
Het jy al ooit daardie lekker grillerige liedjie oor 
die skilpad gesing? Jy weet, die een wat so klink: 

Daar loop ’n skilpad in die pad.
Ek tel hom op, hy maak my nat.
Ek sit hom neer, hy doen dit weer,
en weer en weer en weer!

Toe ek klein was, was dit een van my en my sussie se 
gunstelingliedjies. Ons kon dit selfs op die klavier speel 
(al het die musiekjuffrou dit beslis nie vir ons geleer nie). 
    Maar het jy al ooit gewonder of ’n skilpad regtig 
op jou sal piepie as jy hom optel? Ek het op ’n plaas groot-
geword, en ek kan sommer nou vir jou die antwoord op 
daardie vraag gee: Ja. En, ja, dit het al met my gebeur. Die 
skilpad het nie eens skaam gelyk terwyl hy dit doen nie. 
    Maar hoekom doen skilpaaie dit? 
    Vir dié boek het ek ’n hele klomp vreemde en vieslike 
vrae bymekaargemaak, en daarna het ek my bes gedoen 
om die antwoorde op dié vrae op te spoor.
     Die antwoorde het my heerlik laat ril en gril – en 
ek hoop jy gaan net soveel pret daarmee hê!

Sal_'n_skilpad_op_jou_piepie_inner_5.pdf   1   2022/02/28   09:47



Die binturong (Arctictis binturong) is ’n boomlewende 
soogdier wat in Suidoos-Asië voorkom. Dit word ook ’n 
beerkat genoem. Die binturong is egter nie ’n beer of ’n kat 
nie, maar eerder familie van die sivetkat. (Jip, jy het reg 
gelees – die sivetkat is ook nie ’n kat nie. Wie op aarde dink 
hierdie diere se name uit?) As jy ’n binturong teëkom, gaan 
dit ruik asof jy by die fliek is, want dié diertjies ruik soos 
springmielies met warm botter. Mmm, lekker, nè? Wel, in 
werklikheid is dit ’n chemiese stof in die binturong se piepie 
wat soos springmielies ruik. Wanneer die dier piepie, beland 
van die urine op sy stert en bene. Dit het ’n kenmerkende 
reuk wat die diere help om hul gebied te merk en maats te lok. 

Wel, hiënabotter is iets wat jy 

beslis nie op jou pousebroodjies 

wil smeer nie. Dit is die naam 

wat gegee word aan die olierige 

stof wat ’n hiëna (Crocuta crocuta) 

naby sy agterent afskei, en wat 

hiënas aan bome, bosse en selfs aan 

mekaar afsmeer. Dit is ’n manier 

waarop die hiënas hul gebied 

merk en kommunikeer. Elke hiëna 

  se “botter” het sy eie, kenmerkende 

reuk en jy kan dit baie ver ruik. 

(En, ja, reg geraai, dit ruik aaklig.) 

Dit help die hiënas in ’n trop om 

mekaar uit te ken. 
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