
 

 
 

Stokstaartjes 

Een staart als wandelstok 

 

Stokstaartjes gebruiken hun staart als steuntje als ze 

rechtop staan. Het lijkt dan net een stokje. Daar komt dan ook 

hun naam vandaan. 

 

Als je buik maar warm is 

Stokstaartjes zijn ongeveer 30 centimeter groot. Ze hebben een kleine neus en 

zwarte kringen onder hun ogen. Op hun rug, schouders en staart lopen zwarte 

strepen. De onderbuik is wit. Dat buikje is trouwens heel bijzonder. Een 

stokstaartje kan zichzelf ermee opwarmen. Daarom zitten ze vaak op hun 

achterpootjes met hun buik in de zon te doezelen. Via hun buik 

komen ze op temperatuur. Hun oren zijn afsluitbaar, zodat er 

geen zand in kan komen. 

 

Stokstaartjes eten spinnen, insecten, wormen en andere 

kleine dieren. Ze wisselen dat af met wortels en knollen. De 

gemiddelde leeftijd van deze diertjes is 13 jaar. 

 

Het hol  

Stokstaartjes leven in de woestijn van Zuid-Afrika. Ze worden ook wel meerkatten 

genoemd, omdat ze vaak in de buurt van meren leven. Het liefst wonen ze in de 

oude holen van andere dieren, zoals grondeekhoorntjes. Waarom zelf een huisje 

bouwen als je in het huisje van een ander kunt? Wel zo makkelijk toch!  

 

Echt lui zijn stokstaartjes niet. Ze 

kunnen zelf ook holen maken en 

graven er soms wel 50 in een ochtend. 

Ze leven in groepen, vaak wel met zo'n 

30 dieren bij elkaar. Er wordt veel op 

ze gejaagd, andere dieren vinden ze 

een lekker hapje. Als je met veel 

dieren bent, kan er altijd eentje op 

wacht staan als de rest van de familie 

slaapt. 

 

 

 



 

 
 

Stofwolken 

Stokstaartjes moeten uitkijken voor jakhalzen en roofvogels. Als een stokstaartje 

een vijand ziet, slaat hij alarm door hard te gillen. Voor elke vijand heeft hij een 

ander geluidje bedacht. Zo laat hij de andere stokstaartjes 

weten of er een jakhals of een havik op de loer ligt. Als ze 

worden aangevallen door een vijand, graven de stokstaartjes 

met hun pootjes in het zand. Zo maken ze grote stofwolken. De 

vijand raakt daardoor in de war en krijgt zand in zijn ogen. De 

stokstaartjes hebben zo extra tijd om te ontsnappen. 

 

Ieder z'n eigen taak 

Ieder stokstaartje heeft een eigen taak in zo'n groep. Sommige stokstaartjes 

passen op de baby's en blijven bij de holen. Andere stokstaartjes hebben de taak op 

jacht te gaan naar eten. Er zijn ook bewakers van de groep en onderwijzers. Zij 

leren de jonge stokstaartjes hoe ze moeten overleven. 

 

 

 


