot. Ze hebben een
staart die bijna twee keer zolang is als hun lijf. De dieren hebben een kleine snuit
en heel grote ogen. Hiermee kunnen zij goed zien, vooral in het donker.
Ook hun grote oren en gehoor zijn goed ontwikkeld. Ze hebben niet zo’n goede neus.
Dankzij hun lange vingers aan handen en voeten kunnen ze goed klimmen en
dingen pakken. Aan de bovenkant van de vingers zitten kussentjes. De dieren
hebben sterke achterpoten en kunnen daarmee vanuit stilstand meters ver
springen.
Spookdiertjes zijn onder te verdelen in drie groepen:
•
•
•

celebesspookdieren,
westelijk of soendaspookdiertje
filipijns spookdiertje.

Daarmee is ook meteen de verspreiding van de dieren duidelijk gemaakt. Het
celebesspookdiertje komt voor op Celebes een eiland van Indonesië. Het westelijk
spookdiertje komt voor op Borneo en Zuid-Sumatra, wederom in Indonesië. Het
filipijns spookdiertje leeft op de Filipijnen.
Spookdiertjes zijn jagers en leven in bomen. Ze eten spinnen, insecten,
schorpioenen, en kleine reptielen. Het Filipijns spookdiertje eet daarbij ook nog
vogels. Het spookdiertje is de enige primaat die volledig carnivoor is.
Ogen
Wat het meest opvalt aan spookdiertjes zijn hun ogen. Deze ogen zijn sterk
ontwikkeld en bijna zo groot als hun kop. Elk oog is zwaarder dan de hersenen van
het diertje!

De grote ogen zijn handig om in het donker goed te kunnen zien en zo hun prooi te
kunnen pakken. Omdat de ogen zo groot zijn, kunnen ze er niet mee bewegen om
naar boven, naar beneden, links en rechts te kijken. Daarom is de nek van het
spookdiertje sterk ontwikkeld. De diertjes kunnen hun kop wel 180° draaien.
Voortplanting
De vrouwtjes kunnen het hele jaar door baby’s krijgen. Per keer dat het vrouwtje
bevalt, zet ze één jong op de wereld, na een draagperiode van zes maanden.
Het vrouwtje zorgt voor de jongen. Na de geboorte zoogt ze de jongen ongeveer
twee maanden (soms zelfs maar één maand). Daarna gaan de jongen hetzelfde
eten als hun ouders. De jongen reizen mee in de mond van hun moeder, of houden
zich aan moeders vacht vast.
Spookdierjongen zijn bij geboorte al heel goed ontwikkeld en worden geboren met
vacht. De ogen van het beestje zijn ook al open bij de geboorte en na één dag
kunnen ze klimmen.
Als de jongen voor zichzelf kunnen jagen, verlaten ze hun moeder om hun eigen
territorium af te bakenen. Het spookdiertje wordt tussen de 12 en 20 jaar oud, dat
verschilt per soort.

