
 

De klipdas 
Een sociaal dier 
 
De klipdas is een zoogdier dat voorkomt in Afrika en Azië. Ze lijken een beetje op 
knaagdieren. 
 

Zouden hier dieren leven? Ja! Kijk maar! Het is een klipdas. Hij lijkt een beetje op een 
marmot. Hij weegt ongeveer drieënhalve kilo. Hij heeft een korte vacht. Hij heeft lange 
stompe tenen met hoefachtige kromme nagels. Klipdassen hebben veel eten nodig. Ze eten 
stug gras, planten en blaadjes. En heel soms eten ze insecten. Drinken doen ze haast niet, 
ze halen hun water uit het gras dat ze eten. Ze eten twee keer per dag, 's morgens en ‘s 
avonds. Heerlijk eten!  

Klipdassen leven in groepen. Zo'n groep varieert van vier tot wel zestig dieren. Dit is de 
schelle alarmkreet van de klipdas. Een waarschuwingssignaal voor als er gevaar dreigt. Een 
paar dieren geven harde kreten om de rest van de groep te waarschuwen. Hun grootste 
vijanden zijn jagers. Pas op! Daar is het niet veilig. Hoor je wat ze zeggen? Er zijn 
klipdasjes geboren. Wat een klein diertje! Hij kan nauwelijks bewegen. Klipdassen krijgen 
twee tot zes jongen. De wijfjes voeden en verzorgen de jongen met zijn allen. Kom op, held! 
Je moet leren klauteren. Probeer het maar. Succes! Het jong moet naar zijn moeder toe. 
Dan kan ze het zogen en verzorgen. Tijd voor een tukje. Dag! 
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