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Alaotra-bamboemaki

Tekst: Lex Noordermeer en 

Constance Alderlieste

Zo’n 2000 jaar geleden zette 

de mens voor het eerst voet op 

Madagaskar. Tot die tijd hadden de 

lemuren het rijk alleen op hun eiland, 

maar de komst van die nieuwelingen 

betekende een grote verandering 

voor hen. En natuurlijk ook voor alle 

andere dier- (en planten)soorten! 

Om te overleven moesten de 

nieuwe bewoners jagen en uiteraard 

waren vooral de grootste lemuren 

daarvan de dupe. Die grote lemuren 

zijn al lang uitgestorven, maar de 

kleinere soorten hebben zich goed 

weten aan te passen aan de nieuwe 

omstandigheden. 

VERSCHILLENDE SOORTEN

Madagaskar is een eiland, gelegen 

voor de kust van Mozambique in 

Oost-Afrika. Het is het op drie na 

grootste eiland ter wereld en bestaat 

uit veel verschillende biotopen.  

Die verscheidenheid heeft er voor 

gezorgd dat zich in al die biotoopjes 

nieuwe diersoorten konden

ontwikkelen. Tot voor kort gingen de 

primatologen uit van een vijftigtal 

verschillende soorten lemuren op 

Madagaskar. Met behulp van nieuwe 

DNA-technieken is het gelukt 

om het bestaan van wel honderd 

verschillende lemurensoorten te 

bewijzen. En er worden regelmatig 

zelfs nog nieuwe soorten ontdekt! 

Helaas groeit de menselijke 

bevolking van Madagaskar razend 

snel en daardoor komen de dieren 

meer en meer in de knel.

De meeste lemuren zijn ’s nachts 

actief. Ringstaartmaki’s (ook wel 

katta’s genoemd) behoren tot de 

uitzonderingen. Zij worden pas actief 

wanneer na een koude nacht de 

eerste zonnestralen doorbreken.  

Ze genieten daar zichtbaar van. 

Van alle lemuren verblijven 

ringstaartmaki’s het meest op de 

grond. De andere soorten maken 

meer gebruik van de omringende 

begroeiing. Met hun prachtige 

volle vacht, fraaie geringde staart 

en aandoenlijke snoetjes zijn het 

buitengewoon aantrekkelijke 

dieren. In het wild leven ze in kleine 

groepen van 10 tot 30 dieren en 

zijn trouw aan hun vaste stek. Dit 

alles maakt ringstaartmaki’s in 

dierentuinen perfecte kandidaten 

voor een doorloopverblijf. Maar 

ook alle andere lemuren zijn de 

moeite waard! Vari’s, de aandoenlijke 

bamboe-lemuren en moormaki’s zijn 

soms in dierentuinen te zien. 

MAKI’S IN VROEGER TIJDEN

In ons eigen Blijdorp zijn in de loop 

der tijd heel wat lemuren te zien 

geweest. Zo was er in de zestiger 

jaren een trio ringstaartmaki’s: vader, 

moeder en dochter die een plekje 

kregen in het Henri Martinhuis. 

Vader vond, dat hij zijn vrouw en 

dochter tegen bezoekers moest 

verdedigen en hij reageerde dan ook 

fel op bezoekers. Maar bijvoorbeeld 

ook de zeer zeldzame Alaotra-

bamboemaki’s waren in Blijdorp 

vertegenwoordigd, naast nog andere 

lemurensoorten. 

4,5
maanden

draagtijd

ZEER VOCAAL
Maki’s gebruiken een breed reper-

toire aan geluiden, van krachtige 

alarmkreten, grommen en fluiten tot 

zacht miauwen. 

De alarmroep, die klinkt als ‘oua-oua’ 

wordt door de hele groep tegelijk 

gebruikt. De mannen hebben een 

luide parings- en territoriumroep die 

klinkt als een soort klagelijk gehuil. 

RINGSTAART-
MAKI
KLASSE: Mammalia (zoogdieren)

ORDE: Primaten

STATUS: bedreigd

LEEFGEBIED: droge loofbossen van 

Madagaskar

GEWICHT: ca. 2-3 kilo

VOLWASSEN: met 6 maanden

MAX. LEEFTIJD: 27 jaar

AANTAL JONGEN: 1, soms 2

DIEET: bladeren, vruchten en 

insecten
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Na de geboorte houdt het jong zich 

vast aan de buik van de moeder. Na 

een week of twee verhuist het naar 

de rug totdat het op eigen benen 

kan staan. De hele groep zorgt 

voor de jongen die ook door andere 

vrouwtjes worden gedragen. De 

zoogtijd duurt 10 weken. 

De staart is opvallend door zijn unieke 

zwart-witte streepjespatroon. Als 

de troep rondstruint, houden ze hem 

omhoog zodat ze elkaar goed kunnen 

volgen. Hij zorgt ook voor balans 

bij het klimmen. In Blijdorp zijn de 

staarten allemaal anders getrimd, 

zodat de verzorgers de individuen 

makkelijk herkennen.

In de droge bossen van 

Madagaskar kan het ’s nachts 

bitter koud zijn. Daarom draaien 

de maki’s ’s ochtends hun buik 

naar de aangenaam warme 

ochtendzon en spreiden hun 

armen. Zo warmen ze lekker op. 

De staart wordt in koude nachten 

ook wel als dekentje gebruikt.

Moeders, dochters, tantes 

en nichten blijven altijd 

bij elkaar in een groep. 

Mannetjes verhuizen 

regelmatig naar andere 

groepen of hangen er een 

beetje omheen. Ze worden 

namelijk niet altijd geduld 

door de bazige vrouwtjes. 

Maki’s communiceren 

vooral met geuren. 

Je ziet de vrouwtjes 

vaak geurmarkeringen 

afzetten uit klieren 

op hun achterwerk. 

De mannen wrijven 

hun staart langs de 

geurklieren op hun 

polsen. Tijdens het 

paarseizoen zwaaien 

zij met hun stinkende 

staart in de hoop rivalen 

af te schrikken.

De maki’s krijgen een 

gezond dieet met weinig 

suikers. Ze eten veel 

groente, rozenblad, 

wilgentakken en 

apenbrokken. In het 

buitenverblijf kunnen zij 

ook vruchten plukken 

van de bomen.
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MAKI’S IN BLIJDORP

Het nieuwe doorloopverblijf voor ringstaartmaki’s is in 

december 2018 geopend. Het gebied is aangebouwd aan 

het Oceanium en ingericht in de sfeer van Madagaskar. 

Bezoekers kunnen door het verblijf lopen, tussen en langs de 

dieren. Er zijn meerdere verwarmde schuilplekken zoals een 

(nagemaakte) baobab en een tropisch hutje. ‘s Winters zullen 

ze vooral in het binnenverblijf te zien zijn. De beplanting, 

o.a. doornstruiken, lijkt zoveel mogelijk op die uit het 

oorspronkelijke leefgebied. Op een aantal rotsige punten 

kunnen de maki’s springen en zonnebaden. Dat laatste doen 

ze maar wat graag waarbij ze hun buik naar de zon draaien en 

hun armen spreiden. 

Blijdorp ontving twee familiegroepjes uit Apenheul, met 

in totaal negen dieren. Elke groep wordt geleid door een 

dominant vrouwtje. In Blijdorp zijn dit de vrouwtjes Kanto en 

Iza waarvan de eerste het dominantst is. Kanto’s clan bestaat 

uit vier dochters en in maart kwam daar een kleindochter bij! 

Iza’s clan bestaat uit haarzelf en drie dochters. Het vergt veel 

geduld voordat de twee groepjes tot een harmonieus geheel 

zijn samengesmeed. De familiebanden zijn vaak sterk en de 

gevechten tussen families onderling kunnen heel pittig zijn. 

Zelfs binnen families kunnen de gemoederen hoog oplopen.

VROUWEN ZIJN DE BAAS

In Blijdorp proberen wij om de twee familiegroepjes 

geleidelijk en in alle rust aan elkaar te laten wennen. Er zitten 

nog geen mannen in de groep. Die worden later toegevoegd. 

Bij ringstaartmaki’s hebben de mannen niet veel in te 

brengen. Zij leven vaak aan de rand van een groep en stellen 

zich onderdanig op om ruzie met de vrouwtjes te voorkomen. 

Voor de introductie van mannen is de paartijd doorgaans de 

beste periode. De vrouwtjes zijn dan meestal toeschietelijker. 

Europese dierentuinen hebben een fokprogramma voor deze 

halfapensoort.

‘OUDE’ BLIJDORP GROEP

De dieren uit Apeldoorn zijn al gewend aan een doorloop-

verblijf. Ze zullen zich dus niet snel laten afleiden door 

bezoekers en hun eigen gang gaan. De ‘oude’ Blijdorp groep, 

die al vele jaren op het eiland bij de grote vijver huist, blijft 

op hun vertrouwde stek. Zij zijn al die drukte niet gewend. 

Deze groep bestaat ook alleen uit vrouwtjes. Vanwege de 

onderlinge rangorde kunnen de nieuwkomers bovendien ook 

niet zomaar met hen worden gemengd. 

Het makiverblijf is financieel mogelijk gemaakt door de 

Vereniging Vrienden van Blijdorp, inclusief een gul legaat van 

Vriend Eric Hille.

1 
jong

Per keer wordt 1 jong 

geboren, soms 2

6
maanden 

Dan is een maki  

ongeveer volwassen

50 
gram 

Zoveel weegt een  

pasgeboren jong  

ongeveer

PROJECT MADAGASIKARA VOAKAJY
Blijdorp steunt een project op Madagaskar dat zich 

inzet om de unieke variatie van dieren en planten op het 

eiland te behouden. Door lobby krijgen meer gebieden 

dankzij dit project een beschermde status. Ook de lokale 

bevolking wordt bij natuurbehoud betrokken door o.a. 

scholing van kinderen over de natuur van hun land.

BLIJE 
VERRASSING 
In maart zagen de verzorgers 

ineens een pasgeboren maki 

op de buik van moeder Kely. 

Een hele verrassing want 

de groep bestaat alleen uit 

vrouwtjes… De dekking heeft 

dan ook plaatsgevonden 

vlak voor het vertrek van 

Apenheul naar Blijdorp. De 

vader is Reggie. 
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