Poep eten
Een hond kan soms poep eten, niet alleen zijn eigen poep maar ook van soortgenoten,
van andere dieren. Voor sommigen lijkt het een echte lekkernij.
A. Waarom eten ze poep:
In het verleden dacht men dat het eten van poep veroorzaakt werd door slechte voeding
of een slechte gezondheid, dit is echter nooit door onderzoek bewezen.
Gedragspecialisten vinden dat het meer met gedrag te maken heeft, de hond is gewoon
een viespeuk en voor hen is bijna alles eetbaar.
B. Een teef en haar pups:
Voor een teef is het de normaalste zaak van de wereld dat ze de uitwerpselen van haar
pups opeet. Door aan het achterwerk en uitwendige geslachtdelen te likken leert de teef
haar pups hun behoefte te doen. Ze eet ze dan op om zo te voorkomen dat het nest gaat
stinken. Sommige pups zullen dit gedrag kopiëren en hun eigen poep en die van hun
broers en zussen opeten. Meestal verdwijnt dit gedrag wanneer ze wat ouder worden.
C. Waarom eten oudere pups en volwassen honden toch poep:
·
Een tekort aan aandacht;
·
Ze doen het uit verveling of uit frustratie;
·
Te veel honden in een te kleine ruimte waar niks spannends te beleven is;
·
Een te grote roedel honden op een te klein oppervlak levert grote spanningen
op binnen de roedel, wat weer lijdt tot frustraties.
Overmatig poep eten lijdt tot een hogere infectiedruk, met name spoelwormen.
Is er geen sprake van frustratie, verveling of over populatie dan is het waarschijnlijk
omdat hij het gewoon lekker vindt.
D. Hoe voorkomen:
Het beste is als eigenaar te voorkomen dat je hond poep eet.
Zorg dat je hond niet in aanraking komt met ontlasting van andere honden, katten en
andere dieren. Vermijd uitlaatplaatsen waar veel honden komen ontlasten.
Wordt de behoefte in eigen tuin gedaan dan dien je die direct op te ruimen, heb je
meerdere honden dan moet je zorgen dat de hele tuin drolvrij is.
Straffen heeft geen zin, behalve als je er al heel vroeg mee begint, bij pups. Als
volwassen hond dit al een poosje doet is het soms moeilijk af te leren. Hou hem goed in
de gaten als hij buiten is en als hij de neiging krijgt om poep te gaan eten, direct het
gedrag corrigeren en hem afleiden met een spelletje of iets anders wat lekker is en voor
de eigenaar minder onaangenaam.

