
 

 

 

Waarom zitten er altijd van die harde stukjes 
in vogelpoep? 
Gepantserde zaadjes 
 
Vogels eten besjes, en daar zitten zaadjes in. Maar om die zaden heen zit een heel harde 
buitenkant. Een soort pantser eigenlijk. En daardoor verteert de vogel wel het besje, maar 
niet het zaadje. 

Waarom zitten er altijd van die harde stukjes in vogelpoep? 

Hoi, ik ben Marieke en ik ben boswachter. 

Weet u toevallig wat van dierenpoep? Heel veel zelfs. 

Tijdens mijn studie heb ik kilo's poep verzameld en onderzocht. 

Getsie. Dat viel wel mee. 

Ik heb het eerst laten drogen. Wat zijn die harde dingetjes? 

Dat zijn zaadjes. O ja? 

Een vogel eet vruchtjes, dat vruchtvlees verteren ze... 

maar het zaadje heeft een pantser, dat is heel hard... 

dat beschermt dat zaadje en dat wordt weer uitgepoept. 

Hier heb ik een besje. Dat witte is het zaadje. 

Ik ga proberen het door te bijten. 

Ja, dat is dus echt keihard. 

O ja joh? Dat poept zo'n vogeltje weer uit... 

en dan groeit er een nieuw plantje uit. Nou ja! 

Waarom is dat handig? Voor zo'n zaadje is dat handig... 

want die vogel brengt het naar een andere plek om tot plant te groeien. 

Dit zaadje komt misschien wel van een kilometer ver... 



 

 

 

vervoerd in een maag van een vogel, een soort openbaar vervoer. 

Wat het plantje daarvoor betaalt, is een beetje vruchtvlees. Oh. 

Dat zaadje gebruikt de vogel dus. 

Maar dan ligt ie wel in de poep. Dat vindt dat zaadje lekker. 

Er zitten allemaal voedingsstoffen in. 

Kijk, daar is ie. 

Lekker in de poep, klaar om uit te groeien tot een nieuw plantje. 

Ja hoor, slim! Poepen wij de zaden ook uit als we fruit eten? 

Ja, als je een appel eet of bramen poep je die zaadjes weer uit. 

Dus uit mijn poep kan een appelboom komen. Tenzij je die poep wegspoelt. 

Even eerlijk, poep jij weleens in het bos? 

Als je als boswachter de hele dag in het bos loopt, moet je weleens. 


