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Vlees-eters hebben andere poep dan
planten-eters. Vossen en marters eten vlees.
Hun drollen lijken vaak op worstjes. Die
kunnen flink stinken. Herten en konijnen
eten planten. Ze leggen keutels. Dat doen
veel planten-eters. Vogelpoep is soms wittig.
Dat witte spul is pies. Vogels hebben geen
apart piesgaatje. Ze poepen en piesen
tegelijk. 

In poep zitten vaak onverteerde restjes:
botjes, haren, strootjes, pitten, vleugeltjes
van insecten. Kijk maar of je ze ziet.
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Hoi! Koeien, vossen, konijnen, vliegen…
poepen doen ze allemaal. Maar allemaal
anders. Droge keutels, natte vlaaien. Zachte
worstjes, opgerolde sliertjes. Poep is poepie
interessant. Soms kun je zien van welk dier
die poep is. Of wat het dier gegeten heeft.  

Maak met dit boekje een poeptocht. Potlood
meenemen om keutels en drollen te tekenen
en de vragen te beantwoorden. Wie weet
word je een echte poepoloog.
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Tijdens de poeptocht zoek je vijf verschillende soorten poep. Maak er een tekeningetje van 
en vul de vragen in.

poeptekening

waar gevonden?

kleur?

nattig/droog/
stevig/zacht?

van welk dier, denk je?

wat valt verder op?
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Hoge wc Soms heeft een dier boven op
een boomstronk gepoept, of op een graspol
of een molshoop. Vossen doen dat
bijvoorbeeld. Het betekent: stop, grenspaal,
dit is mijn terrein – andere vossen
ophoepelen a.u.b. 

Maar is een drol nu van een vos, een marter
of een bunzing? Zijn die keutels van een
haas, een konijn of een eekhoorn? Moeilijk.
Voor poepoloog moet je veel leren.
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Post We hebben ons een
aap gepuzzeld met jullie
bloembollenpuzzels.
Bedankt allemaal! 

Arend-Jan van Noorden

Michiel de Witte

Tamara en Marloes

Laurien Keulers
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Doe je mee? Even
niet opletten en hup je

staat in een hondendrol.
Daar moet wat aan
gebeuren. Ontwerp je

eigen hondenpoepzuiger, drollenvanger,
hondenwc of iets anders, zodat we van die
hondenpoep worden verlost. Stuur je
tekening of plakwerk vóór  juli  naar
Het Limburgs Landschap. 

Poep-weetje Sommige dieren eten hun
eigen poep. Er zitten nog wat gezonde
restjes in. Lees daarover in het boek Lekker
vies! van Ditte Merle: over poep en andere
lekker vieze dingen.

Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen
telefoon []   

fax []   

Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Deze kinderbijlage is mogelijk gemaakt

door de Nationale Postcode Loterij


