
 

 
 

Lama 

Wereldrecord ver spugen 

 

Lama's zijn eeltpotigen. Ze zijn familie van de 

kameel en de dromedaris.  

Eeltpotigen hebben allemaal lange slanke poten 

en een aparte manier van lopen.  

Die schommelende gang noemen we 'telgang'. 

  

Lama's hebben meestal een bruine of een witte 

vacht. Ze worden ongeveer 2 meter lang en 

wegen tussen de 120 en de 150 kilo. De staart 

is 25 centimeter lang. Ze kunnen 20 jaar oud 

worden. 

 

Waar kom je ze tegen? 

Lama's leven in de landen Peru en Chili  in Zuid-

Amerika. Ze komen niet in het wild voor, maar 

stammen af van de wilde guanaco, die in de 

bergen leeft. De lama leeft bij de mensen daar, 

zoals wij hier koeien of varkens houden.  

 

Mensen houden lama's als lastdier en 

gebruiken zijn vacht, zijn vlees en zijn melk. 

Van zijn vacht maken ze wol. Vroeger werd de 

lama veel gebruikt om op te rijden. 

Tegenwoordig geven mensen de voorkeur aan  

auto's, want die gaan sneller. Maar of zo'n auto 

net zo lekker schommelt als een lama…? 

 

Voortplanting 

Als een vrouwtjeslama ongeveer twee jaar oud is, kan ze kinderen krijgen. Meestal 

paren ze in de maanden augustus en september.  

Lama's leven in kuddes. In zo'n kudde loopt maar één mannetje mee. Die wordt 

automatisch de vader van de kleintjes. Vindt een jong mannetje geen kudde met 

enkel vrouwtjes of kan hij niet tegen het mannetje in de vrouwenkudde op, dan 

zoekt hij zijn plek in een kudde met alleen maar mannelijke lama's. 

 

 



 

 
 

Voedsel 

Lama's eten vooral gras, maar ze vinden ook allerlei bladeren lekker. De wilde 

guanaco eet ook graag paddenstoelen en korstmossen. 

 

Waarom spugen lama's 

Een lama is een erg slim dier, die bovendien heel eigenwijs kan zijn. Als een lama 

bijvoorbeeld geen zin heeft om voor iemand opzij te gaan, blijft hij stoer staan!  

Is hij erg chagrijnig en maakt iemand hem bang of boos dan kan hij ook gaan 

spugen. De lama staat erom bekend dat hij spuugt om zich te verdedigen. De spuug 

die uit zijn bek komt, komt uit zijn maag. Hij spuugt dus niet met speeksel, maar 

met een soort maagzuur. 

 

 

 


