
 

 
 

Prairiehond 

Geen hond! 
 

De prairiehond is geen hond, maar behoort tot de 

knaagdieren. Het is een dier dat verwant is aan andere 

eekhoornachtigen. Ze hebben hun naam gekregen 

vanwege hun keffende roep! 

 

Kenmerken 

Prairiehonden zijn grondeekhoorns, die leven op de 

prairies. Dat zijn grasvlakten in Noord-Amerika. De zwartstaartprairiehond is één 

van de bekendste soorten. Dit dier wordt ongeveer 30 centimeter groot, met een 

staart van 10 centimeter. Ze leven op een hoogte van 1300 tot 2000 meter. 

 

De haren van de zwartstaartprairiehond veranderen van kleur. In de winter hebben 

de haren een zwarte punt, in de zomer juist een witte! De snorharen en de punt 

van de staart zijn zwart. 

 

Prairiehonden eten planten en daarin zijn ze niet echt kieskeurig. Wat er in het 

seizoen beschikbaar is, eet de prairiehond. Grassen, loof van struik, distels, 

cactussen, wortels en bollen, prairiehonden lusten het allemaal! 

 

Burchten 

Ze leven in grote groepen in uitgebreide burchten, die wel 30 meter lang en 5 meter 

diep kunnen zijn. Er worden verscheidene kamers gemaakt, waaronder een met 

gras beklede nestkamer, een 'kinderkamer' en 'toilet'. De diertjes zijn dus heel goed 

georganiseerd! 

 

Boven de grond markeren bergjes die op vulkanen lijken de ingang of uitgang van 

een burcht. Die bulten zorgen er ook voor dat het regenwater niet naar binnen kan 

stromen. Ook functioneren ze als uitkijkposten voor de prairiehonden die de wacht 

houden. Die slaan alarm als er gevaar dreigt. 

Voortplanting 

Prairiehonden planten zich heel snel voort. Ze werpen tot 8 jongen, na een draagtijd 

van ongeveer 35 dagen. 

 



 

 
 

 
 

Klieken en wijken 

Prairiehonden leven in klieken. Die bestaat uit één mannetje met meerdere 

vrouwtjes met hun jongen. Meerdere klieken vormen dan weer een wijk. En meer 

wijken vormen een stad! 

Als ze hun territorium beschermen, springen ze energiek rond, terwijl ze hun 

keffende geluid maken. De staart staat opgezet en de tanden laten ze klapperen! 

 

 


