
Die Afrika-olifant  
(Loxodonta africana) is die 

 grootste landsoogdier op aarde en kan 
meer as 6 000 kilogram weeg. So ’n bielie van ’n  

dier het natuurlik ’n bielie van ’n aptyt. Olifante kan  
meer as 200 kilogram kos per dag eet. En as jy so baie kos 
eet, wel, dan los jy ook groot bolle. Een olifant los tussen  
70 en 150 kilogram mis per dag. So, dink dalk twee keer 
voor jy besluit om eendag in ’n dieretuin te gaan werk.

Die geleerde naam vir poef  
is “faeces” (uitgespreek 

“fieh-sies”) of fekalieë. Dit 
kan ook mis of uitwerpsels 
genoem word – of tjorts of 

bollie of ’n paar ander lelike 
name wat beslis nie in  
’n ordentlike boek soos  

dié hoort nie. 

As jy in die veld bly, is daar  
nie sneesdoekies byderhand nie. So, hoe  

gemaak as daar ’n irriterende snollie in jou neus  
is? Wel, jy kan seker jou vingers gebruik om dit uit  
te grawe, soos baie mense graag doen ... maar party  

van ons word gebore met hoewe in plaas van vingers. 
As jy ’n kameelperd is, is dit egter maklik – gebruik  
jou tong! ’n Kameelperd (Giraffa camelopardalis)  
se tong kan amper ’n halfmeter lank word – lank  

genoeg om sy eie neusgate mee skoon te lek. Probeer 
 dit gerus by die huis doen ... maar verkieslik nie 

terwyl iemand vir jou kyk nie!

Ape soos gorillas en sjimpansees grawe ook 

graag in hul neus – en eet soms die snollies.

Partykeer beweeg kos deur hase en 
konyne se spysverteringskanaal 

sonder dat alles behoorlik verteer. Dit 
beteken hul poef bevat soms nog 

heelwat bruik bare voedingstowwe. 
Daarom eet hase en konyne soms hul 

poef – sodat die kos nog ’n kans kry om 
te verteer. Sien, partykeer verdien 

selfs poef ’n tweede kans.

Jip, daardie vreemde feit wat jy iewers op  
die internet raakgelees het, is waar. Die klep 

tussen ’n rot se maag en slukderm is baie 
sterk, en die spiere in ’n rot se slukderm en 
diafragma (die spier wat die borsholte en 

maagholte skei) is nie sterk genoeg om die klep 
te laat oopgaan sodat die inhoud van die rot se 

maag uitgedwing kan word nie. Navorsers 
vermoed dié knaagdiere se brein beskik ook 
nie oor die vermoë om die diertjies te laat 

opgooi nie. So, rotte word nooit naar nie. Dis 
een van die redes waarom rotgif so goed werk 

– die diertjies kan nie die gif uitbraak nie. 

Rotte is nie die enigste soogdiere wat nie kan 
opgooi nie – ander diere soos marmotte en 

perde kan ook nie braak nie.

Rotte kan ook 
nie burp nie.
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Renosters gebruik soms 
mishope wat tot 20 meter  
in deursnee kan wees – dis 
omtrent ’n tennisbaan vol 
bollie! Verskillende renosters 
in ’n gebied kom almal hier-
heen om hul toiletsake te doen. 
Daar is ’n goeie rede hiervoor –  
elke renoster wat die mishoop be -  
soek, kan meer uitvind oor die ander 
renosters in die omgewing. Die reuk van ’n 
renoster se mis kan vir ander renosters belangrike inligting 
gee oor die dier se geslag, gesondheid en ouderdom. So, elke 
keer as ’n renoster die mishoop besoek, is dit amper soos om 
’n draai op Facebook of Instagram te maak! (Jou pa en ma 
doen omtrent dieselfde wanneer hulle Facebook of Twitter 
op die toilet gebruik.)

Wanneer wildehonde gaan jag, bly die kleinspan tuis. 
Wildehonde lê dikwels lang afstande af om te jag, en die 

prooi word soms ver van die kleintjies se skuilplek gevang. 
Die volwasse wildehonde is nie sterk genoeg om die kos so 
ver terug te dra nie, daarom het hulle ’n spesiale manier 
om die kleintjies te voer. Hulle eet soveel as hulle kan, en 

sodra hulle terug by die skuilplek kom, bring hulle die kos 
op sodat die kleintjies die braaksel kan eet. Njammies.

Die geleerde woord vir opgooi is “vomering” 
of “emese”. Probeer gerus vandag iemand 
met dié slim brokkie inligting beïndruk.

Sjimpansees is van die 
intelligentste diere op aarde –  

hulle kan eenvoudige gereedskap 
gebruik en selfs gebaretaal aanleer.  

So, het hulle al geleer om toilet-  
papier te gebruik? 

Die antwoord is nee – nie in die natuur nie.  
In aanhouding kan sjimpansees dalk geleer word  
om hul boude af te vee as ’n soort toertjie, maar  
mense is die enigste diere op aarde wat gereeld 

hulleself skoonvee nadat hulle hul toiletsake gedoen 
het. Waarom dan? Wel, omdat ons slim genoeg is, 

natuurlik. Maar daar is nog ’n rede. Omdat mense die 
enigste primate (aap agtiges) is wat heeltyd regop op 
twee bene loop, beteken dit ons ... e ... agterstewe bly 

nie so maklik skoon soos ander diere s’n nie. Dis 
waarom mense al eeue gelede begin het om 

hulleself skoon te vee, eers met blare en gras, 
later met goed soos mieliestronke en 

koerantpapier (eina!), en deesdae  
met lekker streelsagte, boude-

vriendelike dubbellaag-
toiletpapier!
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’n Seekoei (Hippopotamus amphibius) se vel skei soms ’n 
kleurlose stof af wat oranje of rooibruin word. Vroeër jare het 

party mense geglo seekoeie sweet bloed (wat omtrent klink soos 
iets wat gebeur wanneer mens ’n moeilike wiskundetoets skryf). 

Dié afskeiding is egter nie sweet óf bloed nie. Dit is ’n spesiale 
slymerige stof wat die seekoei se vel produseer en wat as ’n 

natuurlike sonskerm dien om die dier teen sonbrand te beskerm.

Die bloedsuier Placobdelloides 

jaegerskioeldi is lekker vol fiemies. Dié 

grillerige gogga drink nie sommer enige 

dier se bloed nie – hy verkies ’n dieet van 

seekoeibloed, baie dankie. Maar ongelukkig  

is ’n seekoei se vel baie dik – veels te dik vir die 

bloedsuier om te deurboor. So, hoe nou gemaak? Wel, 

die bloedsuier het ’n briljante oplossing vir die probleem 

gevind – hy kruip by die seekoei se anus (die gaatjie waar 

die poef uitkom) in en maak hom tuis in die dier se rektum 

(die laaste deel van die spyverteringskanaal). Hier kan die 

parasiet maklik sy gunstelingkos geniet – lekker vars 

seekoeibloed. (Tien punte vir jou as jy hierdie hele 

brokkie inligting kon lees sonder om naar te voel.)

’n Sekere soort platwurm, Oculatrema 
hippopotami, is ’n parasiet wat jy net op een 
plek sal kry – binne-in ’n seekoei se ooglede.

Anders as wat baie mense dink, is die sproei wat ’n 
muishond spuit nie piepie (urine) nie. Die spesiale 

sproei wat ’n muishond vrystel wanneer hy bedreig 
voel, word geproduseer deur twee spesiale anale 
kliere (kliere in sy agterstewe). Spiere rondom  
die kliere trek saam om die sproei met super- 

stink akkuraatheid te laat uitskiet. 

Maar waarom stink die sproei so erg? 
Muishondsproei is ’n olierige stof wat 

uit sewe verskillende swawel-
verbindings bestaan. Swawel is ’n 

chemiese stof wat baie sleg ruik. 
Wanneer swawel byvoorbeeld met 

waterstof verbind, vorm dit 
waterstofsulfied wat soos vrot 

eiers ruik. G’n wonder ’n mens 
kan dae lank stink nadat  

’n muishond op jou 
gesproei het nie!
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