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We zijn er al uit dat mensen – met hun boeren, 
scheten, spugen, snot eten, enzovoort – de 
smerigste dieren zijn die er bestaan. Maar er zijn 
wel meer viezeriken. De meeste mensen zullen het 
gedrag van deze dieren goor vinden. Maar er is, 
zoals altijd, wel een goede reden voor.

GATVER!: Dieren  
die vies doen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wat ruik je toch lekker
Bever
Deze beroemde dammenbouwers hebben een 
speciale klier in hun kont die een geelbruine, 
kleverige smurrie produceert: bevergeil. Door 
bevergeil te ruiken, komen bevers van alles te 
weten. Bevergeil ruikt naar vanille en wordt in ijs 
en parfum gebruikt.

Is er nog 
nieuws 

vandaag?

Ik bespaar in 
ieder geval 
badschuim.

Effe m’n bril 
poetsen!

Wil je ook een ijsje? 
Ik heb aardbeien- en 

beverkontsmaak.

Brulaap
Deze herrieschoppers komen in heel Midden-Amerika voor. 
Mannetjes plassen over hun poten en wrijven daar dan mee 
over hun lijf. Zo vinden vrouwtjes ze aantrekkelijker. En je 
mag ook wel uitkijken: brulapen laten poep en plas vallen op 
mensen die ze storen! Je bent dus gewaarschuwd!

Jaguar
Net als alle andere katachtigen likken 
jaguars uit de Zuid-Amerikaanse bossen 
zich schoon met hun ruwe tong. Zo 
houden ze hun vacht schoon en zacht… 
en hun achterste ook netjes.

Witstaarthert
Denk je dat jouw ouders pech hadden 
toen ze je luiers moesten verschonen? 
Het kan erger! Een witstaarthertmama 
likt af en toe aan de kont van haar 
kind om het te helpen poepen.

Rat
Dieren hebben allerlei manieren om af te 
koelen. Sommige likken zichzelf. Ratten likken 
bijvoorbeeld aan hun buik. Als het spuug 
verdampt, neemt hun lichaamswarmte af. 
Slim beest, toch?

Lekker likken
Gekko
Veel dieren hebben oogleden, en dat is maar goed ook. 
Oogleden houden je ogen schoon. Maar stel je voor dat 
je een gekko bent… Die snelle hagedissen hebben geen 
oogleden. Om het stof uit hun ogen te krijgen, moeten 
ze ze aflikken. Daar moet je een lange, lenige tong voor 
hebben. Probeer het maar eens.

Hond
AVolgens wetenschappers kan een hond 
tienduizend keer beter ruiken dan een mens. 
Honden communiceren met elkaar door speciale 
stofjes uit te scheiden met hun kontklieren. 
Als ze aan elkaars achterste ruiken, zijn ze dus 
eigenlijk aan het kletsen.
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Kom niet te 
dichtbij!
Scharrelaar
Deze zeldzame, schitterende vogel 
is zo groot als een kraai, maar 
heeft fel turkoois-blauwe veren. Zijn 
kuikens weten hoe ze roofdieren 
moeten afschrikken: als een 
ongewenste gast te dicht bij 
het nest komt, kotsen ze een 
stinkende oranje vloeistof  
over zichzelf uit. Dan heeft  
de aanvaller meteen geen  
trek meer!

Kameel
Een kameel is een van de beste spugers van de dierenwereld. 
Hij spuugt niet alleen slijm – nee, het is veel smeriger! 
Als hij zich bedreigd voelt, kokhalst hij een deel van zijn 
maaginhoud naar boven en spuugt dat stinkende, gore goedje 
naar vervelende mensen of hongerige wolven. Wees dus maar 
aardig tegen de kamelen die je tegenkomt!

Padhagedis
Deze kleine, langzame woestijnbewoner kan 
niet snel rennen. Hij misleidt zijn aanvallers 
door op te gaan in zijn omgeving. Als dat 
niet lukt, heeft hij nog een trucje achter 
de hand. Hij kan de bloeddruk achter zijn 
ogen zo hoog opvoeren dat de aderen 
knappen en er donker bloed uit zijn 
ooghoeken spuit. Die komt hoog binnen 
in de goor-top-tien!

Hoezo 
ingewikkelde 
ingewanden?

Ja, het zijn  
die rozen!

Bommetje!

Zeekomkommer
Een zeekomkommer, die op de bodem van 
de oceaan leeft, is een van de raarste dieren 
van de wereld. Hij heeft geen hersenen, 
maar kan zichzelf wel geweldig verdedigen. 
Als hij wordt aangevallen, duwt hij zijn 
ingewanden door zijn kont naar buiten. 
Deze giftige buisjes kunnen vissen die in 
de buurt komen verstrikken en zelfs doden. 
En de zeekomkommer krijgt snel nieuwe 
ingewanden. 

Kramsvogel
Kramsvogelkuikens worden in hun nest 
soms belaagd door hongerige raven. De 
kramsvogelouders zijn te klein om de 
raven aan te kunnen, dus ze vliegen over hen 
heen en voeren poepbombardementen uit.  
De kleverige poep maakt de vleugels van de 
raven plakkerig, waardoor ze niet goed meer 
kunnen vliegen. 

Coloradokever
De larven van dit gestreepte insect 
hebben een weerzinwekkende manier om 
roofdieren weg te houden – maar slim 
is het wel! Ze eten eerst van een plant 
die ‘Bitterzoet’ heet en vol gifstoffen zit. 
Vervolgens smeren ze zichzelf in met hun 
giftige poep. Het stinkt, maar het werkt!

NOG MEER VIEZE 
VERDEDIGINGSTECHNIEKEN

* Bombardeerkevers sproeien superhete, 
gevaarlijke chemicaliën met hun kont.

* Kleinste potvissen spuiten stinkende bruine 
inkt in het water om haaien te verblinden.

*  Colobopsis saundersi zijn mieren die hun 
buik laten ontploffen om een gemene gele 
vloeistof te verspreiden.

*  De eikelmuis kan zijn staart loslaten als 
die wordt gegrepen door een aanvaller.

Probeer dit 
niet thuis!

Ruik jij ook  
zoiets smerigs?
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Westelijke haakneusslang
Dit sluwe reptiel is vieze 
trucjeskampioen. Als hij wordt 
aangevallen, komt hij eerst sissend 
omhoog, en daarna zet hij zijn nek 
uit als een cobra om zijn aanvaller 
af te schrikken. Als dat niet werkt, 
kronkelt hij heen en weer en rolt 
uiteindelijk op zijn rug met zijn 
bek open, waarbij hij een gore 
stank verspreidt alsof hij aan een 
dodelijke ziekte leidt. Dat jaagt 
iedereen wel weg! Eend

Vossen zijn dol op sappige, wilde 
eenden. Maar als een eend is 
gevangen, laat hij zich in de bek 
van de vos slap hangen. De vos 
denkt dan dat zijn prooi al dood is, 
en legt hem vaak nog even neer 
voor hij gaat eten. Als de vos even 
niet oplet, springt de vogel op en 
vliegt weg. Wetenschappers hebben 

ontdekt dat meer dan de helft 
van de gevangen eenden op die 
manier weet te ontsnappen.

Leptolalax
Deze kleine kikker is een 
van de beste ‘voor dood’-
spelers van het dierenrijk. 
Hij ligt doodstil op zijn rug 
met zijn ogen gesloten en 
poten stijf uitgestrekt. Niet 
smerig, maar slim!

Dodelijk slim!

Opossum
Stel je eens voor: een grote, hongerige 
lynx is op zoek naar een lekker 
maaltje. Hij ziet een klein buideldier 
uit een boom klimmen en drijft het 
in een hoek. Maar net als de lynx wil 
aanvallen, ligt zijn prooi stokstijf op 
de grond, komt er schuim uit zijn bek 
en ruikt het lijf naar rottend vlees. De 
lynx stoot er even tegen, ruikt eraan en 
druipt dan walgend af. Als hij uit het 
zicht is, staat het dier weer op. Dat is 
de opossum.

Ik kan hem 
maar beter 
begraven!

OPOSSUMFEITJES

* Opossums zijn buideldieren die in 
Noord- en Zuid-Amerika leven.

* Als ze worden aangevallen, ‘spelen’ ze 
niet dood. Ze vallen eigenlijk flauw.

* De rottende geur scheiden ze af uit een 
klier bij hun kont.

* Opossums kunnen urenlang stilliggen 
met hun ogen halfgesloten en hun tong 
uit hun bek.

Straks 
kikkeren we 

weer op!

Kraamwebspin
Dode dingen zijn meestal goor. Wat 
niet meer leeft, begint vaak snel 
te rotten en te stinken. Er komen 
maden en schadelijke bacteriën op 
af, waardoor andere dieren er niet 
meer van kunnen of willen eten. 
Een goed voorbeeld is het slimme 
kraamwebspinmannetje: hij doet 
soms alsof hij dood is, zodat zijn 
vrouwtje hem niet opeet!



20  21

Afvalverwerking 
Voor mijn volgende 

verjaardag wil ik  
een kam.

Sinds ik op die 
das heb geplast 
beweegt mijn 
territorium!

Braakballen
Uilen en andere roofvogels slikken muizen en andere kleine 
dieren in hun geheel door. Omdat ze botten, veren en vacht 
niet kunnen verteren, bewaren ze die delen in een aparte 
maag: de spiermaag. Daar worden alle niet-verteerde 
onderdelen samengedrukt, zodat de vogel een braakbal uit 
kan spugen. Uilen, meeuwen, kauwen, kraaien, ooievaars en 
reigers laten deze pakketjes achter.

Ik voel me niet goed… 
Mensen doen het, honden en katten doen het en allerlei wilde dieren 
doen het. Kotsen is meestal een teken dat het lichaam iets verkeerds 
heeft binnengekregen. Sommige dieren, zoals zeemeeuwen, geven 
gedeeltelijk verteerd voedsel over om aan hun jongen te voeren. 
Slangen braken soms een opgeslokt dier uit als ze onder stress staan – 
bijvoorbeeld als ze zelf worden aangevallen.

KOTSFEITJES 

Pas op: pis!
Terwijl tijgers door hun jachtgebied lopen, sproeien ze 
urine over rotsen, bomen en de grond. Zo weten andere 
tijgers dat dit gebied al is ingenomen, en dat ze uit de 
buurt moeten blijven. Er zijn veel andere dieren die ook 
op deze manier hun terrein afbakenen, zoals wolven, 
panda’s en muizen.

Rollebollen
Wrattenzwijnen en andere dieren vinden het heerlijk om door de modder te rollen. 
De modder verwijdert parasieten die op hun huid leven, houdt ze lekker koel én 
werkt als zonnebrandcrème. Honden rollen vaak in koeienstront of vossenpoep of 
andere smerige, stinkende smurrie. Maar hyena’s zijn het goorst – die rollen het 
liefst door hun eigen kots.

en zo
Haarbalbraken
Huiskatten spugen soms haarballen 
uit: zoveel vacht krijgen ze binnen 
tijdens het wassen. Grote katten 
doen dat ook – en hun haarballen 
zijn navenant groter. Een leeuw 
kan een haarbal ter grootte van 
een brood uitbraken! Een tijger in 
een Amerikaanse dierentuin wist er 
zelfs een haarbal uit te krijgen van 
bijna 2 kilo!

* Paarden, konijnen en 
ratten kunnen niet kotsen.

* Zelfs dinosaurussen gaven 
over. In Engeland is een 
160 miljoen jaar oud 
fossiel van dinobraaksel 
gevonden.

*  Sommige haaien kunnen 
letterlijk hun ingewanden 
uitkotsen. Ze duwen hun 
maag naar buiten om de 
inhoud te lozen.

*  Veel vliegen spugen op 
hun voedsel voor ze het 
opeten.

*  Walviskots kan kostbaar 
zijn. Potvissen braken 
een zeldzame wasachtige 
substantie uit – ambergris 
– dat in sommige parfums 
wordt gebruikt.


