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1.  Samenvatting  
 
Voorliggende studie is opgebouwd uit twee verschillende onderzoeksluiken. 
 
In een eerste luik is onderzoek uitgevoerd naar de voedselkeuze van de Ingekorven vleermuis (Myotis 
emarginatus). Deze vleermuissoort wordt door tal van internationale overeenkomsten beschermd. Zo 
is de soort opgenomen in de Habitatrichtlijn in bijlage II en IV. 
Uit literatuuronderzoek blijkt dat de Ingekorven vleermuis een vrij gespecialiseerde soort is qua dieet. 
De soort eet vooral spinnen, vliegen (waaronder de voor de landbouw schadelijke Stalvlieg) en in 
mindere mate (nacht)vlinders. De aanwezigheid van dagactieve insecten en niet-vliegende Arthropoda 
is typisch voor het dieet van de Ingekorven vleermuis en wijst erop dat de prooien vooral van een 
oppervlakte geplukt worden, het zogenaamde ‘gleanen’. Het dieet vertoont overeenkomsten met dat 
van de Franjestaart en Gewone grootoorvleermuis, maar in vergelijking met andere “gleaners” is de 
Ingekorven vleermuis minder opportunistisch in zijn foerageergedrag, aangezien andere soorten een 
veel gevarieerder dieet hebben. Het dieet kan sterk verschillen tussen kolonies in verschillende 
streken.  
 
Ten behoeve van voorliggend onderzoek zijn op vijf verschillende data uitwerpselen ingezameld van 
drie locaties (zomerkolonies) verspreid over Vlaanderen, met name in de provincies Antwerpen 
(Postel), Vlaams-Brabant (Lovenjoel) en Limburg (Sint-Pieters-Voeren).  
De samenstelling van de uitwerpselen is onderzocht en er is gekeken naar regionale en seizoenale 
verschillen in voedselkeuze.  
In totaal zijn 10.478 fragmenten uit 630 uitwerpselen van de Ingekorven vleermuis op naam gebracht. 
Dit betekent gemiddeld een 16 tot 17 tal fragmenten per vleermuiskeutel.  
De fragmenten aangetroffen in de uitwerpselen zijn ingedeeld in 16 taxa van ongewervelden. De vier 
belangrijkste taxa in termen van totaal aantal fragmenten zijn de Stalvlieg (Stomoxys calcitrans), 
spinnen, vertegenwoordigers van de familie Echte vliegen (Muscidae), waartoe ook de Stalvlieg 
behoort, en vertegenwoordigers van de Cyclorrhapha, een suborde van de Diptera (orde van Vliegen 
en muggen) waartoe de familie Muscidae behoort. Met andere woorden, vooral vliegen en spinnen.  
 
De voedselkeuze van Ingekorven vleermuis in Lovenjoel en Sint-Pieters-Voeren bleek zeer 
gelijkaardig te zijn. Op beide plaatsen worden gemiddeld over het jaar genomen ruim 70 % vliegen 
van de familie Muscidae (Echte vliegen) gegeten, vooral Stalvlieg.  
Het menu in Postel bleek erg verschillend. Vliegen van de familie Muscidae maken daar gemiddeld 
slechts een goede 4% uit van het voedsel en de voornaamste voedselbron zijn spinnen (66%). Bruine 
gaasvliegen (Hemerobiidae) worden er ook volop gegeten (ca. 13%), terwijl deze groep volledig 
ontbrak in Voeren en minder dan 1% van het voedsel uitmaakt in Lovenjoel. 
 
De seizoenale variatie in voedselkeuze bleek gering. In juli nemen Muscidae een iets groter aandeel 
in van de prooien, vooral in Postel. 
 
De gegevens van de ‘klauwtjesmethode’ (3032 klauwtjes) en de ‘overige fragmenten’ (7.446 
fragmenten) zijn apart beschouwd om vergelijking tussen beide methodes mogelijk te maken. 
De ‘klauwtjesmethode’ vereist minder determinatie maar levert ook minder informatie op. 
De vier belangrijkste taxa in termen van totaal aantal fragmenten (Stalvlieg, de overige Muscidae, 
Cyclorrhapha en spinnen) zijn via de klauwtjesmethode nog goed vertegenwoordigd. Andere taxa 
ontbreken echter grotendeels of volledig. Voor vlinders (Lepidoptera) en Bruine gaasvliegen 
(Hemerobiidae), waar grote verschillen zijn tussen de vele fragmenten en de weinige klauwtjes, geeft 
dit bijgevolg een minder correct beeld met betrekking tot de voedselkeuze van Ingekorven vleermuis.  
Voor populaties Ingekorven vleermuis die in belangrijke mate op nachtvlinders foerageren, zal de 
klauwtjesmethode dus resultaten opleveren die sterk afwijken van de realiteit.  
Vooral om die reden suggereren wij voor toekomstige studies om eerder met alle fragmenten of alle 
fragmenten zonder de klauwtjes te werken dan (enkel) met de klauwtjesmethode. 
 
Naar het beleid toe, zijn een aantal elementen erg belangrijk.  
In eerste instantie is er een belangrijke link met de landbouw. Gezien de hoge proporties Stalvliegen 
(en andere Muscidae) die gegeten worden, is het belangrijk om te beseffen dat Ingekorven 
vleermuizen sterk gebaat zijn bij landbouwbedrijven waar veestallen aanwezig zijn die toegankelijk zijn 
voor vleermuizen en waar vliegen aanwezig zijn. 
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Het is duidelijk dat doorgedreven hygiënische omstandigheden in de stallen, waarbij dieren op 
roosters staan en niet op stro, en waar mesthopen op het erf geweerd worden, een boerderij 
ongeschikt kunnen maken als jachtgebied voor de Ingekorven vleermuis. Een potentiële bedreiging 
die in dit kader niet onvermeld mag blijven, is het gebruik van farmacologische producten tegen 
Stalvliegen en andere Muscidae. Deze producten zijn mogelijk schadelijk voor de vleermuizen. 
 
Daarnaast is er de link met natuurbeheer. Immers, Ingekorven vleermuizen eten ook veel 
webbouwende spinnen. Het is algemeen bekend dat aan zonbeschenen bosranden die beschut 
gelegen zijn (weinig invloed van wind), hoge densiteiten aan insecten (en hun predatoren zoals 
spinnen) aangetroffen worden.  
Vooral de overgangen tussen bos enerzijds en bepaalde open ecotopen zoals heide en graslanden 
die niet al te intensief agrarisch beheerd worden, zullen waardevol zijn als jachtgebied voor 
Ingekorven vleermuis.  
De momenteel gangbare doelstellingen in het ecologische bosbeheer, zoals het creëren van 
geleidelijke en golvende bosranden, het streven naar meer lichtrijke, ijle bosbestanden en aandacht 
voor open plekken in het bos, zullen de Ingekorven vleermuis ten goede komen. 
Natuurbeheer dat zorgt voor bloemrijke, insectenrijke graslanden draagt eveneens bij. 
Een bijzonder punt van aandacht is het belang van extensieve veeteelt in de directe omgeving van 
bosgebieden. Nabegrazing (of louter begrazing) zal voor Ingekorven vleermuizen een meerwaarde 
betekenen ten opzichte van louter hooibeheer. 
 
 

 
Figuur 1. Een vertegenwoordiger van de familie van de Muscidae, in het Nederlands ‘Echte vliegen’ of ook wel 
‘Huisvliegen en aanverwanten’ genoemd. Vliegen van deze familie, en met name de Stalvlieg, bleken in Lovenjoel 
en Sint-Pieters-Voeren, evenals op tal van andere plaatsen in Europa, het stapelvoedsel voor de Ingekorven 
vleermuis. (foto: Maarten Jacobs)  
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Het tweede deel van voorliggende studie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kennis van de 
coprofiele (=mestbewonende) fauna.  
In eerste instantie is literatuuronderzoek uitgevoerd. We beschrijven (het belang van) mest als een 
zeer plaatselijk en tijdelijk ecosysteem en welke fauna hier vooral aan gebonden is. De kevers 
(Coleoptera) spelen hier een belangrijke rol. Coprofiele kevers kunnen ingedeeld worden in drie 
groepen: de coprofagen (‘mest-eters’), de carnivoren en de fungivoren (schimmeleters). Daarnaast 
zijn er ook heel wat ‘toevallige gasten’ zoals strooiselbewoners. 
Een tweede hoofdstuk van de literatuurstudie is gewijd aan de effecten van de verschillende 
antiparasitaire middelen op de coprofiele fauna. 
Hieruit blijkt dat de avermectines het grootste gevaar vormen voor de coprofiele fauna. Het zijn echter 
ook deze stoffen die het meest worden gebruikt vanwege hun breed spectrum en goede werking. De 
residus van avermectines blijven lang werkzaam in de mest en zorgen voor een grote sterfte onder de 
coprofiele insecten waardoor de mest trager wordt afbroken. Enkel de regenwormen blijven 
waarschijnlijk gespaard. De impact van de schadelijke effecten verschilt volgens de toedieningswijze.  
Wanneer een bolus wordt gebruikt is na vele weken de geproduceerde mest nog steeds giftig, terwijl 
bij injectie na enkele weken de ontwormingsmiddelen al zijn uitgescheiden. Ook zijn er belangrijke 
interspecifieke verschillen wat de gevoeligheid voor deze antiparasitaire residu' s betreft. 
 
In tweede instantie is door ons kennis vergaard omtrent de soortensamenstelling (diversiteit, 
aantallen) van de coprofiele fauna in een aantal meststalen. 
Daarbij aansluitend is er gekeken of er negatieve effecten zijn van 2 types ontwormingsmiddelen op 
deze fauna, en dus onrechtstreeks op het voedselaanbod van diverse soorten vleermuizen.  
Er is een proefopstelling opgezet, waarbij 3 groepen runderen die op verschillende wijze zijn 
behandeld, in 3 nabijgelegen gebieden in Beerse en Rijkevorsel zijn ingeschaard: 

• een controlegroep van 6 dieren, die géén enkele behandeling kregen, in de Abtsheide.  
• een groep van 7 dieren behandeld met een niet-avermectine (L-ripercol).in de Eksterheide 

gelost.  
• een groep van 6 dieren, behandeld met Ivomec (avermectine), in Pomp-Poelberg. 

 
In de 3 onderzoeksgebieden zijn gedurende 5 weken elke week 5 koeienvlaaien (1 vlaai = 1 
uitwerpsel van 1 rund) verzameld (in 1 gebied zijn er niet elke keer 5 vlaaien gevonden). Per gebied 
en per datum is telkens één koeienvlaai in zijn geheel overgebracht in een afsluitbare kist om deze 
maandenlang uit te kweken en zijn de overige 4 koeienvlaaien aan het einde van de veldwerkdag 
meteen onderzocht op de coprofiele fauna.  
 
De voornaamste vaststelling uit het onderzoek is dat er hoge aantallen ongewervelden in de 
koeienvlaaien aanwezig zijn. In totaal zijn meer dan tweehonderdduizend ongewervelden in de 68 
onderzochte stalen vastgesteld. Het gaat zowel om saprofagen / coprofagen als om grote aantallen 
rovers. 
Alle dieren zijn tot op orde niveau geklasseerd: de meeste betroffen Kevers (Coleoptera) gevolgd door 
Vliegen en muggen (Diptera) en een minderheid aan Vliesvleugeligen (Hymenoptera). 
Binnen de kevers behoort meer dan de helft tot de familie der Kortschildkevers (Staphylinidae).  
De stalen die uitgekweekt zijn, leverden enkel adulte dieren op, zowel kevers als vliegen. In de stalen 
die meteen zijn uitgesorteerd, bevinden zich zowel larven als poppen als adulte kevers, maar geen 
Vliegen en Vliesvleugeligen.  
 
Van elk staal zijn 250 vliegen, 250 larven en 250 kevers (indien aanwezig) gedetermineerd. Zo 
werden er in totaal 13.825 kevers tot op soort gedetermineerd, 3569 poppen en larven en 3827 
vliegen en wespen tot op orde of familie. 
Er zijn 98 verschillende keversoorten gedetermineerd, uit 10 families, maar meer dan de helft (50 
soorten) zijn kortschildkevers. Een bepaalde kortschildkever, Oxytelus tetracarinatus, bleek uitermate 
talrijk, en ook 11 andere kortschildkevers zijn in vrij hoge aantallen gevonden. Daarnaast zijn ook 
enkele ‘klassieke mestkevers’ uit de familie Bladsprietkevers (Scarabaeidae) in redelijke aantallen 
aangetroffen, onder meer de Zwarte veldmestkever (Aphodius fossor) en Onthophagus similis. Deze 
familie was trouwens met 16 soorten vertegenwoordigd. Als derde belangrijkste kevergroep (eveneens 
16 soorten) zijn de mestbewonende ‘waterkevers’ (Hydrophilidae) te vermelden. Uit deze groep is een 
nieuwe soort voor België aangetroffen (Cercyon castaneipennis). 
 
Het uitkweken van meststalen leerde ons dat binnen de orde van de Diptera (vliegen en muggen) de 
Rouwmuggen (Sciaridae) en Knutjes (Ceratopogonidae) een belangrijke rol spelen, en in iets mindere 
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mate ook de Scatopsidae, de Venstermuggen (Anisopodidae) en de Wappervliegen (Sepsidae). De 
talrijke aanwezigheid van de 2 laatstgenoemde groepen bleek ook bij het tellen van de larven en 
poppen in de verse stalen. 
 
Belangrijke aanpassingen in de proefopstelling maakt dat we geen betrouwbare, statistisch 
significante conclusies kunnen trekken met betrekking tot de effecten van ontwormingsmiddelen op de 
coprofiele fauna. De literatuurstudie geeft hier wel een goed overzicht van. 
 
Ons eigen onderzoek en de literatuurstudie leren ons dat mest een grote bijdrage aan de biomassa 
van insecten levert. Gezien mest een zeer tijdelijk en plaatselijk gegeven is, zijn mestbewoners 
merendeels zeer mobiele soorten. Ze zijn om die reden in de luchtkolom talrijk aanwezig en een 
belangrijke (potentiële) voedselbron voor predatoren als vleermuizen en Nachtzwaluwen.  
Een onoordeelkundig gebruik van ontwormingsmiddelen kan een nefaste invloed hebben op de 
coprofiele entomofauna, en zo voor een verminderd voedselaanbod zorgen voor de genoemde 
insectivoren. 
 
Tenslotte worden nog een aantal aanbevelingen naar het beleid gedaan. 
Avermectines zijn zeer schadelijk voor de coprofiele fauna en zouden minimaal gebruikt mogen 
worden. Wanneer avermectines gebruikt worden (eventueel ook bij gebruik van andere middelen) is 
het beter om de dieren om stal te zetten tot ze geen giftige mest meer produceren en de mest pas in 
open veld brengen wanneer ze nauwelijks nog attractief is. 
Zorg voor een goed beheer van de weiden en stel het ontwormingsprogramma hier op af om de 
parasieten tegen te gaan (overleg met de dierenarts). 
Gebruik geen toedieningswijzen die het middel langdurig vrijgeven (bolus). 
 
 

 
Figuur 2. Aphodius rufus was de derde talrijkste van de twaalf aangetroffen veldmestkeversoorten (Aphodius 
spec.) in voorliggend onderzoek. (foto: Maarten Jacobs) 
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2. Inleiding  
 
Voorliggende studie is opgebouwd uit 2 delen die een erg verschillend onderzoek behelzen. 
In een eerste luik is onderzoek uitgevoerd naar de voedselkeuze van de Ingekorven vleermuis (Myotis 
emarginatus). 
Er zijn uitwerpselen ingezameld van 3 locaties (zomerkolonies) verspreid over Vlaanderen, met name 
in de provincies Antwerpen (Postel), Vlaams-Brabant (Lovenjoel) en Limburg (Sint-Pieters-Voeren). 
De samenstelling van de uitwerpselen is onderzocht en er is gekeken naar regionale en seizoenale 
verschillen in voedselkeuze.  
 
In een tweede luik van de studie is onderzoek uitgevoerd naar het effect van ontwormingsmiddelen op 
de mestbewonende fauna. Ontwormingsmiddelen zijn farmacologische stoffen die op curatieve en op 
preventieve basis worden gebruikt. Vele van deze stoffen komen via excretie van landbouwhuisdieren 
in het milieu terecht. 
Indirecte effecten via een daling van insecten door gebruik van bepaalde ontwormingsmiddelen zijn 
minder goed bestudeerd.  
Het zijn met name Grote Hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) en Vale vleermuis (Myotis 
myotis), die op mestkevers jagen, die in sterke mate zouden getroffen worden door de effecten van de 
ontwormingsmiddelen. Maar de Ingekorven vleermuis is zeker ook een mogelijke kandidaat 
slachtoffer. 
In voorliggende studie is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mestfauna. Hiervoor zijn een 70 tal 
koeienvlaaien ingezameld, afkomstig van koeien die verschillende behandelen ondergingen: ingeënt 
met een product op basis van avermectines, moxidectines en een blanco . Er is zowel gekeken naar 
de fauna die als volwassen dieren aanwezig zijn in de mest (via direct uitsorteren) alsook zijn er 
koeienvlaaien enkele maandenlang uitgekweekt. Op die manier komen we ook te weten welke soorten 
als ei of larve aanwezig zijn. 
 
Beide delen van de studie bestonden niet enkel uit dit intensieve veldonderzoek, maar ook is er met 
betrekking tot beide deelluiken een literatuurstudie uitgevoerd.  
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3. Deel 1: Voedselkeuze van de Ingekorven vleermuis 
 

3.1. Achtergrondinfo Ingekorven vleermuis 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal ecologische aspecten van de Ingekorven vleermuis, maar 
niet op de voedselecologie. Immers, die wordt behandeld in volgend hoofdstuk. 
 

3.1.1. Korte beschrijving 
 
Met een lichaamsgewicht gaande van 7 tot 15 gram, een lichaamslengte van 41 tot 53 mm en een 
vleugelspanwijdte tussen de 22 en 24 cm kan men de Ingekorven vleermuis tot de middelgrote 
soorten bij ons rekenen. De Ingekorven vleermuis heeft relatief brede vleugels wat van belang is bij 
zijn jachtstrategie. 
Volwassen Ingekorven vleermuizen hebben aan de rugzijde een bruinige tot rossige kleur daar waar 
de juveniele dieren eerder iets donkerder tot grijzer zijn. De onderkant is gelig grijs. 
Hun grote, brede oren hebben een duidelijke knik in de buitenrand van het oor (vandaar de naam 
‘ingekorven’). De snuit is roodbruin, de oren en vleugels zijn donker grijsbruin. 
 
 
 

 
Figuur 3. Ingekorven vleermuis. (foto: Vilda) 
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3.1.2. Status 
 
De Ingekorven vleermuis is een vleermuissoort die door tal van internationale overeenkomsten en 
Europese richtlijnen beschermd is. Zo is de soort opgenomen in de Habitatrichtlijn in bijlage II en IV. 
Dat betekent zowel dat Vlaanderen speciale beschermingszones heeft moeten afbakenen voor de 
soort, als dat de Ingekorven vleermuis strikt beschermd is in Vlaanderen. 
De soort is op Vlaams niveau overigens erg zeldzaam en als ‘ernstig bedreigd’ opgenomen in de 
Rode lijst. 
 

3.1.3. Meest noordelijke gekende kolonie ter wereld 
 
De Ingekorven vleermuis is een warmteminnende soort die in centraal Europa de noordrand van haar 
verspreidingsgebied bereikt. Ze komt voor van Noord-Afrika tot het noorden van Vlaanderen en Zuid-
Nederland. Langs het oosten volgt de verspreidingsgrens de Balkan tot in Turkije. De meest 
noordelijke gekende kolonie ter wereld is momenteel die te Postel (Mol, België). 
 
De Ingekorven vleermuis is aan de noordrand van haar areaal afhankelijk van de mens voor 
voortplantingsplaatsen (Bauer von K. 1957, Krull 1991). Kraamkolonies worden er voornamelijk 
aangetroffen op zolders van kerken, abdijen, kastelen en uitzonderlijk in woningen (mond. med. F. 
Forget). Kolonies blijken ook zeer vaak voor te komen in boerenschuren en veestallen, maar deze 
plaatsen worden moeilijker ontdekt bij het klassieke zolderonderzoek. In Zuid-Europa daarentegen 
worden de dieren tijdens de zomer hoofdzakelijk aangetroffen in grotten (Pandurska 2000, Flaquer et 
al. 2008). De kraamkolonies worden gevormd tegen eind mei en vanaf augustus beginnen de dieren 
reeds de kolonieplaatsen te verlaten. Onderzoek in Zuid-Europa toont aan dat de meeste jongen 
geboren werden vanaf 25 juni tot half juli. De jongen worden tussen de 25 à 35 dagen gezoogd en zijn 
na 60 dagen onafhankelijk (Goguyer 1957, Pandurska 2000). Vanaf begin augustus vallen de 
kraamkolonies vrij snel uiteen en ze zijn volledig verlaten tegen eind augustus (Krull 1991). De 
kraamkolonies kunnen tussen de 10 tot 1000 vrouwtjes omvatten. De meeste kolonies in de Benelux 
tellen een beperkt aantal dieren (enkele tientallen). De temperatuur in de grotten varieert in deze 
kolonieplaatsen van 15°C tot ongeveer 26°C met een relatieve luchtvochtigheid van 56% tot 92%. Ook 
maken ze gebruik van secundaire verblijfplaatsen zoals onder afdakjes, loshangend boomschors of in 
een boomholte, zoldertjes van bijvoorbeeld hooischuren of kleine stenen gebouwtjes.  
De soort is zeer plaatstrouw aan haar kolonieplaatsen. 
 

3.1.4. Foerageergedrag 
 
Ingekorven vleermuizen vliegen ongeveer 30’ (20’ – 52’) na zonsondergang uit (Moermans 2000), 
daar waar de uitvliegtijden voor de kolonie van Echt (Nederland) 50’ à 60’ na zonsondergang is 
(Vergoossen 1992). Deze verschillen in uitvliegtijden zouden kunnen te maken hebben met de afstand 
tussen de kolonieplaats en de foerageergebieden. Uit studies in Duitsland, Nederland en Vlaanderen 
weten we dat Ingekorven vleermuizen soms tot 20 km ver gaan jagen (Krull, 1991; Regelink 2009), al 
blijven de meeste dieren binnen een straal van 6 km (Dekker et al. 2008; Zahn et al 2010). Bij het 
terugkeren naar de kolonie begint het zwermen vanaf ongeveer 2 uur tot 1 uur voor zonsopkomst. Om 
hun jachtgebieden te bereiken maken ze gebruik van landschapselementen zoals dreven, houtkanten, 
hagen en bosranden (Dekker et al. 2008, Zahn et al. 2010). De jachtgebieden zelf bestaan uit 
veestallen, parkachtige landschappen, loofbossen en waterpartijen.  
Prooien worden zowel in de vlucht als op de grond gevangen door het ‘foliage gleaning’.Bij deze 
manier van voedsel zoeken, cirkelen de vleermuizen vaak rond boomkruinen of vliegen ze langzaam 
langsheen bosranden op 1 à 3 meter van het gebladerte en plukken de insecten en spinnen van het 
bladerdek. Ze kunnen zelfs even blijven stil staan in de lucht om zo prooien van bladeren en twijgen te 
plukken. Ook jagen ze vaak in stallen op vliegen en andere insecten die op het vee of de mest 
afkomen. De Ingekorven vleermuizen plukken voornamelijk vliegen van het plafond en de muur (Krull 
et al 1991). In meer open gebieden jagen ze in één tot drie meter wijde cirkels boven de grond 
(Limpens, 1997). Bij het achtervolgen van hun prooien maken ze korte duiken en haakse wendingen. 
Boven water jagen ze in een zeer snelle beweeglijke vlucht op ongeveer 1 à 2 meter hoogte, maar 
nooit boven de 3 meter. 
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3.1.5. Winterslaap 
 
De Ingekorven vleermuis brengt een grootste deel van het jaar door in winterslaap. De soort heeft een 
voorkeur voor grote objecten, met een stabiel en warm microklimaat. In onze streken vormen forten en 
mergelgroeves de belangrijkste overwinteringsplaatsen (Limpens 1997, Verkem et al. 2003). In 
Vlaanderen worden jaarlijks zo’n 500 overwinterende exemplaren aangetroffen, waarvan het grootste 
deel in de fortengordel rond Antwerpen. Uit ringonderzoek zijn afstanden tot 100 km waargenomen 
tussen kraamkolonies en winterverblijfplaatsen.  
 
 

3.2. Situering en geschiedenis van het onderzoek 
 
In België werd reeds enig onderzoek uitgevoerd naar het voedselpatroon van de Ingekorven vleermuis 
(Godin 2000, Moermans 2000, Derwael 2003). Deze studies werden ongeveer 10 jaar geleden 
uitgevoerd.  
Zoals reeds aangegeven is de Ingekorven vleermuis in Vlaanderen erg zeldzaam en het is 
noodzakelijk om de nog bestaande kolonies optimaal te beschermen.  
Vermoedelijk heeft de doorgedreven intensifiëring van de landbouw een (sterk) negatieve impact op 
deze soort. Belangrijke vragen die zich stellen in dit opzicht, zijn: 

• Wat is de impact van anti-parasitaire middelen, die aan vee worden toegediend, op de 
mestfauna en in tweede instantie op de Ingekorven vleermuis als predator van deze coprofiele 
fauna? 

• Wat is de impact van de afname van de habitatkwaliteit in een groot deel van het 
buitengebied? (met name buiten de natuurreservaten of gebieden waar actief aan 
landschapsherstel gewerkt wordt)  

• Wat is de impact van de verdere versnippering van leefgebieden, wegens het verdwijnen van 
houtkanten? (vb. in ruilverkavelingsgebieden). 

• Wat zijn de effecten van verlichting ? Mogelijk zeer belangrijk voor verstoring van de 
vliegroutes (zie Stone et al. 2009); 

 
Het enkel beschermen van de kolonieplaatsen volstaat niet. De jachtgebieden én tussenliggende 
verbindingen dienen ook optimaal beschermd te worden. In deze context is het noodzakelijk om eerst 
een duidelijk idee te verkrijgen omtrent het voedselpatroon van drie kraamkolonies. Bestaan 
hiertussen verschillen ? Zo ja, heeft dit enige impact op het voortbestaan? 
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3.3. Bondige literatuurstudie voedselkeuze 
 
 
Het voedsel van de Ingekorven vleermuis bestaat uit insecten, dit zijn voornamelijk rupsen en spinnen, 
vliegen, muggen en kevers. Daarnaast eten ze geregeld gaasvliegen en nachtvlinders. Opvallend is 
het grote aandeel van niet vliegende en dagactieve insecten (Krull et al 1988). 
 
Onderzoek naar de voedselvoorkeuren van vleermuizen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van 
een analyse van de uitwerpselen. Hierbij dient volgende beperking in acht genomen te worden: kleine 
prooien en zachte delen zullen amper terug gevonden worden. Men mag er dus van uitgaan dat het 
aandeel van deze prooien lager zal zijn dan in werkelijkheid, terwijl andere soorten, zoals Coleoptera, 
overschat zullen worden (Robinson M.F., 1993). 
Steck & Brinckmann (2006) geeft aan dat zachtere delen van insecten bijvoorbeeld rupsen, wel 
teruggevonden kunnen worden in uitwerpselen van vleermuizen. Om de frequentie van voorkomen 
van bepaalde insectengroepen te bepalen, maakt Steck & Brinckmann (2006) gebruik van een 
verhouding van de frequentie van voorkomen per keutel tegenover het totaal aantal keutels. 
Aanvullend werd op een 10% schaal het relatieve volume van elk taxon per keutel bepaald. Een 
gemiddelde proportie werd berekend door de gemiddelde frequentie van voorkomen te 
vermenigvuldigen met het gemiddelde relatief volume. Op deze manier zullen sommige groepen, die 
slechts zwak vertegenwoordigd zijn in de uitwerpselen maar frequent voorkomen niet overschat 
worden. 
 
Eén van de eerste studies naar het voedselpatroon van de Ingekorven vleermuis werd uitgevoerd in 
Tsjechië door Bauerovà (1986). Hierbij werd het volume-aandeel van elke prooigroep weergegeven 
alsook de frequentie van voorkomen. Op basis van deze 2 percentages werd een index berekend die 
de verhouding was van het % volume-aandeel + % frequentie gedeeld door 2.  Het onderzoek werd 
uitgevoerd tussen begin mei en juli op 3 verschillende locaties. Telkenmale werden 10 keutels 
onderzocht (tabel 1). 
 
Tabel 1. Overzicht van de resultaten van het voedselonderzoek uitgevoerd door Bauerovà (1986).   
Taxa,  Volume-aandeel 

(%) 
Frequentie (%) Index (=(% vol. + 

% freq.)/2) 
Opiliones Opilionidae 0.3 0.9 0.6 
Araneae Araneidae 71.2 14.3 42.7 
Dermaptera   0.3 0.2 
Homoptera Aphidinea, 

Cicadinea 
0.8 5.4 3.1 

Heteroptera  0.5 2.9 1.7 
Neuroptera  6.4 14 10.2 
Trichoptera  0.2 0.9 0.5 
Lepidoptera 
 

   imagos 4.9 14.3 9.6 

    larvae 2.2 7.4 4.8 
Coleoptera Curculionidae, 

Chrysomelidae 
2.3 8.3 5.3 

Hymenoptera Ichneumonidae 2.5 7.7 5.1 
Diptera    Nematocera 3.8 12 7.9 
    Brachycera 5 11.7 8.4 
 
Krull et al (1991) verzamelde wekelijks uitwerpselen tussen 8 mei en 29 juli. Van elke tweede week 
collectie werden volledig willekeurig 3 tot 5 uitwerpselen uitgekozen. Op basis van vleugelstukjes, 
poot- en thoraxfragmenten, ogen en antennes werden de soorten tot op niveau van orde of familie 
gedetermineerd. Ook konden ze enkele uitwerpselen verzamelen van een lacterend wijfje dat ze 
gezenderd hadden terwijl ze hing te rusten in een veestal. Alle onderdelen behoorden tot de orde van 
de vliegen (genus Musca). Verder werd via het uitwerpselonderzoek fragmenten aangetroffen van 
soorten behorend tot de volgende taxa: Brachycera, Coleoptera, Lepidoptera, Planipennia, Araneae 
en Acari. Vliegen (Brachycera) voornamelijk behorend aan het genus Musca werden het frequentst 
terug gevonden in de uitwerpselen, gevolgd door fragmenten van spinnen. Ook werden er fragmenten 
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van Chironomidae aangetroffen bij de dieren die bestudeerd werden via telemetrie. Er werden geen 
fragmenten aangetroffen van nachtvlinders (familie Noctuidae) dit in tegenstelling met bv 
grootoorvleermuizen die een gelijkaardig jachtpatroon hebben. Dit wijst op een verschil in niche. Een 
interessante vaststelling was die van Krull et al. (1991) waar hij onder de kolonieplaats geregeld 
dennennaalden, knoppen van beuken of fragmenten van spinnenwebben aantrof. Vermoedelijk resten 
van tijdens hun jacht. Ook een dier gevangen tijdens zwermonderzoek in september 2010 in het fort 
van Steendorp zat onder de spinnendraden (med. Daan Dekeukeleire). 
 
Godin (2000) vond verschillen in de samenstelling tussen de door haar gevolgde kolonies. Zo bleken 
de resultaten van de kolonies te Bolland en Guirsch vrij dicht bij mekaar te liggen terwijl de data van 
de kolonie van Rochefort een ander patroon liet zien met name minder Muscidae (Diptera) maar meer 
gaasvliegen. 
Moermans (2000) onderzocht dan weer diverse stalen van uitwerpselen van Ingekorven vleermuizen 
van 4 kolonies in Vlaanderen (Moelingen, Lovenjoel, Houwaart en Loppem). Een belangrijke 
opmerking hierbij is dat uit latere waarnemingen bleek dat de kolonie van Loppem een gemengde 
kolonie betreft met baardvleermuis (M. mystacinus/brandtii). De uitwerpselen voor deze studie werden 
net verzameld op het deel van de zolder waar er bij later onderzoek enkel baardvleermuizen aanwezig 
zijn, en niet op het deel waar ooit de Ingekorven waargenomen werden (mondelinge mededeling Bob 
Vandendriessche). Daarom wordt in de verdere bespreking geen rekening gehouden met de 
resultaten van Loppem. 
 
Ad random werden 25 uitwerpselen geprepareerd en geanalyseerd. Aan de hand van een 
prooiverzadigingscurve (hierbij wordt het aantal prooigroepen per preparaat uitgezet) kon vastgesteld 
worden dat 15 preparaten een representatief beeld gaven over het voedselgebruik (figuur 1).  
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Figuur 4. Voorbeeld van een prooiverzadigingscurve volgens Moermans (2000). 
 
Bij de analyse werd gebruik gemaakt van een binoculair (met vergroting tot maximaal 50x) waarbij een 
keutel op een draagglaasje werd aangebracht en bevochtigd met enkele druppels water. Na ongeveer 
10’, de tijd die nodig was om de uitwerpselen met water te verzadigen, werd het inmiddels zacht 
geworden strontje met pincetten zorgvuldig uiteengeplozen onder de binoculair. Alle herkenbare delen 
zoals stukjes poot, antenne of vleugel werden opzij gelegd voor verdere determinatie. Voor sommige 
Arthropoda-groepen kon tot op familie-niveau gedetermineerd worden, voor andere groepen zoals de 
Lepidoptera slechts tot op het niveau van de orde. De prooifrequentie werd dan per keutel bepaald. 
Dit komt overeen met het aantal keer dat een bepaalde familie of groep in een staal voorkomt. Het 
volumepercent per preparaat werd niet bepaald omdat dit volgens sommige onderzoekers (Kunz 
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1982) nogal als onnauwkeurig werd bevonden, aangezien het bijna onmogelijk is om exact te bepalen 
welk gedeelte van welk insect afkomstig is in het volledige preparaat. 
 
Uit het voedselonderzoek van Moermans (2000) kwamen Calliphoridae (Diptera), Scathophagidae 
(Diptera), Arachnida en Lepidoptera naar voren als hoofdaandeel prooien in het dieet van de 
Ingekorven vleermuis. Eveneens werden nog zeer kleine percentages Coleoptera, Neuroptera en 
Syrphidae gevonden, alsook Argasidae en Acari. Vermoedelijk worden deze laatste 2 parasieten 
eerder mee opgegeten tijdens het schoonmaken van hun vacht. Zij vond geen significante verschillen 
in het dieet tussen de verschillende perioden en de beide onderzochte kolonies, m.a.w. de prooikeuze 
van de Ingekorven vleermuis is niet seizoensgebonden. Wel zijn er sterk significante verschillen 
tussen de kolonies en de prooien, m.a.w. de prooiverdeling is per kolonie verschillend. Arachnida 
blijken voor een vrij constant aandeel in het dieet weer te komen (ongeveer 20%). De families van de 
Araneidae (wielwebspinnen) vormen hierbij het grootste deel gevolgd door de spinnen van de families 
Theridiidae (kogelspinnen) en Linyphiidae (hangmatspinnen).  
Een opmerkelijke vaststelling was dat het aandeel van de vliegen (Calliphoridae en Scathophagidae) 
zeer hoog was voor de kolonies van Lovenjoel, Moelingen en Houwaart (ongeveer 50%) en het 
aandeel van de Lepidoptera schommelde rond de 20%.  
 
 
Derwael (2003) onderzocht het voedselpatroon van de Ingekorven vleermuizen te Hingene. 
Op deze kerkzolder zijn er geen Ingekorven vleermuizen waargenomen buiten één exemplaar in 2002 
(zie Dekeukeleire et al. in prep). Het is integendeel een kolonie van Baardvleermuis (M. mystacinus). 
Deze studie van Derwael is om die reden niet weerhouden bij voorliggend literatuuroverzicht. 
 
 
Steck & Brinkmann (2006) verzamelde uitwerpselen tussen 12 mei en 15 juli 2001, waarbij een 
plastiek folie onder de kolonie werd aangebracht. Deze folie werd na elke monstername zorgvuldig 
ontdaan van overtollige uitwerpselen. De eerste maal werd na 3 weken uitwerpselen verzameld 
nadien om de week. Op deze manier kon hij over 7 staalnames verzamelen. Van elke staalname 
werden 15 uitwerpselen geanalyseerd in totaal ging het om 105 uitwerpselen. Elk uitwerpsel werd 
afzonderlijk bewaard in 70% ethanol. Na zorgvuldig uiteen geplozen te zijn werden de fragmenten 
onder een binoculair (20x) gedetermineerd. Acht verschillende orden binnen de geleedpotigen werden 
gedetermineerd met de Brachycera (vliegen) als meest voorkomende gevolgd door Araneida 
(spinnen) en de Lepidoptera (vlinders). De familie Brachycera werd voor minstens 80% in elke 
wekelijks staalname aangetroffen. Het genus Musca en de Stalvlieg (Stomoxys calcitrans) werden 
zeer frequent teruggevonden, één van beide soorten of beiden voor minstens 67%. Uit een telemetrie 
onderzoek in dezelfde regio kon vastgesteld worden dat voornamelijk geslachtsrijpe vrouwtjes in 
veestallen gingen jagen. Dat dit niet overal het geval is kan men terugvinden in het onderzoek van 
Bauerova (1986) waar zij in de uitwerpselen van de Ingekorven vleermuis voornamelijk spinnen 
terugvond. Vermoedelijk jagen Ingekorven vleermuizen meer in veestallen in de nabijheid van 
bewoning en meer in bossen in minder bewoonde regio’s. 
 
Men kan zich de vraag stellen of de uitwerpselen van Ingekorven vleermuizen verward kunnen worden 
met die van andere vleermuissoorten. Op basis van de diameter komen de uitwerpselen van 
Ingekorven vleermuizen (2,48 – 2,61 mm) overeen met die van de Rosse vleermuis, Meervleermuis of 
Gewone grootoorvleermuis (Vergoossen 1992). Strontjes van grootoorvleermuizen zijn echter duidelijk 
gesegmenteerd, terwijl dit bij Myotis soorten niet het geval is. Volgens Derwael (2003) is de lengte 
eerder rond de 4 mm en bevat meestal tussen de 2 en 6 determineerbare delen (Derwael 2003). 
Dekeukeleire et al. (in prep) gaan er van uit dat de uitwerpselen van Baardvleermuis door Derwael 
(2003) verward zijn met die van Ingekorven vleermuis. 
 
Reproduceerbaarheid van de analyse methode 
 
Derwael (2003) ging tijdens haar onderzoek de reproduceerbaarheid na tussen alleen klauwtjes en 
alle onderdelen. Daaruit bleek dat de variatiecoëfficiënt over het algemeen groter waren voor alle 
delen dan voor de klauwtjes, wat dus ook minder reproduceerbare resultaten oplevert. Het is gekend 
dat sommige insecten die verorberd worden door vleermuizen het spijsverteringsstelsel kunnen 
passeren zonder detectie bij onderzoek van de uitwerpselen omdat ze zachte delen hebben en deze 
dadelijk verteerd worden. Insecten met harde chitineuse fragmenten zoals dekschilden van kevers zijn 
onverteerbaar en zullen dus goed herkenbaar blijven (Kunz 1983). Ook kunnen fragmenten gemist 
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worden omdat ze maar in hele kleine aantallen voorkomen. Als we dus alle determineerbare deeltjes 
optellen kunnen we een vertekend beeld krijgen al naargelang de vleermuissoort. Enkel werken met 
klauwtjes is problematisch, want determinatie van sommige taxa is onmogelijk op basis daarvan.  
 
Recente moleculaire technieken kunnen een oplossing bieden. Door DNA van prooidieren te isoleren 
uit vleermuisuitwerpselen is een veel beter beeld te krijgen over hun dieet (Dewaard et al. 2009, Clare 
et al. 2011) 
 
Tabel 2. Vergelijking tussen alle determineerbare fragmenten en enkel die op basis van klauwtjes volgens een 
studie van Derwael (2003). 

      

% op alle 
determineerbare 
fragmenten 

% op basis 
van enkel de 
klauwtjes 

niet 
determineerbare 
delen     11,5 10,2
Klasse insecta Orde Lepidoptera   7,3 0
  Orde Dermaptera   1,2 1,1
  Orde Siphonaptera   0,6 0
  Orde Ephemeroptera   2,4 3,4
  Orde Trichoptera Familie Limnephilidae 1,2 0
  Orde Diptera Familie Sphaeroceridae 0,6 2,3
    Familie Ephydridae 1,8 3,5
    Familie Phoridae 0,6 1,1
    Familie Empididae 6,1 8

    
Families Chironomidae 
en Ceratopogonidae 3 0

    Familie Anisopodidae 26,1 29,5
  Orde Hemiptera Familie Delphacidae 1,8 0
  Orde Coleoptera Familie Chrysomelidae 0,6 1,1
    Familie Scarabaeidae 13,3 2,3
Klasse 
Chilopoda     0,6 1,1
Klasse 
Arachnida Orde Araneida   21,2 36,4
 
 
Derwael (2003) deed haar onderzoek op de kerk van Hingene. Jammer genoeg zijn deze gegevens 
niet goed bruikbaar. Uit recente waarnemingen blijkt immers dat er op deze kerkzolder enkel 
baardvleermuizen (M. mystacinus) (Dekeukeleire et al. in prep). De enige waarneming van Ingekorven 
vleermuis betreft één solitair exemplaar in 2002, waarna aangenomen werd dat de hele kolonie 
Ingekorven vleermuizen betrof. Verdere waarnemingen betroffen uitvliegende dieren waarbij het 
onderscheid tussen de soorten niet gemaakt is. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat de literatuurstudie omtrent het voedselpatroon van de 
Ingekorven vleermuis het beeld weergeeft van een vrij gespecialiseerde soort qua dieet. De 
belangrijkste prooien zijn Spinnen (Arachnida), vliegen (Diptera, waaronder de voor de landbouw 
schadelijke stalvlieg) en in mindere mate Lepidoptera. Dat dit niet enkel bij ons is toont ook de studie 
uit Tsjechië (Bauerova,1986) aan evenals die van Beieren (Krull et al., 1991) en Baden-Württemberg 
(Steck & Brinkmann 2006). De aanwezigheid van dagactieve insecten en niet-vliegende Arthropoda is 
typisch voor het dieet van de Ingekorven vleermuis en wijst erop dat de prooien vooral van een 
oppervlakte geplukt worden (het zogenaamde ‘gleanen’). Het dieet vertoont overeenkomsten met dat 
van de Franjestaart en Gewone grootoor. Maar in vergelijking met andere “gleaners” is de Ingekorven 
vleermuis minder opportunistisch in zijn foerageergedrag, aangezien andere soorten een veel 
gevarieerder dieet hebben. Het dieet kan sterk verschillen tussen kolonies in verschillende streken.  
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Spinnen van de familie Araneidae (wielwebspinnen) worden het meest aangetroffen in het 
voedselonderzoek. Het gaat hierbij allemaal om webbouwende spinnen. Het is niet geweten of 
Ingekorven vleermuizen deze uit hun web plukken of terwijl ze erdoor heen vliegen of dat ze de 
spinnen van de bladeren plukken. 
 
De mestvliegen of Scathophagidae zijn sterk gebonden aan de uitwerpselen van vee en komen 
meestal voor in landbouwgebieden met extensieve veeteelt. In deze context is het belangrijk om het 
gebruik van antibiotica in veevoeder aan te kaarten aangezien deze antibiotica voor een groot 
gedeelte mee uitgescheiden worden in de uitwerpselen en zeer schadelijk zijn voor de larven van 
Scathophagidae en mestkevers. Ook het gebruik van andere insecticiden, zoals producten op basis 
van Azametiphos heeft mogelijk een sterk negatieve invloed. Misschien ligt de omschakeling van 
extensieve naar intensieve landbouw aan de basis van de zeer sterke achteruitgang van de 
Ingekorven vleermuis in Europa. De Scathophagidae zijn dagactief maar hebben nog een 
activiteitspiek van 1 tot 1,5 uur na zonsondergang. Ook Calliphoridae zijn geassocieerd met de 
uitwerpselen van koeien en paarden. 
De hoogste densiteiten aan Lepidoptera zijn te vinden aan bosranden. Vooral de overgangen tussen 
bos en heide en tussen bos en graslanden die niet al te intensief agrarisch beheerd worden zijn 
waardevol als jachtgebied voor Ingekorven vleermuis.  
Uit de literatuurstudie naar voedselonderzoek kan het belang van extensieve veeteelt aangetoond 
worden in de directe omgeving van bosgebieden. 
 
Gezien de vergissingen in het verleden, zal het zeer belangrijk zijn om bij toekomstig 
voedselonderzoek naar (Ingekorven) vleermuizen, zeer nauw toe te zien dat er wel degelijk onder een 
kolonie Ingekorven vleermuis wordt bemonsterd.   
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3.4. Doelstellingen 
 
De doelstelling van dit onderzoeksluik is het bepalen van het soortenspectrum in de 
voedselsamenstelling van Ingekorven vleermuis op basis van de prooi-fragmenten in de uitwerpselen. 
Tevens is er onderzocht of er zich regionale en / of seizoenale verschillen voordoen. 
 

3.5. Materiaal en methoden  

3.5.1. Staalname uitwerpselen Ingekorven vleermuis 
 

3.5.1.1. Keuze van de kolonies 
 
In het kader van het voedselonderzoek van voorliggende studie zijn volgende 3 zomerkolonies 
Ingekorven vleermuis nader bestudeerd:  

• te Postel (gemeente Mol) in de provincie Antwerpen  (zie Figuur 3); 
• in Lovenjoel (gemeente Bierbeek) in de provincie Vlaams-Brabant; 
• in Sint-Pieters-Voeren (gemeente Voeren) in de provincie Limburg; 

 
Deze kolonies werden geselecteerd op 3 criteria: grootte van de kolonie, gemakkelijke bereikbaarheid 
van de kolonie en verkrijgen van de toegang van de eigenaar om op geregelde tijdstippen 
uitwerpselen te verzamelen (om de 2 weken).  
De grootste van deze 3 kolonies betreft deze op de zolder van de abdij van Postel. 
 

 
 
Figuur 5. De kerk van Lovenjoel. (foto: Frank Claessens) 
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Figuur 6. Situering van de kolonieplaats te Postel. 
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3.5.1.2. Werkwijze bij staalname 
 
Op het moment dat men een eerste zicht kreeg op de kolonievorming (rond mei) werden diverse 
plastieken folies van 1 meter op 1 meter boven elkaar aangebracht. Op deze manier konden bij elk 
bezoek met een minimale verstoring de uitwerpselen verzameld worden. De folies werden voorzichtig 
van onder de kolonies weggeschoven, samengevouwen en in een plastiek zak gestoken.  
Bij thuiskomst werden de folies meteen opengelegd en gedroogd. Zodra de uitwerpselen droog waren, 
zijn ze in potten verzameld. Op elke pot werd de datum, locatie, aantal dieren en de verzamelaar 
(persoon die de uitwerpselen verzamelde) genoteerd. 
 
Alle stalen van Postel en Sint-Pieters-Voeren zijn ingezameld door Alex Lefevre, (met uitzondering 
van een staalname te Sint-Pieters-Voeren welke werd uitgevoerd door Daan Dekeukeleire en René 
Janssen), de stalen van Lovenjoel werden verzameld door Frank Claessens.  
 
 

 
 
Figuur 7. Ingekorven vleermuizen in een uitsparing op de zolder te Postel. (foto: Rollin Verlinde, 2010) 
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3.5.1.3. Tijdstip van staalname 
 
De stalen te Lovenjoel zijn genomen op 23 juni, 7 juli, 25 juli, 14 augustus en 28 augustus 2010. 
De stalen in Sint-Pieters-Voeren zijn ingezameld op 16 juni, 11 juli, 24 juli, 21 augustus en 5 
september 2010.  
De stalen te Postel tenslotte zijn verzameld op 12 juni, 23 juni, 10 juli, 25 juli en 21 augustus 2010. 
 
Op elke locaties vonden dus 5 staalnames plaats in de zomer van 2010, ongeveer om de 2 weken. 
 
 

 
 
Figuur 8. De kolonie Ingekorven vleermuis in de kerk van Lovenjoel. (foto: Jos Cuppens) 
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3.5.2. Analyse van uitwerpselen  
 

3.5.2.1. Methode 
 
Uit de pot met honderden vleermuiskeutels die op elke staalnamedatum zijn ingezameld op elke 
locatie, zijn at random 3 keer 30 keutels genomen voor analyse. Toen via statistische analyse bleek 
dat 1 staal van 30 keutels een voldoende representatief beeld geeft, is er daar op overgeschakeld. Het 
staal van drie keer dertig keutels is genomen op de eerste datum behalve voor Voeren op de tweede 
datum wegens onvoldoende keutels op de eerste datum.  
De keutels zijn ad random gekozen maar wel zijn enkel volledige keutels gebruikt en geen 
beschadigde. 
 
De keutels zijn vervolgens gedissecteerd in vloeistof (glycerine), dit onder andere om beschadigingen 
te vermijden. De droge chitineresten zijn immers zeer fragiel en anderzijds is het voor determinatie 
belangrijk dat ze zo intact mogelijk blijven.  
De fragmenten zijn dan gesorteerd per type: pootfragmenten samen, vleugelfragmenten bij elkaar, 
enz… 
De volgende stap is de determinatie, waar in de volgende paragraaf dieper wordt op ingegaan.  
 
Tot slot is het nog belangrijk te vermelden dat een grote selectie van de fragmenten zijn bewaard. 
 

3.5.2.2. Fotografie 
 
Alle types fragmenten zijn gefotografeerd. Alle foto’s zijn op digitale drager aan de opdrachtgever 
aangeboden en sommige zijn in dit verslag ingevoegd. Let op: de foto’s betreffen vooral de mooie 
voorbeelden van relatief intacte fragmenten. Veel andere fragmenten waren kleiner en meer 
beschadigd. Vandaar dat de gefotografeerde fragmenten van Lepidoptera en Hemerobiidae, waar in 
de meeste gevallen klauwtjes ontbreken, toch klauwtjes vertonen. 
 
Foto’s zijn gemaakt met een Canon 7D op een trinoculaire binoculair Leica M205C met koud-lichtbron. 
Het fototoestel wordt bediend via software met de computer. Per te fotograferen onderwerp zijn 5 tot 
10 foto’s gemaakt in opeenvolgende trapjes van verschillende dieptescherpte. Via een speciaal 
tussenstuk tussen het objectief en de body kan het objectief opgeschoven worden t.o.v. de rest van de 
binoculair waardoor een recht licht pad ontstaat. Hierdoor verschuiven de foto’s enkel verticaal t.o.v. 
elkaar en niet meer horizontaal en verticaal. Via het programma Helicon focus 5.1 werden de 
verschillende foto’s vervolgens samengevoegd tot een foto waardoor een foto met grote 
dieptescherpte ontstaat. 
Met een fotobewerkingsprogramma is vervolgens bij de meeste foto’s nog de achtergrond verwijderd. 
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3.5.2.3. Determinaties 
 
Sommige fragmenten zijn erg kenmerkend en kunnen meteen tot op een bepaald taxonomisch niveau 
herkend worden. Determinatie van de meeste fragmenten bleek echter zeer tijdrovend. 
 
Het determineren van intacte adulte dieren van veel van de taxonomische groepen ongewervelden die 
in uitwerpselen van vleermuizen gevonden worden, is op zich zeer lastig. Zelfs van relatief makkelijk 
determineerbare groepen als sprinkhanen, libellen en lieveheersbeestjes zijn pas zeer recent goede 
determinatiewerken op de markt. Daarentegen zijn van talloze families binnen de ordes van de vliegen 
(Diptera) of kevers (Coleoptera) weinig toegankelijke determinatiewerken te vinden. Vaak dient men 
zich te behelpen met een combinatie van Franstalige, Duitstalige en Engelstalige literatuur. 
 
Men kan zich dus voorstellen dat determinatie van fragmenten van deze dieren nog vele malen 
lastiger is, vermits de klassieke determinatiewerken gebaseerd zijn op kenmerken van het volledige 
dier.  
Dit werk vereist dus zeer veel kennis van zaken en gedegen ervaring. 
 
Een handig boek was het werk van Shiel et al. (1997), ‘identification of arthropod fragments in bat 
droppings’, dat heel anders is opgevat, namelijk specifiek gericht op alle mogelijke fragmenten die in 
Groot-Brittannië gevonden zijn in vleermuiskeutels. 
 
Een belangrijk hulpmiddel is de referentiecollectie die door ons aangelegd is van intacte insecten die 
in vleermuiskeutels konden verwacht worden. Dat betekent dat elk fragment kon vergeleken worden 
met dit niet beschadigde referentiemateriaal.  
 
 

 
 
Figuur 9. Fragment van een vleugel van een Stalvlieg. (foto: Maarten Jacobs) 
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De fragmenten zijn tot op verschillende detailniveaus gedetermineerd: slechts sommige kunnen tot op 
soortniveau bepaald worden, andere tot op familie en de meeste tot op niveau van de orde.  
 
Het bestek voorzag om determinaties uit de voeren aan de hand van de ‘klauwtjesmethode’, dit is op 
basis van de overblijvende klauwtjes. Dit is aldus uitgevoerd. 
Daarenboven hebben we alle overige fragmenten ook op naam gebracht, omdat we merkten dat er 
anders (belangrijke) lacunes zouden ontstaan. 
We hebben de resultaten– ‘enkel klauwtjes’ en ‘alle overige fragmenten’- apart gehouden zodat ten 
aller tijde vergelijking mogelijk zou zijn. 
 
Het mag duidelijk zijn dat veel ervaring met determinatie van ongewervelden vereist is om dit 
onderdeel tot een goed einde te brengen. De ervaring van de determinator beïnvloedt zeker de 
resultaten. De kennis van de ‘overige fragmenten’ interfereert ook met de mate waarin klauwtjes 
kunnen op naam gebracht worden. 
 
De absolute aantallen van fragmenten moeten overigens ook met enige omzichtigheid geïnterpreteerd 
worden. Een poot of antenne kan namelijk als geheel in een keutel zitten, en wordt dan als 1 fragment 
beschouwd, maar kan ook als meerdere aparte delen in de keutel zitten en wordt dan als meerdere 
fragmenten beschouwd.  
 

 
 
Figuur 10. Fragment van een poot van een Stalvlieg. (foto: Maarten Jacobs) 
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3.5.3. Tellingen uitvliegende vleermuizen  
 

3.5.3.1. Werkwijze tellingen 
 
Bij het inzamelen van de keutels zijn de uitvliegende Ingekorven vleermuizen geteld en zijn opnames 
met bat detectoren gemaakt. Nadien werden deze geluiden geanalyseerd met BatSound versie 4.03.  
Ingekorven vleermuizen zijn onmiskenbaar dankzij de typische FM signalen met een hoge 
startfrequentie (sommige signalen ver boven de 150 kHz) en een eindfrequentie tot ongeveer 42 à 46 
kHz (zie Figuur 8). 
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Figuur 11. Sonogrammen van Ingekorven vleermuis aan de kolonie van Postel (Mol, België) (opnames: Alex 
Lefevre met D240x en D1000x). Deel I. 
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Figuur 12. Sonogrammen van Ingekorven vleermuis aan de kolonie van Postel (Mol, België) (opnames: Alex 
Lefevre met D240x en D1000x). Deel II. 
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3.6. Resultaten  

3.6.1. Tellingen Ingekorven vleermuizen 
Onderstaande tabel geeft de resultaten van de tellingen. 
 
Tabel 3. Tellingen van Ingekorven vleermuizen in de drie kolonies waar uitwerpselen verzameld zijn. 

datum Postel Lovenjoel St_Pieters Voeren

teller A. Lefevre F. Claessens
A. Lefevre/D. 
Dekeukeleire

12-Jun 0
23-Jun 123
10-Jul 152
25-Jul 153
21-Aug 159
11-Sep 101
09-Oct 0
03-Jun 70
09-Jun 71
16-Jun 68
29-Jun 91
08-Jul 79
24-Jul 76
03-Aug 110
13-Aug 108
22-Aug 57
01-Sep 72
07-Sep 30
12-Sep 35
16-Sep 29
22-Sep 37
29-Sep 28
07-Oct 20
13-Oct 2
19-May 2
16-Jun 47

26-Jun
eigenaar niet aanwezig en 

geen sleutel
11-Jul 151
22-Jul 153
21-Aug 97
05-Sep 0  

 
In Postel is de hele zomer lang een vrij constant aantal Ingekorven vleermuizen genoteerd, met name 
150 tot 160 dieren. 
In Voeren lagen de aantallen in juli ook rond de 150 dieren. 
De populatie in Lovenjoel wordt nauw opgevolgd door Frank Claessens en is frequenter geteld dan 
voorzien. Van begin juni tot half oktober is er 17 keer geteld, vrijwel wekelijks. 
De dieren vlogen er allemaal op dezelfde plaats uit en konden goed geteld worden. In juni en juli lagen 
de aantallen meestal in de 70. Begin augustus zijn plots hogere aantallen geteld (110 ex). Het betrof 
de jonge dieren die mee uitgevlogen zijn.  
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Figuur 13. Overzicht van de aantallen Ingekorven vleermuizen op de 3 onderzochte locaties tijdens de zomer van 
2010. 
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3.6.2. Analyse uitwerpselen 
 

3.6.2.1. Algemene bevindingen m b t de aangetroffen taxa ongewervelden 
 
De fragmenten aangetroffen in de uitwerpselen van de Ingekorven vleermuis zijn ingedeeld in 16 taxa 
van ongewervelden. 
Onderstaande tabel 5 beschrijft de aantallen per taxon.  
Bijlage 1 geeft de volledige dataset weer en geeft een overzicht van de aantallen fragmenten enerzijds 
per taxon en anderzijds per locatie, en vervolgens meer in detail per datum, per staal en per keutel. 
 
 
Tabel 4. Overzicht van de aantallen fragmenten per ongewervelden-taxon. 
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Totaal 10478 3373 4236 151 1202 69 35 3 407 19 4 314 372 102 94 91 5
Enkel klauwtjes 3032 880 1553 20 422 12 4 0 88 0 0 5 8 12 14 14 0
Overige fragmenten 7446 2493 2683 131 780 57 31 3 319 19 4 309 364 90 80 77 5
% klauwtjes 29 26 37 13 35 17 11 0 22 0 0 2 2 12 15 15 0

) )
 

 
In totaal zijn er 10.478 fragmenten uit 630 vleermuiskeutels op naam gebracht. Gemiddeld genomen 
zitten er dus een 16 tot 17 tal fragmenten per keutel.  
De gegevens van de ‘klauwtjesmethode’ en de ‘overige fragmenten’ zijn in alle tabellen apart 
gehouden. 
Als men werkt volgens de ‘klauwtjesmethode’ en dus met enkel klauwtjes, beschikt men over 29% van 
alle fragmenten, met name 3032. De 4 belangrijkste taxa in termen van totaal aantal fragmenten, met 
name de Stalvlieg, de Arachnida, de overige Muscidae en de Cyclorrhapha zijn via klauwtjes alleen 
ook nog goed vertegenwoordigd (22% tot 37 % van het totaal aantal fragmenten).  
Andere taxa ontbreken echter grotendeels of volledig. Voor taxa die überhaupt weinig aangetroffen 
worden in keutels, is dit niet erg belangrijk. Voor Lepidoptera en Hemerobiidae, waar grote verschillen 
zijn tussen de vele fragmenten en de weinige klauwtjes, geeft dit wel een minder correct beeld met 
betrekking tot de voedselkeuze van Ingekorven vleermuis.  
Naast de klauwtjes zijn 7446 ‘andere fragmenten’ op naam gebracht.  
 



 

3.6.2.2. Detailoverzicht aangetroffen taxa ongewervelden in de 
vleermuiskeutels 

 
We overlopen de taxa iets meer in detail:  
 
Classe Arachnida: alle 3373 gedetermineerde fragmenten, waarvan 880 klauwtjes, behoren tot de 
Orde Araneae (spinnen). Op basis van de kenmerkende bouw van de klauwtjes (3 klauwtjes ipv 2), 
kon vastgesteld worden dat het vooral webbouwende spinnen betrof (med. H. Dekoninck, ARABEL). 
Dit komt overeen met literatuur. 
 
Orde Diptera: vliegen en muggen: sommige tot op suborde, familie of soortniveau gedetermineerd: 
Familie Muscidae: deze familie wordt in het Nederlands soms ‘Echte vliegen’ genoemd, soms 
‘Huisvliegen en aanverwanten’; 1202 fragmenten, waarvan 422 (35%) klauwtjes, zijn tot op niveau van 
deze familie gedetermineerd; de fragmenten van 2 vertegenwoordigers die belangrijk geacht worden 
voor Ingekorven vleermuis, zijn tot op soortniveau bepaald: 

Stomoxys calcitrans, de Stalvlieg; de 4236 fragmenten van deze soort vertegenwoordigen 40 % van 
het totaal aantal fragmenten! De 1553 klauwtjes maken zelfs meer dan de helft (51%) van het totaal 
aantal klauwtjes uit ! 

Musca domestica: de Huisvlieg; deze is met 131 fragmenten veel minder vertegenwoordigd dan de 
Stalvlieg;   
 
Familie Calliphoridae: Vleesvliegen; 
Familie Scathophagidae: Strontvliegen; 
Familie Lonchopteridae: Speervleugelvliegen; slechts 3 fragmenten; 
 
Suborde Cyclorrhapha: sommige fragmenten zijn tot op dit niveau gedetermineerd; deze suborde 
bevat de 4 hierboven vermeldde vliegenfamilies + nog tal van andere vliegenfamilies; 
 
Let op: als een bepaald fragment van Stalvlieg niet met zekerheid kan herkend worden, zal het onder 
Muscidae vallen, en als zelfs de familiekenmerken onvoldoende zichtbaar zijn, zal het als 
Cyclorrhapha gecatalogiseerd zijn. Met andere woorden, fragmenten van Stalvlieg en ook Huisvlieg, 
kunnen onder drie taxonomische categorieën vallen.  
 
 
Volgende 2 families behoren binnen de Diptera tot de suborde Nematocera (‘muggen’): 
Familie Tipulidae: Langpootmuggen; slechts 19 fragmenten; 
Familie Chironomidae: Dansmuggen; slechts 4 fragmenten; 
 
Orde Lepidoptera: vlinders; de meeste fragmenten waren schubben en geregeld ook poot- of 
antennesegmenten; nauwelijks klauwtjes. De fragmenten indiceerden dat het kleine soorten betrof, 
dus geen uilen (Noctuidae) of spanners (Geometridae). 
 
Orde Neuroptera: netvleugeligen. Alle fragmenten behoren tot vertegenwoordigers van de Familie 
Hemerobiidae (bruine gaasvliegen). 
 
Orde Coleoptera: kevers. Sommige fragmenten zijn tot op niveau van deze orde herkend, andere 
konden toegewezen worden aan de familie Scarabaeidae (Bladsprietkevers). Het betrof steeds kleine 
vertegenwoordigers van deze familie.  
 
Orde Hymenoptera: vliesvleugeligen. De meeste fragmenten behoren ons inziens tot de familie van de 
Gewone sluipwespen (Ichneumonidae), een immense groep van parasitaire insecten. Vermits we niet 
volledig zeker zijn, hebben we alles tot op orde-niveau gekarakteriseerd.  
 
Orde Hemiptera: wantsen; slechts 5 fragmenten; 
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3.6.2.3. Korte bespreking van enkele gevonden soorten 
 
De Huisvlieg (Musca domestica) is vooral algemeen in de maanden juni-september. De soort komt 
over de hele wereld voor en plant zich voort in de buurt van menselijke bewoning, vooral bij 
boerderijen en vuilnisbelten. De soort lijkt sterk op Musca autumnalis. Deze laatste vormt zwermen in 
de buurt van vee en zoekt in de herfst huizen op om te overwinteren (Chinery, 2007) en wordt als 
belangrijke voedselbron voor Ingekorven vleermuis genoemd (Steck & Brinkmann 2006, Moermans 
2000, Krull et al. 1991).  
 
De Stalvlieg (Stomoxys calcitrans) is één van de stekende huisvliegen. Beide sexen zuigen bloed. De 
soort komt vooral bij boerderijen voor en plant zich voort in mest en strooisel in stallen (Chinery, 
2007). Vliegperiode van april tot oktober (Soortenbank.nl).  
 

 
 
Figuur 14. Fragment van een antenne van een Stalvlieg. (foto: Maarten Jacobs) 
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3.6.2.4. Representativiteit van de staalname 
 
Opzet: 
Er is nagekeken in hoeverre de analyses herhaalbaar waren om te bepalen op hoeveel keutels per 
staal er verder zal gewerkt worden. 
Voor het nagaan van de fout op de meting en om de representativiteit van de staalname na te gaan, 
zijn de eerste keer 3 stalen van 30 keutels onderzocht. Alle resultaten zijn -zoals hierboven reeds 
vermeld- bijgehouden tot op het kleinste niveau, dit is per keutel (zie Bijlage 1). 
 
De standaarddeviatie op drie herhalingen op een zelfde aantal keutels uit eenzelfde staalname (zelfde 
plaats en datum) diende <10% te bedragen. Indien deze groter was, diende een groter aantal 
geanalyseerd om tot een voldoende stabiele variatie te komen. Dan zouden met andere woorden 
meer keutels per staal moeten onderzocht worden tot een standaarddeviatie bereikt wordt van 
maximum 10 %. 
Enkel de belangrijkste diergroepen (groepen die > 15% van de fragmenten vertegenwoordigen) zijn 
betrokken in de analyse. 
 
Methode: 
Er werden voor de drie localiteiten (LOV= Lovenjoel, SPV=Sint-Pieters-Voeren en POS=Postel) 
telkens drie herhalingen van 30 keutels onderzocht van eenzelfde datum (bv. 23/6 1, 2 en 3). Voor 
elke keutel werden de identificeerbare fragmenten gedetermineerd en geteld. Voor elk staal van 30 
keutels werd berekend welk percentage elk van de verschillende taxonomische groepen innam van 
het totaal aantal fragmenten.  
Het eerste cijfer in de onderstaande tabel betekent dus dat er op 23/6 te Lovenjoel in een eerste reeks 
van 30 keutels 18,7% van alle identificeerbare fragmenten van spinnen (Arachnida) afkomstig was; 
70,3% van de fragmenten waren vliegen (Muscidae). 
 
Statistische analyses zijn uitgevoerd op situaties waarbij 30 keutels per staal worden onderzocht, 
vervolgens met 20 keutels per staal en tenslotte met 10 keutels per staal. Dit voor het geval waarbij 
alle fragmenten behalve de klauwtjes zijn gedetermineerd. 
Voor het andere scenario, waarbij enkel de klauwtjes beschouwd zijn, volstaat de analyse van de 
situatie met 30 keutels per staal om tot het gewenste besluit te komen. 
 
Onderstaande tabellen geven de analyse van de verschillende gevallen weer. 
 
Tabel 5. Statistische analyse van de situatie waarbij 30 keutels per staal zijn onderzocht op ‘overige fragmenten’ 
(alle fragmenten behalve de klauwtjes). 
 Percentages     
  Arachnidae Muscidae Hemerobiidae
LOV 23/6 1 18,7 70,3 0,0 
LOV 23/6 2 26,0 66,8 0,0 
LOV 23/6 3 23,7 64,4 0,0 
Gemiddelde 22,8 67,2 0,0 

STDEV 3,7 3,0 0,0 
        
SPV 11/7 1 19,1 68,9 0,0 
SPV 11/7 2 18,1 69,9 0,0 
SPV 11/7 3 21,4 68,7 0,0 
Gemiddelde 19,5 69,2 0,0 

STDEV 1,7 0,7 0,0 
        
POS 12/6 1 66,5 2,6 15,2 
POS 12/6 2 68,6 2,8 13,3 
POS 12/6 3 69,1 2,5 10,5 
Gemiddelde 68,1 2,6 13,0 

STDEV 1,4 0,2 2,4 
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Tabel 6. Statistische analyse van de situatie waarbij 20 keutels per staal zijn onderzocht op ‘overige fragmenten’ 
(alle fragmenten behalve de klauwtjes). 
 
 Percentages     
  Arachnidae Muscidae Hemerobiidae
LOV 23/6 1 20,4 70,8 0,0 
LOV 23/6 2 31,4 62,5 0,0 
LOV 23/6 3 23,9 63,4 0,0 
Gemiddelde 25,3 65,6 0,0 

STDEV 5,6 4,5 0,0 
        
SPV 11/7 1 18,3 67,7 0,0 
SPV 11/7 2 17,5 71,4 0,0 
SPV 11/7 3 21,0 66,4 0,0 
Gemiddelde 18,9 68,5 0,0 

STDEV 1,8 2,6 0,0 
        
POS 12/6 1 63,2 3,8 17,3 
POS 12/6 2 66,8 4,0 14,6 
POS 12/6 3 64,5 2,8 11,7 
Gemiddelde 64,8 3,5 14,5 

STDEV 1,8 0,6 2,8 
 
 
 
Tabel 7. Statistische analyse van de situatie waarbij 10 keutels per staal zijn onderzocht op ‘overige fragmenten’ 
(alle fragmenten behalve de klauwtjes)/ 
 
 Percentages     
  Arachnidae Muscidae Hemerobiidae
LOV 23/6 1 15,6 69,5 0,0 
LOV 23/6 2 14,8 75,8 0,0 
LOV 23/6 3 23,1 66,7 0,0 
Gemiddelde 17,9 70,6 0,0 

STDEV 4,6 4,7 0,0 
        
SPV 11/7 1 20,5 71,4 0,0 
SPV 11/7 2 19,3 67,0 0,0 
SPV 11/7 3 22,3 73,8 0,0 
Gemiddelde 20,7 70,7 0,0 

STDEV 1,5 3,5 0,0 
        
POS 12/6 1 74,1 0,0 10,3 
POS 12/6 2 72,9 0,0 10,3 
POS 12/6 3 78,2 1,8 8,2 
Gemiddelde 75,1 0,6 9,6 

STDEV 2,8 1,0 1,2 
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Tabel 8. Statistische analyse van de situatie waarbij 30 keutels per staal zijn onderzocht op enkel klauwtjes. 
 
 Percentages   
  Arachnidae Muscidae 
LOV 23/6 1 11,6 82,7 
LOV 23/6 2 1,1 94,4 
LOV 23/6 3 12,1 81,2 

Gemiddelde 8,3 86,1 
STDEV 6,2 7,3 

      
SPV 11/7 1 1,8 91,2 
SPV 11/7 2 3,9 94,8 
SPV 11/7 3 2,7 89,7 

Gemiddelde 2,8 91,9 
STDEV 1,1 2,6 

      
POS 12/6 1 96,7 0,0 
POS 12/6 2 85,4 3,3 
POS 12/6 3 97,7 0,0 

Gemiddelde 93,3 1,1 
STDEV 6,9 1,9 

 
 
Besluiten: 
 
De standaarddeviatie is ruim kleiner dan 10% voor alle gevallen waarbij met alle fragmenten behalve 
de klauwtjes gewerkt wordt. Dus zowel stalen van 30, 20 als 10 keutels voldoen aan de voorwaarde 
dat ze een representatief staal vertegenwoordigen.  
 
De methode van het identificeren van ‘overige fragmenten’ (alle fragmenten behalve de klauwtjes) is 
voldoende stabiel om op een beperkt aantal keutels herhaalbare resultaten op te leveren. 
 
De klauwtjesmethode geeft reeds bij 30 keutels wat minder stabiele resultaten. Daarnaast worden ook 
niet alle groepen teruggevonden maar daar gaan we later nog meer in detail op in. 
 
Deze resultaten zijn tussentijds aan de stuurgroep voorgelegd en we kregen de toestemming om met 
stalen van 30 keutels verder te werken.  
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3.6.2.5. Regionale verschillen in voedselkeuze 
 
Onderstaande tabel vat de gegevens omtrent voedselkeuze samen per locatie en per datum enerzijds 
en per taxon anderzijds.  
Om het aantal taxa te reduceren ifv overzichtelijkheid, hebben we enkele logische groeperingen 
gemaakt: de verschillende soorten Muscidae samengenomen (uiteraard tot ‘Muscidae’) en de overige 
vliegenfamilies en muggen tot ‘overige Diptera’. 
 
Tabel 9. Procentuele verhoudingen tussen groepen prooidieren in de stalen van 30 keutels op 3 onderzochte 
locaties en op verschillende data. 
 
(1) alle resten Gemiddelde percentages per 30 keutels (2) klauwtjes Gemiddelde percentages per 30 keutels
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LOV 23/6 1 17,3 72,0 0,0 6,1 0,0 0,0 4,3 LOV 23/6 1 4,0 90,8 0,0 0,0 0,9 0,0 4,3
LOV 23/6 2 25,0 68,0 0,0 2,1 0,0 0,0 4,9 LOV 23/6 2 1,1 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1
LOV 23/6 3 20,7 65,8 0,0 5,3 0,0 0,0 8,0 LOV 23/6 3 8,9 81,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
Gemiddelde 23/6 21,0 68,6 0,0 4,5 0,0 0,0 5,7 Gemiddelde 23/6 4,6 89,1 0,0 0,0 0,3 0,0 6,0
LOV 7/7 4 13,3 80,2 0,8 4,9 0,4 0,4 0,0 LOV 7/7 4 7,9 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LOV 25/7 5 18,4 72,8 0,5 4,5 0,0 0,0 3,7 LOV 25/7 5 14,4 85,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LOV 14/8 6 24,8 68,9 1,0 1,2 0,8 0,0 3,3 LOV 14/8 6 21,4 77,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
LOV 28/8 7 16,8 67,0 2,6 2,7 0,8 0,0 10,1 LOV 28/8 7 4,0 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3

Gemiddelde 19,5 70,7 0,7 3,8 0,3 0,1 4,9 Gemiddelde 8,8 87,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4,0
STDEV 4,3 4,9 0,9 1,8 0,4 0,2 3,3 STDEV 7,0 6,1 0,0 0,0 0,3 0,0 4,1

SPV 16/6 4 14,1 65,5 0,0 3,8 9,2 2,8 4,6 SPV 16/6 4 16,3 78,3 0,0 0,0 4,3 1,1 0,0
SPV 11/7 1 17,4 67,3 0,0 5,3 0,0 0,0 10,0 SPV 11/7 1 1,5 88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
SPV 11/7 2 16,5 67,1 0,0 2,1 0,0 0,0 14,0 SPV 11/7 2 3,8 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2
SPV 11/7 3 18,6 72,9 0,0 3,7 0,0 0,0 4,8 SPV 11/7 3 2,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0
Gemiddelde 11/7 17,5 69,1 0,0 3,7 0,0 0,0 9,6 Gemiddelde 11/7 2,4 90,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5
SPV 24/7 5 8,2 83,4 0,0 1,8 0,0 0,0 6,7 SPV 24/7 5 3,7 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
SPV 21/8 6 8,7 69,0 0,0 1,3 8,1 0,0 12,9 SPV 21/8 6 9,0 71,8 0,0 0,0 3,8 0,0 15,4
SPV 5/9 7 12,4 69,4 0,0 0,6 6,4 2,9 8,2 SPV 5/9 7 8,9 78,6 0,0 0,0 4,2 4,2 4,2

Gemiddelde 13,7 70,7 0,0 2,6 3,4 0,8 8,7 Gemiddelde 6,4 84,5 0,0 0,0 1,8 0,8 6,5
STDEV 4,1 6,1 0,0 1,7 4,3 1,4 3,7 STDEV 5,3 8,2 0,0 0,0 2,2 1,6 5,1

POS 12/6 1 66,1 3,3 12,8 5,0 14,6 1,3 9,3 POS 12/6 1 93,6 0,0 0,0 0,0 4,5 1,8 0,0
POS 12/6 2 71,0 1,4 11,5 4,7 14,1 4,6 3,8 POS 12/6 2 83,2 1,7 3,5 0,0 7,5 4,2 0,0
POS 12/6 3 71,5 2,7 9,8 4,4 11,2 2,6 6,8 POS 12/6 3 97,2 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Gemiddelde 12/6 69,5 2,5 11,4 4,7 13,3 2,8 6,7 Gemiddelde 12/6 91,4 0,6 2,1 0,0 4,0 2,0 0,0
POS 23/6 4 73,8 1,3 8,0 7,3 0,0 0,0 9,6 POS 23/6 4 94,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 1,6
POS 10/7 5 44,7 0,4 31,4 13,5 6,0 1,5 2,5 POS 10/7 5 79,6 0,0 5,6 0,9 5,6 5,6 2,8
POS 25/7 6 57,6 15,5 7,7 4,9 10,2 0,0 4,0 POS 25/7 6 74,0 17,4 0,0 1,7 1,2 0,0 5,6
POS 21/8 7 76,5 5,0 6,9 1,0 1,9 4,4 4,1 POS 21/8 7 90,0 6,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0

Gemiddelde 65,9 4,2 12,6 5,9 8,3 2,1 5,8 Gemiddelde 87,4 3,6 1,7 1,0 2,7 2,2 1,4
STDEV 11,2 5,2 8,5 3,9 5,8 1,9 2,8 STDEV 8,6 6,5 2,3 1,5 3,1 2,3 2,1  

 
 
Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat de voedselkeuze in Lovenjoel en Sint-Pieters-Voeren zeer 
gelijkaardig is. Op beide plaatsen worden gemiddeld over het jaar genomen 70,7 % vliegen van de 
familie Muscidae (de Echte vliegen of Huisvliegen en aanverwanten) gegeten.  
In Lovenjoel worden in verhouding wel meer spinnen gegeten (ca. 20%) dan in Voeren (ca. 14%). In 
Lovenjoel wordt het menu verder aangevuld met vlinders (Lepidoptera; 4%) en ‘overige diptera’ (5%). 
Dit is ook zo in Sint-Pieters-Voeren (resp. 2,6 % en 8,7 %), maar daar spelen daarnaast ook kevers 
(Coleoptera) een zekere rol (3,4%).  
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Een compleet ander beeld zien we in Postel. Vliegen van de familie Muscidae maken daar gemiddeld 
slechts een goede 4% uit van het voedsel. De voornaamste voedselbron zijn er spinnen (66%), 
gevolgd door Bruine gaasvliegen (Hemerobiidae) met 12,6%, terwijl deze laatste groep volledig 
ontbrak in Voeren en minder dan 1% van het voedsel uitmaakt in Lovenjoel. 
Daarnaast bepalen ook kevers (Coleoptera; 8,3%), vlinders (Lepidoptera; 5,9%), Diptera non-
Muscidae (5,8%) en in mindere mate vliesvleugeligen (Hymenoptera) het menu van de Ingekorven 
vleermuis in Postel. 
 

 
 
Figuur 15. Fragmenten van spinnen. (foto’s: Maarten Jacobs) 
 
 
Als men het niveau van de individuele keutel beschouwt (zie bijlage 1), zijn er in Postel een 
meerderheid aan keutels waarin geen fragmenten van Muscidae zijn gevonden, maar er zijn ook: 

• vier keutels die volledig uit fragmenten van de Stalvlieg bestaan (3 van 25 juli, 1 van 21 aug); 
• twee keutels waarin zowel fragmenten van Stalvlieg als van spinnen zitten, in sterk 

verschillende verhoudingen; 
• één keutel waarin enkel Muscidae zitten; 
• negen keutels waarin zowel Muscidae als andere prooien aanwezig zijn; 

 
Ook in Wallonië stelt men in een onderzoek in 3 gebieden vast dat er in 2 gebieden veel vliegen 
worden gegeten en in een derde (in Rochefort) nauwelijks (med. T. Kervyn). 
 
 
Wat zou de reden kunnen zijn voor deze verschillen tussen Postel enerzijds en de 2 andere sites 
anderzijds? 
In Lovenjoel en Sint-Pieters-Voeren hebben de Ingekorven vleermuizen blijkbaar de kans om in of 
nabij veestallen te jagen en doen ze dat volop. In Postel doen ze dit blijkbaar zelden hoewel er - zoals 
hierboven beschreven-  occasioneel wel keutels gevonden die geheel of gedeeltelijk uit Stalvliegen of 
andere Muscidae bestaan.  
Mogelijke verklaringen (hypotheses) zijn: 

• De dichtheid aan veestallen in Postel is veel lager. Er zijn in elk geval veestallen aanwezig, 
zowel aan Belgische als aan Nederlandse zijde (obs. A. Lefevre);  

• Veestallen in Postel zijn afgesloten en de Ingekorven vleermuizen hebben er geen toegang 
toe; een enkel individu vliegt naar een verder afgelegen open veestal; maar anderzijds 
moeten veestallen net open zijn voor voldoende verluchting, en de Ingekorven vleermuis kan 
ook door kleine openingen naar binnen (med. Daan Dekeukeleire); 

• Veestallen in Postel zijn veel moderner en properder en herbergen nauwelijks stalvliegen, bv. 
doordat de koeien er op roosters staan en niet op stro. Hierdoor neemt slechts sporadisch een 
individu de moeite om er te gaan jagen. 

 
Onze gebiedskennis leert ons dat er in Lovenjoel en Voeren nog meer ‘ouderwetse’ 
landbouwbedrijven zijn, waar in de stallen stro ligt, waar nog mesthopen aanwezig zijn, waar 
aanpalend aan de boerderij permanente graslanden liggen (koeien lopen in en uit),…  
In de regio Postel domineren moderne stallen waar dieren jaarrond op stal blijven en rond de stallen 
vaak enkel mais- en aardappelakkers liggen, wat een veel minder geschikte landschappelijke context 
is voor Ingekorven vleermuis. 
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Ons inziens is dat een essentieel verschil tussen de studiegebieden die kan verklaren waarom de 
Ingekorven vleermuizen in Postel in de natuurgebieden gaan jagen en in Lovenjoel en Voeren de nog 
extensievere landbouwgebieden verkiezen. 
In Voeren is meer dan de helft van de oppervlakte van de gemeente (permanent) grasland (1530 ha 
op 2792 ha), in Mol is dat minder dan 10%...Dat geeft ook al een beeld van de essentiële verschillen 
in landschappelijke context. 
Specifiek onderzoek is vereist om de hypotheses te bevestigen of ontkrachten. 
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3.6.2.6. Seizoenale variatie in voedselkeuze 
 
We beschouwen hiervoor enkel de 2 voornaamste voedselbronnen, de echte vliegen (of Huisvliegen 
en aanverwanten; Muscidae) en de spinnen (Arachnida). 
In onderstaande grafieken wordt gekeken hoe het percentage dat de respectievelijke diergroep 
inneemt in het menu van Ingekorven vleermuis, evolueert doorheen het seizoen. 
De percentages volgens de methodes ‘alle fragmenten (behalve klauwtjes)’ (f) en ‘klauwtjesmethode’ 
(k) worden apart getoond. 
 
 

 
 
Figuur 16. Procentueel belang van de huisvliegen en aanverwanten (Muscidae) in het menu van Ingekorven 
vleermuis  in de periode juni-begin september 2010 op 3 locaties in Vlaanderen. 
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Figuur 17. Procentueel belang van de spinnen (Arachnida) in het menu van Ingekorven vleermuis  in de periode 
juni-begin september 2010 op 3 locaties in Vlaanderen. 
 
 
Uit deze grafieken blijkt dat er weinig seizoensvariatie in de voedselkeuze is. Meest opvallend is dat er 
in Postel in juli minder spinnen en meer vliegen gegeten werden.  
In Lovenjoel en Sint-Pieters-Voeren is de seizoensvariatie nog beperkter. Vliegen zijn in juli 
verhoudingsgewijs nog iets belangrijker dan in de overige maanden. 
 
De meest voor de hand liggende verklaring is dat de Stalvlieg, de voornaamste vertegenwoordiger van 
de Muscidae in de uitwerpselen van de Ingekorven vleermuis, in juli in hoge aantallen beschikbaar 
was. De periode eind juni- eerste helft juli 2010 was in elk geval een zeer warme periode, wat erg 
bevorderlijk is voor de voortplanting van de Stalvlieg en dus tot hoge aantallen kan leiden. 
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3.6.2.7. Vergelijking tussen de ‘klauwtjesmethode’ en ‘overige fragmenten’ 
 
In bovenstaande tabellen en grafieken zijn de gegevens volgens de methodes ‘overige fragmenten’ 
(alle fragmenten behalve de klauwtjes) (f) en ‘klauwtjesmethode’ (k) telkens apart weergegeven opdat 
we beide methodes met elkaar kunnen vergelijken. 
De klauwtjesmethode geeft dezelfde grote lijnen aan als ‘overige fragmenten’, dus is in dat opzicht 
ook ‘bruikbaar’. Wel wordt op basis van klauwtjes de dominante prooi 10-20% overschat en de overige 
groepen bijgevolg lager ingeschat. 
Een belangrijk nadeel is wel dat 2 taxonomische groepen die tenminste plaatselijk een niet 
onbelangrijk aandeel hebben in het menu van Ingekorven vleermuis, nauwelijks gedetecteerd worden 
met deze methode. Het betreft Lepidoptera (2,6 tot 5,9% van de prooien afhankelijk van de locatie met 
de methode ‘overige fragmenten) en Hemerobiidae (gaasvliegen; enkel in Postel belangrijk met 12,6% 
met de methode ‘overige fragmenten). 
 
Onderstaande tabel 11 en figuur 15 vatten de verschillen tussen de klauwtjesmethode en de methode 
van ‘overige fragmenten’ samen. 
 
Tabel 10. Gemiddeld aantal ‘overige fragmenten’ en ‘klauwtjes’ per keutel, weergegeven voor elk staal van 30 
keutels op elk van de drie onderzochte locaties. 
 

  aantal ‘overige fragmenten’ aantal klauwtjes 
LOV 23/6 1 14,3 5,8 
LOV 23/6 2 13,1 6 
LOV 23/6 3 12,5 5 
LOV 7/7 4 11,7 5,1 
LOV 25/7 5 11,9 4,9 
LOV 14/8 6 12,3 5,1 
LOV 28/8 7 11,6 4,3 

Gemiddelde 12,5 5,2 
      
SPV 16/6 4 11,4 4,3 
SPV 11/7 1 11,4 5,7 
SPV 11/7 2 10,9 5,1 
SPV 11/7 3 11,1 6,2 
SPV 24/7 5 12 6,5 
SPV 21/8 6 11,6 5 
SPV 5/9 7 11,7 5,5 

Gemiddelde 11,4 5,5 
      
POS 12/6 1 12,7 4,1 
POS 12/6 2 12 4,1 
POS 12/6 3 10,8 2,3 
POS 23/6 4 11,5 4,3 
POS 10/7 5 11,3 1,9 
POS 25/7 6 10,8 4 
POS 21/8 7 11,7 5,5 

Gemiddelde 11,5 3,7 
      

Algemeen gemiddelde 11,8 4,8 
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Figuur 18. Aantal klauwtjes versus aantal ‘overige fragmenten’ per keutel van de Ingekorven vleermuis (n=630). 
 
 
In een keutel van de Ingekorven vleermuis is gemiddeld minder dan de helft van de fragmenten een 
klauwtje (Tabel 8).  
Slechts in 3 gevallen zijn er meer klauwtjes dan ‘overige fragmenten’ geteld in een vleermuiskeutel en 
in 3 andere gevallen zijn er evenveel klauwtjes dan ‘overige fragmenten’ in.  
Bovendien waren er 132 van de 630 keutels, dit is 21 %, waarin wel fragmenten, maar géén klauwtjes 
gevonden werden.  
De informatiedichtheid van de "overige fragmenten" is uiteraard hoger dan die van klauwtjes. Maar -
zoals reeds eerder aangegeven- de variabiliteit is ook kleiner, waardoor op een kleiner aantal keutels 
kan gewerkt worden bij gebruik van "overige fragmenten".  
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Figuur 19. Procentuele verhoudingen tussen groepen prooidieren in alle stalen van keutels van Ingekorven 
vleermuis te Lovenjoel, gebaseerd op enkel de klauwtjes (onder) en de ‘overige fragmenten’ (boven). 
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Figuur 20. Procentuele verhoudingen tussen groepen prooidieren in alle stalen van keutels van Ingekorven 
vleermuis te Sint-Pieters-Voeren, gebaseerd op enkel de klauwtjes (onder) en de ‘overige fragmenten’ (boven). 
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Figuur 21. Procentuele verhoudingen tussen groepen prooidieren in alle stalen van keutels van Ingekorven 
vleermuis te Postel, gebaseerd op enkel de klauwtjes (onder) en de ‘overige fragmenten’ (boven). 
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3.7. Samenvatting en conclusies 
 
In totaal zijn er 10.478 fragmenten uit 630 uitwerpselen van de Ingekorven vleermuis op naam 
gebracht. Gemiddeld genomen zitten er dus een 16 tot 17 tal fragmenten per keutel.  
De fragmenten aangetroffen in de uitwerpselen zijn ingedeeld in 16 taxa van ongewervelden. De 4 
belangrijkste taxa in termen van totaal aantal fragmenten zijn de Stalvlieg (Stomoxys calcitrans), 
spinnen (Arachnida), Huisvliegen en aanverwanten (Muscidae) en de Cyclorrhapha.  
 
De voedselkeuze van Ingekorven vleermuis in Lovenjoel en Sint-Pieters-Voeren bleek zeer 
gelijkaardig te zijn. Op beide plaatsen worden gemiddeld over het jaar genomen ruim 70 % vliegen 
van de familie Muscidae (huisvliegen en aanverwanten) gegeten, vooral Stalvlieg.  
Het menu in Postel bleek erg verschillend. Vliegen van de familie Muscidae maken daar gemiddeld 
slechts een goede 4% uit van het voedsel en de voornaamste voedselbron zijn spinnen (66%). Bruine 
gaasvliegen (Hemerobiidae) worden er ook volop gegeten (ca. 13 %), terwijl deze groep volledig 
ontbrak in Voeren en minder dan 1% van het voedsel uitmaakt in Lovenjoel. 
 
Ingekorven vleermuizen lijken voedselspecialisten te zijn, die zich specialiseren in bepaalde 
voedselbronnen, maar toch een zekere mate van opportunisme / versatiliteit aan de dag leggen, 
waarbij wellicht de meest (makkelijk) beschikbare voedselbron aangeboord wordt. 
 
De seizoenale variatie in voedselkeuze bleek gering. In juli nemen Muscidae een iets groter aandeel 
in van de prooien, vooral in Postel. 
 
De gegevens van de ‘klauwtjesmethode’ (3032 klauwtjes) en de ‘overige fragmenten’ (7446 
fragmenten) zijn in alle tabellen apart gehouden. 
Als men werkt volgens de ‘klauwtjesmethode’ en dus met enkel klauwtjes, beschikt men over 29% van 
alle fragmenten. Deze methode vereist dus minder determinatie maar levert ook minder informatie op. 
De 4 belangrijkste taxa in termen van totaal aantal fragmenten (Stalvlieg, de overige Muscidae, 
Cyclorrhapha en spinnen) zijn via klauwtjes alleen ook nog goed vertegenwoordigd (22% tot 37 % van 
het totaal aantal fragmenten).  
Andere taxa ontbreken echter grotendeels of volledig. Voor taxa die überhaupt weinig aangetroffen 
worden in keutels, is dit niet erg belangrijk. Voor Lepidoptera en Hemerobiidae, waar grote verschillen 
zijn tussen de vele fragmenten en de weinige klauwtjes, geeft dit wel een minder correct beeld met 
betrekking tot de voedselkeuze van Ingekorven vleermuis.  
Voor populaties Ingekorven vleermuis die in belangrijke mate op nachtvlinders zouden foerageren, zal 
de klauwtjesmethode dus resultaten opleveren die sterk afwijken van de realiteit.  
Vooral om die reden suggereren wij voor toekomstige studies om eerder met alle fragmenten of alle 
fragmenten zonder de klauwtjes te werken dan (enkel) met de klauwtjesmethode. 
 
De methode van het identificeren van de “overige fragmenten” is voldoende stabiel om op een beperkt 
aantal keutels (reeds bij 10 keutels) herhaalbare resultaten op te leveren. De klauwtjesmethode geeft 
reeds bij 30 keutels wat minder stabiele resultaten.  
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3.8. Aanbevelingen voor een gepast beleid 
 
Aangezien de voedselkeuze van de Ingekorven vleermuizen te Lovenjoel en Sint-Pieters-Voeren vrij 
gelijkaardig is en voor ruim 70% uit vliegen bestaat, en met name stalvliegen, mogen we ervan 
uitgaan dat de dieren actief gaan jagen in veestallen. Voor dieren van de kolonie van Sint-Pieters-
Voeren werd dit ook waargenomen door middel van telemetrie onderzoek (Kranstauber & Janssen 
2006). De verbindingsroutes tussen de kolonies en de diverse veestallen (houtkanten, dreven en 
hagen) dienen dan ook in kaart gebracht te worden en behouden (en indien nodig hersteld) te worden.  
Voor een landbouwer zal het lonend zijn dat Ingekorven vleermuizen in zijn stal komen jagen op 
stalvliegen. Het is namelijk gekend dat stalvliegen de melkproductie bij koeien negatief kunnen 
beïnvloeden (www.dgz.be). Onrechtstreeks kunnen Ingekorven vleermuizen dus een bijdrage leveren 
aan een betere melkproductie indien ze in veestallen kunnen gaan jagen. Bij de nieuwere veestallen 
worden systematisch vliegengazen aangebracht. Dit kan een hinderpaal vormen voor 
boerenzwaluwen en diverse soorten vleermuizen (waaronder de Ingekorven vleermuis) die in die 
stallen komen jagen.  
Het zou ons inziens nuttig zijn een informatiecampagne op te zetten omtrent de betekenis die open 
veestallen kunnen hebben voor vleermuizen. 
 
De situatie te Postel is enigszins anders aangezien de Ingekorven vleermuizen daar voornamelijk op 
spinnen en bruine gaasvliegen jagen.  
Telemetrie onderzoek in het verleden toonde aan dat gezenderde Ingekorven vleermuizen de Abdij 
van Postel verlieten en naar de Ronde Put vlogen om daar te jagen boven heide en ven. De omgeving 
van de abdij is bovendien zeer bosrijk (zie Figuur 4).  
Webbouwende spinnen en bruine gaasvliegen komen veelvuldig voor langsheen bosranden en in 
lichtrijke open loofbossen en eerstgenoemde groep ook in heide en bepaalde graslanden.  
Deze elementen samen doen ons besluiten dat een goed bosbeheer en natuurbeheer van groot 
belang is om de jachtgebieden te behouden, en meer bepaald volgende specifieke zaken: 

• Geleidelijke, diverse bosranden laten ontwikkelen (mantel-zoomvegetaties); 
• Aanleg en behoud van een netwerk van (ook tijdelijke) open plekken in bossen en brede 

dreven in bossen; 
• Omvorming van naaldhout naar loofhout. Telemetrie studies uit het buitenland (Zahn et al. 

2010) tonen immers aan dat Ingekorven vleermuis structuurrijke loofbossen verkiest; 
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4. Deel 2: Coprofiele fauna en de effecten van 
ontwormingsmiddelen op deze mestfauna 

 

4.1. Situering en beschrijving van het onderzoek 
 
Diergeneesmiddelen zijn farmacologische, actieve stoffen die op curatieve maar ook op preventieve 
basis worden gebruikt. Vele van deze stoffen komen via excretie van landbouwhuisdieren in het milieu 
terecht. 
Directe effecten van insecticiden op (de voortplanting van) vleermuiskolonies zijn bekend.  
Indirecte effecten via een daling van insecten door gebruik van bepaalde ontwormingsmiddelen zijn 
weinig bestudeerd.  
Het zijn met name Grote Hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) en Laatvlieger (Eptesicus 
serotinus), die op mestkevers jagen, die in sterke mate zouden getroffen worden door de effecten van 
de ontwormingsmiddelen.  
Zoals uit Deel I van voorliggende studie blijkt, zijn vliegen van de familie Muscidae, met name de 
Stalvlieg die zich in mest van runderen voortplant, van grote betekenis voor de Ingekorven vleermuis. 
In dat opzicht kan dus ook deze soort getroffen worden door de ontwormingsmiddelen.  
Zeer recent onderzoek in Limburg toonde aan dat Franjestaart (Myotis nattereri) en Gewone 
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) ook opmerkelijk veel in stallen kunnen worden aangetroffen 
(Janssen et al., 2011). 
  

4.2. Doelstellingen 
 
Voorliggende studie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kennis van de coprofiele fauna, en 
dit op 2 vlakken: 

• Wat is de soortensamenstelling (diversiteit, aantallen) van de coprofiele fauna (mestfauna) in 
een aantal meststalen ? 

• Zijn er negatieve effecten van 2 types ontwormingsmiddelen te detecteren op deze fauna ? en 
dus onrechtstreeks op het voedselaanbod van diverse soorten vleermuizen.  

 
De insectensamenstelling in uitwerpselen van behandeld versus niet-behandeld vee, en van 
moxidectine versus andere producten, kan als een directe indicator voor deze effecten beschouwd 
worden. 
 
Er is - kort samengevat - gezocht naar kwantitatieve en kwalitatieve verschillen in coprofiele 
soortensamenstelling tussen uitwerpselen van runderen behandeld met ontwormingsmiddelen op 
basis van moxidectine enerzijds, met avermectines anderzijds en onbehandeld vee als referentie.  
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4.3. Literatuurstudie coprofiele fauna 

4.3.1. Mest als mini-ecosysteem: de coprofiele fauna 
 
Hoe klein een uitwerpsel ook mag lijken, het bevat een heel aparte en gespecialiseerde fauna die een 
mini-ecosysteem op zich vormt. Voor een goede interpretatie van de waarnemingen is het belangrijk 
om het ecosysteem van de mest goed te begrijpen, waarbij we hier in het kort het facet van de 
entomofauna belichten. 
 
Mest van grote herbivoren bevat nog een grote hoeveelheid aan voedingsstoffen hetgeen de basis 
vormt voor een ganse cascade aan trofische niveaus. Het basisniveau wordt uiteraard gevormd door 
de saprofagen, zij die leven van de mest zelf. Een belangrijke factor hier is de kwaliteit van de mest: 
deze neemt immers sterk af naarmate de mest ouder wordt: door microbiële activiteit, onderlinge 
competitie en door uitdroging. Deze laatste factor veroorzaakt het vervliegen van nutriënten en een 
tekort aan vocht.  
 
Naarmate men meer naar zuidelijkere regionen gaat, wordt het effect van uitdroging en competitie 
groter en moet de mest sneller gekoloniseerd worden. Het extreme geval vinden we in de tropen, waar 
mest in enkele uren reeds geheel verdwenen is. Mest wordt hier direct genomen door de typische 
mestkevers en ter plekke of op een andere locatie ingegraven om zo een stuk van het geheel te 
reserveren. De ingegraven mest dient dan als voedsel voor de larven. Mest is in een dergelijk systeem 
dus de limiterende factor voor de fauna en de onderlinge competitie is zeer hoog (bottom-up). 
 
In koudere regionen is uitdroging minder een probleem. Mest blijft hier lang (maanden) liggen en 
vormt hier in de praktijk geen limiterende factor. Het gevolg is dat voor de typische mestkevers de 
competitie sterk daalt en de larvale ontwikkeling meer binnen de mest zelf plaatsvindt. Daar waar 
binnen het vorig scenario mestbewonende vliegen nauwelijks een rol kunnen spelen, kunnen ze hier 
dus de competitie aangaan met de mestkevers. Ze vormen samen de belangrijkste insecten in de 
mest. Het grote aantal saprofagen trekt dan talrijke carnivoren aan die profiteren van het grote 
voedselaanbod. Dit systeem is eerder top-down. 
 
In Vlaanderen vinden we op warme, schrale zandgronden bij goede weersomstandigheden een hoog 
aantal aan mestbegravende Onthophagus-soorten die de mest in een week tijd kunnen herleiden tot 
een dunne uitgedroogde korst, terwijl de rest ingegraven werd. Globaal gezien is het in onze regionen 
echter een typisch top-downsysteem. De mest wordt snel gekoloniseerd met na hooguit enkele dagen 
een piek, waarna het aantal insecten langzaam afneemt. Na één week is de grootste voedselwaarde 
reeds verdwenen en zijn de meeste insecten al weer op zoek naar een andere locatie. Hetgeen dan 
overblijft zijn de larven. Ook na de larvale ontwikkeling van de vliegen en kevers blijft redelijk wat mest 
over. Schimmels, bacteriën en regenwormen zorgen dan voor de verdere afbraak van de mest. De 
snelheid hangt dan sterk af van het vochtgehalte van de mest en onderliggende bodem. De 
schimmels kunnen dan weer fungivore soorten aantrekken, maar dit is eerder een beperkte fauna die 
niet strikt aan mest gebonden is.  
 
Mest kunnen we beschouwen als een zeer tijdelijk en plaatselijk gegeven, waardoor het belangrijk is 
voor de mestbewoners om mobiel te zijn om zo snel mogelijk de mest te koloniseren. Op dit vlak 
hebben de mestbewonende vliegen een belangrijk voordeel ten opzichte van de slechter vliegende 
kevers. De kevers hebben echter een steviger lichaam, waardoor ze de door uitdroging gevormde 
korst kunnen doorbreken, hetgeen de vliegen niet kunnen. In warme en droge omstandigheden 
hebben de meeste vliegen al na enkele uren hun eieren afgezet en zijn ze op zoek naar nieuwe 
locaties, terwijl de kevers nog volop toekomen. Toch blijft het ook voor hen belangrijk om de mest snel 
te koloniseren gezien de voedingswaarde van de mest snel daalt.  
 
Zoals eerder vermeld zijn de carnivoren in een dergelijk systeem talrijk. Het gaat in de eerste plaats 
om kevers, op de tweede plaats vliegen, maar ook parasitaire wespen en mijten. Ze zijn qua aantal 
soorten en individuen zeer talrijk en komen en gaan tegelijk met de saprofagen. Met uitzondering van 
de mijten moeten dus ook zij mobiel zijn. De mijten liften mee met overige insecten, vooral grotere 
mestkevers. 
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De meeste mestbewonende soorten zijn voorjaars- en/of zomersoorten die een lange vliegperiode 
hebben en dagactief zijn. Slechts een beperkt aantal hebben een vliegperiode van een tweetal 
maanden. We vinden deze soorten voornamelijk binnen het genus Aphodius, waarbij er ook herfst- en 
zelfs wintersoorten voorkomen. Een andere typische wintersoort is de Driehoornmestkever met een 
afwijkende ecologie dan hoger geschetst: hij prefereert de kleine, snel uitdrogende konijnen- en 
schapenmest. Snelheid om mest te koloniseren is hier van minder belang: droge oude mest wordt 
evengoed gebruikt. 
 
 

4.3.2. De coprofiele kevers (Coleoptera) 
 

4.3.2.1. Algemene samenstelling 
 
De coprofiele kevers kunnen ingedeeld worden in drie groepen: de coprofagen, de carnivoren en de 
fungivoren. De coprofagen worden vooral vertegenwoordigd door de Scarabaeidae (Bladsprietkevers), 
adulte Hydrophilidae en sommige Staphylinidae (Kortschildkevers). De meeste Scarabaeidae, en 
waarschijnlijk ook soorten van andere groepen, voeden zich echter niet rechtstreeks met mest en 
grazen op bacteriën, microfungi en kleine partikels (Holter, 2000). De carnivoren zijn vooral 
vertegenwoordigd door de Staphylinidae, larvale Hydrophilidae in mindere mate ook door de 
Histeridae (Spiegelkevers). 
Als oudere mest begint te beschimmelen, komen er ook fungivoren op af. Deze leven op allerlei 
rottend materiaal en dus ook op mest. De fungivoren worden vooral vertegenwoordigd door de Ptilidae 
(Haarvleugelkevers). Andere belangrijke vertegenwoordigers komen uit de families Cucujidae (genus 
Monotoma) en soms in groot aantal uit de Cryptophagidae (Dwergschimmelkevers). 
Daarnaast zijn er nog kevers die occasioneel in mest voorkomen. Deze dieren zijn zeker niet 
afhankelijk van of typisch te noemen voor mest. Vaak worden er Carabidae (Loopkevers) aangetroffen 
die worden aangetrokken door de grote hoeveelheid prooidieren. De Pselaphidae (Knotskevers) 
(genus Euplectus) zouden gevonden worden in mest en andere rottende stoffen. 
Ook larven van de Elateridae (Kniptorren) kunnen voorkomen in mest. Deze larven komen uit de 
grond en zijn carnivoor of/en herbivoor. Volwassen kniptorren worden normaal niet gevonden. 
De drie belangrijkste keverfamilies die in de mest te vinden zijn worden verder besproken. 
Vooral de typische mestkevers uit de familie Scarabaeidae zijn goed gekend en zijn de belangrijkste 
mestafbrekende kevers. Deze worden dus uitgebreid behandeld. 
 

4.3.2.2. Kortschildkevers (Staphylinidae) 
 
De zeer grote familie van de Staphylinidae is een groep van voornamelijk rovers die variëren van zeer 
kleine (1 mm) tot grote (3 cm) exemplaren.  
Het genus Micropeplus, nu vaak als aparte familie erkend (Lohse & Lucht, 1989), is fungivoor en is in 
mest enkel als adult gevonden. Volgens Kemner (1925) zijn ook de Megarthrus-soorten fungivoor, 
volgens Benick (1952) en Skidmore (1991) zijn zij saprofaag. Steel (1970) en Skidmore (1991) 
beschouwen de subfamilie Omaliinae (met in de mest de belangrijke genera Acrolocha en Omalium) 
als carnivoren, terwijl Benick (1952) ze als saprofagen beschouwt, zonder bewijs. 
De genera Aploderus, Platystethus en Oxytelus zijn coprofagen of mest-eters (Hinton, 1944; 
Skidmore, 1991), vooral de twee laatstgenoemde genera kunnen zeer talrijk zijn. Oxytelus rugosus 
blijkt een omnivoor te zijn (Eghtedar, 1970). De andere genera zijn rovers van allerlei invertebraten, de 
prooi is afhankelijk van de grootte van de rovers.  
De kleine Atheta-soorten zouden (voor zover gekend) belangrijke predatoren zijn van vrij levende 
nematoden. Veel van deze genera met kleine soorten (Atheta, Autalia, Oxypoda) zijn nauwelijks 
onderzocht, wij beschouwen ze als carnivoren, naar Skidmore (1991).  
De larven van Tachinus rufipes kunnen ook opgroeien met plantenmateriaal, maar de adulten zijn dan 
klein en vaak iets misvormd (Lipkow, 1966). Een deel van deze rovers zijn typisch voor mest, maar de 
meeste leven ook in andere rottende stoffen of op de grond. Opmerkelijk zijn de larven van de genera 
Aleochara en Tinotus die parasiteren in mestbewonende vliegenlarven en hun ontwikkeling 
vervolledigen in de poppen. 
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4.3.2.3. Hydrophilidae 
 
De familie van de Hydrophilidae wordt in twee onderfamilies gesplitst, waarbij de Hydrophilinae 
aquatisch zijn (‘waterkevers’) en de Sphaeridiinae afval- en mestbewoners zijn. De adulten van de 
mestbewonende soorten zijn coprofaag, de larven van de genera Sphaeridium en Cercyon zijn 
carnivoor (Beving & Hendriksen, 1938). Waarschijnlijk mogen we dit veralgemenen voor de gehele 
onderfamilie. 

4.3.2.4. Bladsprietkevers (Scarabaeidae) 
 
De familie Scarabaeidae vormen de "echte" mestkevers. Een goede Nederlandse naam voor deze 
familie bestaat niet, vaak wordt de naam Bladsprietkevers gebruikt. De Bladsprietkevers bevatten ook 
de familie Lucanidae (Vliegende Herten), die trouwens ook in de systematiek binnen de Scarabaeidae 
geplaatst worden. Om de fylogenie met de systematiek te laten overeenkomen wordt de familie 
Scarabaeidae vaak opgesplitst in aparte families, die wij als subfamilies erkennen naar Machatschke 
(1969). In onze streken vormen de Coprinae, Geotrupinae en Aphodiinae de belangrijkste subfamilies. 
De subfamilie Coprinae (volgens Machatschke) komt overeen met de Scarabaeidae s.s. volgens 
Baraud (1992) en Hanski & Cambefort (1991), die opgesplitst wordt in de Coprinae (Coprini volgens 
Baraud) en Scarabaeinae. 
 
De Geotrupinae hebben harde bijtende monddelen, terwijl de Aphodiinae en Scarabaeinae zachte, 
filterende monddelen hebben. Deze laatste twee worden vaak als de "echte" mestkevers s. s. 
beschouwd. De filterende monddelen zorgen ervoor dat enkel de nutriëntenrijkere, kleine partikels 
geconsumeerd worden. 
Deze drie subfamilies vormen de belangrijkste mestbewonende vertegenwoordigers van de familie 
Scarabaeidae, en een groot aantal hebben in de evolutie een complexe broedzorg ontwikkeld.  
Het genus Aphodius (belangrijkste genus van de Aphodiinae met in Europa ongeveer 200 soorten, 
1650 wereldwijd) zijn de "dwellers", dit wil zeggen dat de larvale ontwikkeling in de mest zelf 
plaatsvindt. Het zijn kleinere dieren, meestal kleiner dan 10 mm, met een hoge fecunditeit (veelal 
honderd of meer eieren, soms minder). Zij zetten hun eieren rechtstreeks af in de mest, in groepjes of 
apart. De broedzorg beperkt zich tot het feit dat het vrouwtje het juiste substraat kiest. De mannetjes 
sterven kort na de paring, terwijl de vrouwtjes nog lange tijd samen met de larven te vinden zijn. 
Enkele soorten vormen duidelijke, maar nog steeds primitieve nesten. De Belgische soorten hebben 
één of twee generaties per jaar, waarbij de adulten van de tweede vaak overwinteren. 
 
De Geotrupinae en de Coprinae vormen nesten: men noemt ze dan ook ''nesters''. Zij begraven de 
mest als voedsel voor de larven direct onder (''tunnelers'') of op een afstand ("rollers") van de 
vindplaats. De belangrijkste vertegenwoordigers van de "tunnelers" in België zijn de genera 
Geotrupes, Typhoeus (Geotrupinae), Onthophagus en Copris (Coprinae). Er wordt een onderscheid 
gemaakt in de kleine ''tunnelers" (vb. Onthophagus) en de grote ''tunnelers'' (vb. Geotrupes, Typhoeus 
en Copris). De kleine zijn meestal dagactief en vormen vele broedkamers, alhoewel hun fecunditeit 
gereduceerd is tegenover de "dweIlers". De grote 'tunnelers" (meer dan 13mm) vormen minder 
broedkamers, zijn in regel nocturn en leven veel langer. De broedkamers worden gewoonlijk door de 
vrouwtjes gemaakt, met enkele uitzonderingen bij sommige Geotrupinae. 
De Onthophagus-soorten graven gangen, van 5 tot 20 cm diep. Meestal is er een hoofdgang, waaruit 
verscheidene nevengangen ontspringen die als broedkamers dienen. De vorm is soortspecifiek en 
kan ook intraspecifiek verschillen afhankelijk van de omgevingsvariabelen. Onze soorten hebben 
larven die zich in ongeveer 30 dagen ontwikkelen, met een popstadium van ongeveer 14 dagen 
(Harde & Severa, 1983). De kevers overwinteren en verschijnen het volgende jaar. Het verwante 
genus Oniticellus is functioneel een ‘dweller’ aangezien hij nesten vormt in de mesthoop zelf. 
De Geotrupes-soorten maken gelijkaardige gangen, maar dieper (40 tot 60 cm) en met slechts vier tot 
zes dwarsgangen. Deze dwarsgangen worden volgepropt met mest en voorzien van telkens één ei. 
Soms worden ook ondiepe voorraadgangen aangelegd als voedsel voor de volwassen dieren. De 
ontwikkeling duurt meerdere maanden, en vaak is de generatietijd twee jaar. Typhaeus typhoeus 
vormt gelijkaardige gangen van één tot anderhalve meter diep.  
Soorten van het genus Lethrus vullen hun gangen niet met mest maar met verse bladeren die er 
gisten en als voedsel voor de larven dienen. Copris graaft één grote hoeveelheid mest in die dan 
verdeeld wordt tot enkele ballen die vrij in een ondergrondse kamer liggen. 
 

Voedselkeuze Ingekorven vleermuis & coprofiele fauna                                                                           50 



In België is er slechts één soort ‘roller’, namelijk Sisyphus schaefferi. Deze soort is zeldzaam op de 
kalkgronden in het zuidoosten van ons land (Janssens, 1960) en bereikt in België de noordgrens van 
haar areaal. Bekendere rollers zijn de genera Scarabaeus en Gymnopleurus. Meestal neemt het 
mannetje een deel van de mest en bewerkt die tot een bal. Deze pil wordt dan met de lange 
achterpoten achterwaarts voortgerold, terwijl het wijfje op de bal zit of het mannetje kop aan kop volgt. 
Vaak gebeurt het dat een pil door een andere kever afgenomen wordt. De bal wordt ingegraven en ligt 
vrij in een ondergrondse ruimte. De bal wordt omgevormd tot een peer met aan het smalle uiteinde 
een holte voor het ei. Sommige soorten Neosisyphus laten de bal op de oppervlakte liggen of 
bevestigen deze aan de vegetatie.  
Er zijn ook waarnemingen van Typhoeus typhoeus, Geotrupes niger en G. stercorosus die mestballen 
van konijn en schaap voortrollen maar deze ballen zijn uiteraard niet door deze kevers zelf gemaakt 
(Janssens, 1960). 
De ondergrondse nesten worden soms belaagd door kleptoparasieten, behorende tot de Coprinae en 
Aphodiinae. Zij dringen nesten van andere soorten binnen en ontwikkelen zich daarin. Zo zijn er 
waarnemingen gekend van Aphodius poreus die de eieren op de broedballen van Geotrupes 
vernietigde en er zijn eigen eieren legde. 
Er zijn ook evolutielijnen die van coprofagie afgestapt zijn en zich gaan voeden zijn met plantaardig 
afval of paddenstoelen. Enkele groepen zijn waarschijnlijk nooit coprofaag geworden, maar zijn toch 
verwant en de zelfde bouw hebben als hun verwanten zoals bijvoorbeeld Bolbelasmus. 
 
 

 
Figuur 22. Onthophagus coenobita. Soorten van dit genus begraven de mest als voedsel voor de larven in de 
grond  onder de mest. Ze worden ‘tunnelers' genoemd. (foto: Maarten Jacobs) 
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4.3.3. Bijdrage van de coprofiele fauna aan de degradatie van herbivore 
mest 

 
De snelheid waarmee mest wordt afgebroken is zeer variabel en afhankelijk van het klimaat, 
microklimaat, seizoen, ondergrond en de fauna. Mest van herbivoren bestaat voor een groot deel uit 
onverteerde celwanden en bevat dus relatief weinig voedingstoffen. Dit is vooral duidelijk als men de 
assimilatie-efficiëntie van de coprofage organismen bekijkt. De efficiëntie van assimilatie (zijnde 
productie + respiratie / consumptie) is bij Aphodius rufipes en waarschijnlijk ook bij andere mestkevers 
laag in vergelijking met herbivoren of predatoren (7-10.4%) (Holter, 1974). Ter vergelijking, waarden 
van herbivoren zijn 27% (Smalley, 01960), 37% (Schroeder, 1971) of 56% (Williams & Reichle, 1968). 
Bij predatoren zou de assimilatie normaal rond de 60% moeten liggen (Lawton, 1970). Aphodius-
soorten (en de Scarabaeinae) voeden zich met de kleine partikels in de mest. De grotere soort A. 
fossor neemt enkel partikels kleiner dan 25 µm op, terwijl A. erraticus partikels opneemt kleiner dan 5 
µm (Holter, 2000). Het verschil volgens soort is een vorm van nichedifferentiatie. De kleine partikels 
vormen een rijkere bron van voedingsstoffen (as- en N-gehalte) dan de grote partikels (Hendriksen, 
1991). 
 
In Afrika spelen mestkevers een grote rol in de afbraak van mest. Zij zorgen voor een snelle begraving 
van de mest. In Oost-Afrika is het normaal dat 16000 kevers zorgen voor het verdwijnen van 1,5 kilo 
olifantenmest in twee uur (Anderson & Coe, 1974). In Zuid-Europa zijn deze "nesters" eveneens vaak 
dominant (in de bepaalde maanden) en zorgen er voor een snelle afbraak. In de Camargue werd 
gedurende het jaar de afbraaksnelheid van verse mest gevolgd. In mei en oktober was de mest al 
binnen de 10 tot 14 dagen zo goed als verdwenen. De mest in maart, april en september was in 21 tot 
35 dagen verdwenen, deze in juni, juli en augustus namen 75 tot 130 dagen de tijd. In de winter duurt 
het langer dan 130 dagen vooraleer de mest verdwenen is (Hanski & Cambefort, 1991). 
 
In Midden- en Noord-Europa zijn de "nesters" veel minder abundant of zelfs afwezig, waardoor de 
mest ter plekke wordt verteerd in plaats van in de grond. Dit zorgt ervoor dat vliegen en de "dwellers" 
eveneens de kans krijgen zich in de mest te ontwikkelen, zij spelen er dan ook een belangrijke rol in 
de afbraak van de mest. De larven van deze vliegen en coprofage mestkevers trekken grote 
hoeveelheden rovers aan.  
Door hun metabolisme zorgen de insectenlarven slechts voor een klein deel van de afbraak van het 
organisch materiaal. Larven van onder andere de Roodpootveldmestkever (Aphodius rufipes) graven 
gangen in de grond om zich te verbergen, waardoor de mest voor een deel vermengd wordt met de 
grond. Dit geeft samen met het gewoel van de larven van allerlei soorten een andere textuur aan de 
mest. Hierdoor zou de afbraak door de microflora versneld worden. Zo is er een sneller 
gewichtsverlies van de mest dan wanneer men enkel rekening zou houden met de respiratie en 
assimilatie van de larven enerzijds en de microbiële activiteit anderzijds, zonder hun interacties in acht 
te nemen (Holter, 1977). Het gewichtsverlies van de mest door larven van A. rufipes is slechts voor 
minder dan één zesde aan de assimilatie van de larven zelf te wijten. De rest is door begraving in de 
grond door de larven, de stimulatie van de microbiële activiteit en misschien door de vergrote 
doorstroom van regenwater (Holter, 1977). De afbraak door microbiële activiteit zonder insecten blijkt 
zeer langzaam te verlopen (Holter, 1977; Angel & Wicklow, 1974). In een andere studie (Holter, 1979) 
wordt gesproken van een verlies van 20 tot 25% van het organisch materiaal na 11 tot 14 dagen. 
Wanneer Aphodius rufus en A. rufipes belet worden om de mest te koloniseren was dit slechts 8 tot 
14%. 
 
Ook de rol van vrij levende nematoden, vooral bacteriëneters, is belangrijk vanwege hun respiratie en 
ze zouden de microbiële activiteit bevorderen (Holter, 1979). Verder is meer dan de helft van de 
degradatie van mest niet te wijten aan de activiteit van insecten, microbiële activiteit of nematoden. Dit 
deel wordt toegeschreven aan regenwormen (Holter, 1979). Deze wormen zijn vooral belangrijke 
afbrekers na ongeveer tien dagen (Montforts, 1997) en het zijn de enige macro-invertebraten die 
ervoor zorgen dat de overblijvende harde droge korst verdwijnt. De aanwezigheid van Aphodius-
Iarven zou de aantrekkelijkheid voor regenwormen bevorderen (Holter, 1979), en zo ook de afbraak 
versnellen. 
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4.3.4. Diversiteit en competitie bij mestfauna 
 
Mest is een kleine en plaatselijke bron die geconsumeerd wordt door de grotere Scarabaeidae, en 
vaak grote aantallen kleinere Hydrophilidae en sommige Staphylinidae. Ook de Diptera (vliegen) zijn 
belangrijke concurrenten voor deze kevers. Concurrentie leidt tot kleinere adulten bij verscheidene 
diersoorten, ook bij mestbewoners (Sigurjónsdóttir, 1984; Prinkkilä & Hanski, 1995; Smith & Wall, 
1997; Hirschberger, 1998; Hirschberger, 1999). Er zijn verschillende interacties tussen de soorten 
onderling en tussen individuen, en verschillende mechanismen om concurrentie te vermijden. Dit is 
voornamelijk onderzocht voor de Scarabaeidae, deze zullen we dan ook uitgebreider bespreken. 
 
Wereldwijd zijn er ongeveer 7000 soorten mestbewonende Scarabaeidae. Dit is relatief weinig in 
vergelijking met de aantallen in andere habitats, wat te wijten zou zijn aan onderlinge competitie 
(Hanski & Cambefort, 1991). Toch zijn de aantallen waarin zij voorkomen vaak zeer groot. 
 
Er zijn twee grote mechanismen in competitie die hun invloed hebben op de diversiteit (naar Hanski & 
Cambefort, 1991). 
Bij de lotterij-dynamica vormt de beperktheid van de mest de belangrijkste bron van competitie. In 
theorie zal de soort die het snelst gebruik kan maken van de bron de andere wegconcurreren. Doordat 
de omgevingsomstandigheden veranderen kan een andere soort competitief beter zijn, waardoor toch 
meerdere soorten kunnen coëxisteren. De belangrijkste soorten voor dit model zijn de "nesters" die de 
mest binnen een korte tijd doen verdwijnen. Er zijn grote aantallen kevers, maar de diversiteit is laag. 
 
Het tweede model is de variantie-covariantie dynamica. De gevonden aantallen van de soorten zijn 
hier veel lager dan bij het vorige model, maar met een grotere diversiteit. Hier treedt enkel competitie 
op bij grote aantallen in één patch, maar vaak is de competitie om de voedselbron tussen 
verschillende soorten zwak. Het zijn voornamelijk de constante predatiedruk en de 
omgevingsvariabelen die zorgen voor de beperking van het aantal individuen, waardoor de 
intraspecifieke competitie belangrijker wordt ten opzichte van de interspecifieke competitie (Landin, 
1961). Hierdoor kunnen ook zwakkere soorten coëxisteren met de competitief betere soorten. 
 
Er bestaat een continue overgang in belangrijkheid van de twee modellen binnen de 
gemeenschappen. In België is het tweede model het belangrijkste. Dit betekent dat de mest relatief 
lang blijft liggen, de diversiteit aan kevers en vliegen vrij groot is en het gehalte aan rovers hoog is. 
Toch kan het gebeuren dat grotere ''tunnelers" de mest vrijwel volledig begraven, terwijl de rest van de 
hoop snel wordt verstrooid door regen en wormen. De ontwikkeling van de Aphodius-soorten wordt 
dan verhinderd. Waamemingen in het zuiden van Ierland tonen aan dat sommige exemplaren van de 
Roodpootveldmestkever (Aphodius rufipes) toch konden overleven als kleptoparasiet van de 
Doornmestkever (Geotrupes spiniger) (Gittings & Giller, 1999). 
 
De soortensamenstelling is sterk afhankelijk van de omgevingsvariabelen, vooral van het type mest, 
seizoen, ondergrond en vegetatie, en dus ook van de regio. Vele soorten zijn opportunisten, terwijl er 
ook soorten zijn met een uitgesproken voorkeur zoals in de volgende voorbeelden (naar Janssens, 
1960).  
De meeste soorten in België leven in verscheidene types mest van grote zoogdieren. Daarnaast is er 
ook een groep die meer gespecialiseerd is, zoals de Driehoornmestkever (Typhaeus typhoeus), een 
soort typisch voor konijnen- en schapenmest. Onthophagus coenobita is gespecialiseerd in menselijke 
faecaliën, maar deze komt ook voor in uitwerpselen van honden en in rottend plantenmateriaal (pers. 
waarneming T. Struyve). 
Een vrij grote groep "nesters" zijn typisch voor een bepaalde ondergrond. Zo komen Onthophagus 
nuchicornis en de Eenhoornmestkever (Copris lunaris) vooral voor op zandgrond, maar er zijn ook 
enkele soorten die geen nesten graven, en dus minder rechtstreeks gebonden zijn aan de zandgrond 
maar er toch typisch voor zijn, zoals Aphodius obliteratus.  
Geotrupes niger komt in België hoofdzakelijk op de zandgronden aan de kust voor, en slechts zelden 
in het binnenland. Waarschijnlijk is deze soort niet gebonden aan de kust, maar eerder aan warme 
gronden, hij komt eveneens in het binnenland van Zuid-Frankrijk voor (Lumaret,1983). G. niger bereikt 
dan ook zijn noordgrens in België. De meeste soorten verkiezen open terrein, terwijl er ook typische 
bossoorten zijn zoals Bosmestkever (Geotrupes stercorosus), die bijvoorbeeld in het Meerdaalwoud 
ten zuiden van Leuven zeer abundant voorkomt (zie Lambrechts et al., 2010).  
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Er is ook nichedifferentiatie binnen de mest op het vlak van ouderdom en positie in een mesthoop (het 
is nog onduidelijk of dit een gevolg is van competitie in het verleden of niet). 
De Aphodius-soorten die vroeg in de successie komen, leggen hun eieren in de grond of in een zijden 
cocon, hetgeen hen toelaat natte mest te exploiteren (Gittings & Giller, 1998). De latere soorten 
leggen hun eieren rechtstreeks in de mest. In de mest is er een ruimtelijk verschil volgens soort 
(Rolter, 1982). Zo zijn Aphodius haemorrhoidalis en A. ictericus soorten die voornamelijk aan de 
bovenzijde van de mesthoop voorkomen terwijl A. rufipes, A. pusillus en A. foetens vooral onderaan 
de mest te vinden zijn. A. contaminatus, A. ater en A. prodromus komen vooral aan de rand van de 
mest voor. A. fossor, A. fimetarius en A. distinctus lijken eerder generalisten. De reden voor deze 
keuze zou bij de zeldzamere specialisten liggen aan het feit dat ze meer kans hebben elkaar te vinden 
als ze selectiever in hun habitatkeuze zijn. 
A. distinctus en A. prodromus blijven slechts tijdelijk in de mest en kweken er niet. Waarschijnlijk vindt 
er dan ook geen paring plaats en heeft dergelijke selectiviteit geen zin. 
A. fossor en A. fimetarius blijven lang in de mest en hebben dan ook meer tijd om elkaar op te zoeken. 
Het is opvallend dat de soorten die onderaan zitten vaak nocturn en dus negatief fototactisch zijn 
(eigen waarnemingen; Landin, 1968), waarschijnlijk speelt dit dan ook een rol. Toch kunnen we stellen 
dat vele soorten ruimtelijke specialisten geworden zijn vanwege de vergrote kans op paring. 
 
 

 
Figuur 23. De Roodschildveldmestkever (Aphodius fimetarius). Het genus Aphodius is erg soortenrijk met zowel 
in België als in Nederland 44 soorten (www.nederlandsesoorten.nl en www.species.be). (foto: Maarten Jacobs) 
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4.4. Literatuurstudie antiparasitaire middelen 
 
Vee dient regelmatig behandeld te worden tegen allerlei parasitaire wormen en vliegen. Hiervoor 
worden de dieren "ontwormingsmiddelen" toegediend. Vroeger gebeurde dit enkel om zieke dieren te 
genezen, nu eerder om een maximale rendabiliteit te verkrijgen. Er zijn strategische programma's 
opgesteld om bepaalde hoeveelheden ontwormingsmiddelen toe te dienen in de periode wanneer de 
concentratie aan wormen groot is. Dit moet gebaseerd zijn op de seizoenaliteit van de parasieten, 
geografisch effect, type productie (resten in melk en vlees zijn niet wenselijk) en het beheer van de 
weiden en het vee (Corwin, 1997). Kleine hoeveelheden parasieten kunnen getolereerd worden om 
een immunorespons bij de grazers op te roepen (Corwin, 1997). 
 
Ontwormingsmiddelen kunnen op verschillende manieren toegebracht worden (Montforts, 1997):  

• door een onderhuidse injectie (subcutaan) 
• met het voedsel  
• het middel wordt op de huid gesmeerd (pour-on).  

 
Een bolus blijft lang in de maag waar het de actieve stof continu gedurende meerdere weken wordt 
vrijgegeven. Slechts een beperkt deel van de ontwormingsmiddelen wordt gemetaboliseerd in het 
lichaam, de resterende hoeveelheid wordt uitgescheiden via de urine of de faeces. De resten van 
deze middelen zijn eveneens werkzaam op niet-doel organismen en hebben zo een effect op het 
milieu. Belangrijk hierbij is de stabiliteit, de werkzaamheid en de verblijfstijd van het product in het 
lichaam en dus de concentratie in de fecaliën. Allerlei omgevingsfactoren hebben hun invloed op de 
afbraaksnelheid van het gecontamineerd materiaal. In de praktijk wordt vooral de groep van de 
avermectines gebruikt, en ook in de literatuur blijkt enkel deze goed gekend. 
 
 

4.4.1. Overzicht van de producten 
 
Deze tekst is gebaseerd op Montforts (1997) en McKellar (1997), tenzij anders vermeld. 
 

4.4.1.1. Avermectines 
 
De avermectines zijn macrocyclische lactonen afkomstig van de schimmel Streptomyces avermitilis, 
een actinomyceet (Campbell et al., 1983). De stoffen en hun semi-synthetische derivaten hebben een 
breed werkingsspectrum tegen allerlei nematoden, mijten en insecten. Tot deze groep behoren 
abamectine (= avermectine BI), ivermectine (= 22,23-dihydroavermectine BI), doramectine en 
moxidectine. Na orale toediening wordt ivermectine sneller uigescheiden dan na een injectie. Deze 
producten blijken nog werkzaam tegen parasieten drie tot vier weken na toediening via een injectie. 
Ook als de mest veroudert zijn de effecten nog lang merkbaar (zie verder). 
 
De belangrijkste excretieroute van ivermectine is via de faeces, slechts 2% wordt via de urine 
verwijderd. De grootste concentratie in de mest is twee dagen na injectie en in vrij grote concentraties. 
Na een toediening van 300 µg ivermectine per kg lichaamsgewicht via een injectie vindt men na twee 
dagen 8 µg per gram faeces (droog gewicht) en na zeven dagen 2.5 µg per gram (Chiu et al., 1990). 
Een pour-on toediening van 500 µg ivermectine per kg lichaamsgewicht zorgt voor een grotere 
beginwaarde in de mest (9 ± 0.7 µg per gram faeces op dag één), maar een snellere daling tot niet 
meer meetbaar op dag 13 (Sommer & Steffansen, 1993). Verwante andere stoffen volgen 
waarschijnlijk een gelijkaardig patroon. De avermectines kunnen ook als bolus worden toegediend. Er 
zijn bolussen verkrijgbaar die 12 mg ivermectine per dag vrijlaten gedurende 135 dagen. De residu's 
zijn dan ook gedurende de gehele levensduur van de bolus in de mest te verwachten. De ivermectine 
die in de mest zit, is stabiel en is sterk aan de mest gebonden (Strong, 1992). 
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4.4.1.2. Benzimidazolen 
 
Deze groep bevat onder andere oxfendazole, fenbendazole, albendazole, triclabendazole, 
mebendazole, thiabendazole en cambendazole. Het makkelijk opneembare oxfendazole wordt in het 
lichaam omgezet tot het moeilijk opneembare fenbendazole, hetgeen de werkzame vorm is. 
 
Na orale toediening van vijf mg fenbendazole per kg lichaamsgewicht komt ongeveer 36% binnen de 
tien dagen samen met 10% metabolieten in de mest terecht (Short, 1987). In het bloed ligt de grootste 
concentratie na twee dagen, na vier dagen is het gehalte al sterk afgenomen. De benzimidazolen 
hebben na orale toediening een relatief korte verblijfstijd in het lichaam, en zeer lage concentraties 
worden in de schapenmest gevonden tot 36 uur na behandeling bij thiabendazole (Weir & Bogan, 
1985), 96 uur bij albendazole (Marriner & Bogan, 1980) of 168 uur bij oxfendazole (Marriner & Bogan, 
1981a) en fenbendazole (Marriner & Bogan, 1981b). 
 
Na intraveneuze toediening is na twee dagen het gehalte aan fenbendazole in het bloed niet meer 
meetbaar en is 77(±25)% uitgescheiden in de urine en faeces. Het opgenomen fenbendazole wordt 
niet opgeslagen in het lichaam, maar langzaam uitgescheiden (Short, 1987). Fenbendazole kan ook 
als bolus worden toegediend.  
Triclabendazole wordt waarschijnlijk goed opgenomen in het lichaam, en dus wordt er weinig 
onveranderd uitgescheiden in de faeces, cijfers hiervan zijn niet beschikbaar. 
 

4.4.1.3. Tetrahydropyrimidines 
 
Deze groep bevat de zouten moranteltartraat en pyrantelpamoaat. Deze zouten worden oraal 
toegediend, eventueel als bolus. Morantel is de actieve stof in moranteltartraat, en kan ook als citraat 
of fumaraat worden toegediend. Deze stof wordt in het lichaam snel opgenomen en gemetaboliseerd 
(Montforts, 1997). Dit wordt tegengesproken door McKellar (1997), die beweert dat moranteltartraat 
niet sterk opgenomen wordt en er blijven dan ook residu's in de mest. Binnen de 96 uur wordt 17% 
van de werkzame stof en hun metabolieten via de urine uitgescheiden, de rest (83%) in de faeces 
(Montforts, 1997). 
Pyrantel is het werkzame bestanddeel in pyrantelpamoaat. Deze stof wordt moeilijk in het lichaam 
opgenomen en bereikt makkelijk de onderste delen van het spijsverteringsstelsel. 
 

4.4.1.4. Imidazothiazolen 
 
Deze groep bevat levamisole hydrochloride. Levamisole kan via de huid, injectie of oraal worden 
toegediend. De residues komen voornamelijk via de urine vrij. 
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4.4.2. Effecten op de niet-doel organismen 
 

4.4.2.1. Avermectines 
 
Een grote hoeveelheid van de avermectines wordt uitgescheiden via de mest. Deze stoffen zijn indien 
niet blootgesteld aan licht zeer stabiel. Door de giftige werking op arthropoden, inclusief 
mestbewonende kevers en vliegen, zorgen deze middelen voor een sterk en langdurig effect op de 
mestbewonende fauna en de afbraak van de mest. Op regenwormen is er nauwelijks effect, maar de 
stof kan er zich wel in ophopen en zo een risico vormen voor doorvergiftiging (Montforts, 1997). 
 
Negatieve effecten op de Diptera (vliegen) 
 
In de eerste plaats zorgen hogere concentraties van die middelen voor een directe sterfte van de 
larven. Het aantal larvale Cyclorrhapha in de faeces bleek 30 dagen na injectie nog significant lager te 
zijn dan in de controle (Madsen et al., 1990), terwijl het aantal larvale Nematocera tot 10 dagen na 
behandeling significant lager was (Sommer et al, 1992; Madsen et al., 1990). Bij pour-on is de duur 
van het negatief effect op dezelfde groep kleiner: 13-14 dagen (Sommer et al, 1992). Het effect is ook 
afhankelijk van het behandelde dier. 
Rundermest blijkt na toediening via een injectie met avermectine tot 25 dagen na behandeling een 
volledige sterfte te veroorzaken van Musca vetustissima (Muscidae, Cyclorrhapha), na 35 dagen was 
de sterfte nog 93.6%. Bij schapen werd na 28 dagen geen effect meer waargenomen (Wardhaugh & 
Mahon, 1991). 
 
Deze antiparasitaire producten zorgen ook voor een verlaging van de fecunditeit. De volwassen vlieg 
Lueilia cuprina blijkt na voeding met mest van schapen, tot 6 of 10 dagen na injectie met ivermectine 
niet meer in staat oöcyten te laten rijpen, en de vliegen vertonen een grotere sterfte (Mahon et al., 
1993; Mahon & Wardhaugh, 1991; Cook, 1991). Vliegen die opgekweekt zijn met sublethale 
concentratie vertonen meer afwijkingen, zoals afwijkende vleugeladering (Strong and James, 1993; 
Wardhaugh et al., 1993). 
 
Behandeling met moxidectine blijkt geen effect te hebben op de levensduur van vliegen (Strong & 
Wall, 1994; Wardhaugh et al., 1996). 
 
Over de effecten van doramectine in mest op de fauna is in de literatuur nog nauwelijks iets gekend. 
Het middel blijkt wel 100% effectief tegen horzellarven (Hendrickx et al., 1993; Moya-Borja, 1993) en 
het is dan ook waarschijnlijk dat de mest giftig is voor andere vliegen. 
 
Negatieve effecten op Coleoptera (kevers) 
 
Na twee dagen tot één week na injectie van een rund met ivermectine was het aantal larven van 
Aphodius sp. vrijwel nul, de larven die er nog in leefden hadden een zeer klein gewicht (Strong & Wall, 
1994). Sommer et al (1992) vond eveneens pas na respectievelijk twee weken en tien dagen geen 
significante reductie van het aantal larven bij zowel injectie als pour-on behandeling. Madsen et al 
(1990) vond gelijkaardige resultaten voor behandeling met een injectie: na tien dagen was er geen 
effect meer op het aantal Aphodius-larven. Er is ook een duidelijke sterfte bij andere keverlarven zoals 
Euonitieellus, Diastellopalpus, Onitis, Philonthus en Onthophagus (Krüger & Scholtz, 1997; Sommer et 
al, 1993; Fincher, 1992; Sommer & Nielsen, 1992) als gevolg van de avermectines. Onderzoek bij 
larven van Onthophagus gazella toonde aan dat de ivermectine via het integument wordt 
geabsorbeerd en de vorming van een normaal kopkapsel verhinderd (Sommer & Nielsen, 1992). 
 
De "nesters" die in de pas behandelde mest foerageren blijken minder actief en vormen dus minder 
broedballen (Krüger & Scholtz, 1997; Dadour et al., 1999; Wall & Strong, 1987; Madsen et al., 1990). 
Sommer et al. (1993) en Fincher (1992 en 1996) vonden echter geen negatieve invloed op het 
begraven van mest. Aphodius spacelatus, die geen nesten vormt, blijkt minder actief in ivermectine 
bevattende mest (Finnegan et al., 1997). 
 
Avermectine zorgt voor een verlaagde fecunditeit bij de zich in mest voedende kevers en bij een 
eerste generatie opgekweekt met avermectine bevattende mest (Wardhaugh & RodrguezMenedez, 
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1988). De generatie die opgekweekt werd met de behandelde mest heeft een langere larvale 
ontwikkeling en geeft kleinere adulte exemplaren (Krüger & Scholtz, 1997). 
 
Behandeling met moxidectine blijkt geen effect te hebben op kevers (Strong & Wall, 1994) 
 
Het effect op de kolonisatie 
 
Volgens veel onderzoekers trekt mest van met avermectines behandelde dieren meer kevers aan dan 
mest van onbehandelde dieren (Wardhaugh & Mahon, 1991; Lumaret et al., 1993; Dadour et al., 
1999). Wanneer vallen worden gebruikt kunnen de kolonisators de mest niet proeven en eventueel 
verlaten. Deze studies geven toch dezelfde resultaten als tellingen in de mest. Enkele auteurs vinden 
geen verschil in attractiviteit (Holter et al., 1993; Strong et al., 1996; Strong & Wall, 1994) of vinden 
een hogere aantrekkelijkheid voor onbehandelde mest voor bepaalde soorten (Holter et al., 1993). 
Floate (1998) vond een verschil in aantrekking, die afhangt van de soort kever. We moeten vaak 
rekening houden met een grote variatie op de gegevens, waardoor het toeval een sterke invloed krijgt 
op de resultaten. 
 
Een test met moxidectine na injectie bij rund toonde geen invloed op het aantal individuen van 
Aphodius (Strong & Wall, 1994). 
 
De reden van de attractiviteit ligt niet bij de ivermectine zelf (Lumaret et al., 1993). De avermectines 
zijn waarschijnlijk geur en smaakloos voor insecten. Wel zouden de ontwormingsmiddelen eerder 
inwerken op de biochemische processen in het spijsverteringsstelsel en zo hun invloed hebben op de 
kwaliteit van de mest en zijn aantrekkelijkheid. Deze invloed is waarschijnlijk te wijten aan een andere 
afbraak van proteïnen door de darmflora, waardoor de mest van runderen meer ruikt naar mest van 
omnivoren (Lumaret et al., 1993). Het is dan ook vreemd dat er geen studies zijn die de N-inhoud 
en -vorm bepaald hebben. Er blijkt geen invloed te zijn op het vochtgehalte van de mest (Dadour et 
al., 1999). 
 
In de meeste gevallen leidt het gebruik van avermectines tot een vertraagde afbraak van mest (Wall & 
Strong, 1987). Vliegen en kevers die de mest gedurende de eerste week (of weken) komen bewonen 
kunnen bij hogere concentraties van deze antiparasitaire middelen zich niet succesvol voortplanten. 
Door het wegblijven van de larven blijft de mest compact en wordt deze vooral mechanisch 
afgebroken door regen en wind. Op oudere leeftijd gebeurt de afbraak voornamelijk nog door micro-
örganismen en regenwormen, die beide bevorderd zouden worden door de activiteit van 
insectenlarven. Het resultaat is dat de mest traag wordt afgebroken en dus lang blijft liggen. In 
bepaalde gevallen verdwijnt de mest van behandelde dieren sneller door het groter aantal mest 
begravende kevers (Wardhaugh & Mahon, 1991). 
 
 

4.4.2.2. Benzimidazolen 
 
 
Onderzoek met bolussen van 750 mg met oxfendazole toegediend bij runderen gaf geen nadelige 
effecten op het aantal en het individuele gewicht van regenwormen of op de afbraaksnelheid van de 
mest (Wratten et al., 1993). Mest van schapen behandeld met een mengeling van oxfendazole en 
levamisole (zie imidazothiazolen) zorgde voor verminderde overlevingskansen bij Musca vetustissima 
(Wardhaugh et al., 1993) tot twee dagen na de behandeling. Aangezien levamisole voornamelijk via 
de urine wordt uitgescheiden zijn de effecten omschreven als een gevolg van oxfendazole. 
 
Mest van vee behandeld met een fenbendazole-houdende bolus vertoont geen verschil in 
aantrekkingskracht op mestkevers met de controlegroep. De ontwikkeling van vliegen en kevers en de 
afbraak van de mest vertoonde eveneens geen verschil met onbehandelde mest (Strong et al., 1996). 
 
Lumaret (1986) voegde fenbendazole, cambendazole, mebendazole en rafoxamide samen met 
thiabendazole rechtstreeks toe aan de mest en (ook met oxfendazole) aan de grazers. Er werd 
geen effect gemeten op Aphodius luridus, Onthophagus joannae, O. lemur, O. vacca en Geotrupes 
vernalis. 
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Een bolus met albendazole toegediend aan schapen resulteerde niet in een effect op de kwaliteit van 
de mest. De overleving van de volwassen en juveniele kevers (Onthophagus taurus en Euoniticellus 
fulvus) en het aantal gelegde eieren was zoals bij de controle, ook de overleving tot de verpopping bij 
de vlieg Musca vetustissima was normaal (Wardhaugh et al., 2001). 
 
Fenbendazole blijkt echter wel een negatief effect te hebben op regenwormen (Madsen et al., 1988). 
Sommige benzimidazoles inhiberen de groei van schimmels, hetgeen de afbraak van mest kan 
vertragen. 
 

4.4.2.3. Tetrahydropyrimidines 
 
Morantel heeft geen invloed op de ontwikkeling van de Gele mestvlieg (Scathophaga stercoraria) in 
mest van behandeld vee (McKellar et al., 1993). In het onderzoek van Madsen et al. (1988) werd in 
mest van met pyrantelcitraat behandelde dieren geen negatief effect gevonden op de snelheid van 
afbraak van de mest, ook werden er geen dode vliegenlarven gevonden. 
 

4.4.2.4. Imidazothiazolen 
 
 
In een onderzoek van Ridsdill-Smith (1988) met Levimasole (pour-on) bij runderen werd geen 
nadelige invloed gevonden op de ontwikkeling van Musca vetustissima en Onthophagus binodus. 
Blume (1976) vond maximaal 10% remming van de reproductie van Onthophagus gazella, twee dagen 
na toediening. Wardhaugh (1993) vond wel een toxisch effect op Musca vetustissima tot 2 dagen na 
de behandeling met Levimasole. 
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4.4.3. Alternatieven om het gebruik van antiparasitaire middelen te 
verminderen 

 
Steeds meer parasitaire organismen blijken resistent voor hun bestrijdingsmiddelen, ook de sterke 
ivermectines verliezen hun werking (Love & Coles, 2002; Sargison et al., 2001; Gerwert et al, 2002; 
Geerts & Gryseels, 2001; Wooster et al, 2001). Vaak wordt er een mix van verschillende middelen 
toegediend om selectie van resistente rassen te voorkomen (Dobson et al., 2001). Er wordt ook al 
gezocht naar alternatieven zoals vaccins, verschillende begrazingspatronen, fungi tegen larvale 
nematoden in de mest, biologische ontwormingsmiddelen en regulatie van genen die de ontwikkeling 
van de parasiet regelen (Hein et al., 2001; Waller, 1993). 
 
Grazers bezitten een natuurlijke immunorespons tegen parasieten, de sterkte ervan is afhankelijk van 
onder andere de soort parasiet en de gastheer. Om de natuurlijke respons te versterken werden reeds 
vaccins ontworpen tegen allerlei parasitaire wormen en teken (Klei, 1997; Vercruysse & Claerebout, 
1997), maar er is nog veel werk op dit vlak. Er is ook een mogelijkheid om te selecteren bij de grazers 
zelf om zo meer resistente rassen te bekomen (Permin & Ranvig, 2001; Sonstegard & Gasbarre, 
2001; Bakert et al., 2001; Gray, 1997). 
 
Grote hoeveelheden parasieten zijn vaak een indicatie van een slecht beheer (Corwin, 1997). 
Intensieve begrazing zorgt voor een grote opbrengst per hectare, maar ook voor grote hoeveelheden 
parasieten, tenzij ook intensief ontwormd wordt. Een eenvoudige vorm van preventie is de mogelijke 
gastheer als begrazer (gewoonlijk rund en schaap) afwisselen op een weide (Barger, 1997). Vele 
parasieten zijn gastheer specifiek of zijn veel minder schadelijk in een andere gastheer. Vaak laat men 
twee diersoorten gemengd begrazen om zo het aantal opgenomen gastheer specifieke parasieten te 
beperken. 
 
Er kan ook voor gezorgd worden dat het vee naar een veilige weide wordt gebracht vlak voor de 
concentratie aan infecteuze stadia in de weide te hoog wordt. Zo wordt voorkomen dat het vee wordt 
blootgesteld aan de meestal seizoenale piek aan parasieten. Een ontwormingsbehandeling kan er 
voor zorgen dat de veilige weide niet wordt besmet. 
Onderzoek in de tropen heeft aangetoond dat de contaminatie van de weide na één tot twee maanden 
niet meer meetbaar was. Men kan een rotationeel begrazingsprogramma opstellen zodat de 
contaminatie minimaal is. Zo gebruikte Barger et al. (1994) tien weiden waarop telkens voor 3,5 dagen 
werd begraasd met geiten, en daarna onbegraasd voor 31,5 dagen. Na een jaar was het aantal 
parasitaire eieren meer dan gehalveerd ten opzichte van de geiten die op één weide verbleven en die 
drie en een half keer zoveel ontwormingsbehandelingen per jaar nodig hadden. Er zijn indicaties dat 
door dit systeem de antiparasitaire behandelingen volledig overbodig zouden kunnen zijn. Een vier 
jaar durend experiment in Schotland met afwisselend schapen- en runderbegrazing was eveneens 
succesvol, maar er waren indicaties dat op die manier voor bepaalde parasitaire stammen wordt 
geselecteerd die gedurende lange perioden op het veld kunnen overleven (Bairden et al., 1995) 
waardoor het systeem toch op langere termijn zou falen. 
 
Er is al veel onderzoek gebeurd naar biologische controle van nematoden met vrij levende larvale 
stadia met "nematoden-etende fungi" (Faedo et al., 2000; Fernandez et al., 1999, 1997; Saumell et al., 
1999; Manueli et al., 1999; Chandrawathani et al., 1998; Larsen et al., 1997, 1998 en andere). Testen 
tonen aan dat sporen van nematoden-etende fungi de passage door de darm van paarden en koeien 
overleven en zo in de faeces terecht komen. Deze fungi zorgen voor een duidelijke reductie in het 
aantal larven in de mest en op de planten. Dit leidt tot een verminderde infectie van het vee. 
Onderzoek op nematoden bij varkens toonde een reductie aan van 87% en 70% voor O. dentatum en 
H. rubidus (Nansen et al., 1996). Er is voorlopig enkel gewerkt met fungi die larvale stadia van 
nematoden in de mest elimineren. Aangezien veel nematodensoorten geen larvale stadia in de mest 
hebben kan er ook gezocht worden naar fungi die hun eieren in de mest aantasten. 
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4.4.4. Besluit ontwormingsmiddelen 
 
Van de vier grote groepen vormen enkel de avermectines een echt gevaar voor de coprofiele fauna. 
Het zijn echter ook enkel deze stoffen die goed gekend zijn en het meest worden gebruikt vanwege 
hun breed spectrum en goede werking. De residus van avermectines blijven lang werkzaam in de 
mest en zorgen voor een grote sterfte onder de coprofiele insecten waardoor de mest trager wordt 
afbroken. Enkel de regenwormen blijven waarschijnlijk gespaard, zij vormen dan ook de belangrijkste 
macroinvertebraten die mest zullen afbreken. De impact van de schadelijke effecten verschilt volgens 
de toedieningswijze.  
Wanneer een bolus wordt gebruikt is na vele weken de geproduceerde mest nog steeds giftig, terwijl 
bij injectie na enkele weken de ontwormingsmiddelen al zijn uitgescheiden. Ook zijn er belangrijke 
interspecifieke verschillen wat de gevoeligheid voor deze antiparasitaire residu' s betreft. 
Een bijkomend element is de vaststelling door meerdere onderzoekers dat de mest van behandelde 
dieren meer kevers zou aantrekken dan mest van onbehandelde dieren (Struyve, 2002). 
Zoals bij de antibiotica ontstaat ook tegen alle ontwormingsmiddelen resistentie. In deze wedloop 
krijgen alternatieven steeds meer aanzien, en zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. 
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4.5. Veldstudie 
 

4.5.1. Materiaal en methoden  
 

4.5.1.1. Beknopte beschrijving van de onderzoeksgebieden 
 
De drie onderzoeksgebieden, Abtsheide, De Pomp-Poelberg en Eksterheide liggen vlak bij elkaar. Het 
zijn alle drie natuurgebieden in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De drie 
natuurgebieden zijn een restant van de historische Ab(t)sheide, die zich in het grensgebied van de 
gemeenten Beerse, Rijkevorsel en Merksplas uitstrekte over een oppervlakte van meer dan 800 ha. 
 
Onderstaande info is gebaseerd op www.natuurenbos.be. 
 
De Abtsheide is een gebied van 30 ha, in eigendom van Campine nv en wordt beheerd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos. Het gebied wordt door de Lange Kwikstraat gescheiden van het 
natuurgebied De Pomp-Poelberg. 
In het natuurgebied Abtsheide zijn nog sporen van zowel natte als droge heide terug te vinden. De 
sterk vergraste heide werd in de zomer van 2009 grotendeels geplagd. Naast heide met enkele 
vennen vinden we in dit natuurgebied ook gemengd loofbos, dennenbos, wilgenstruweel en meerdere 
poelen.  
 
Het natuurgebied De Pomp-Poelberg is 27 ha groot en in eigendom van Vlaamse gewest. Het 
natuurdomein bestaat uit 2 delen: De Pomp (grondgebied Beerse) en Poelberg (grondgebied 
Rijkevorsel). 
De Pomp bestaat uit een oude, gelijknamige kleiput, een restant van de vroegere baksteenindustrie 
en omgeven door gemengd loofhout en dennenbos. Poelberg is een mozaïek van struweel, ruigtes, 
poelen en schrale graslanden.  Beide gebieden worden van elkaar gescheiden door het aardgastracé: 
een brede, boomloze strook waar een soortenrijk schraalgrasland wordt ontwikkeld.  
In de poelen van Poelberg komen alle inheemse salamandersoorten voor en in de kleiput De Pomp 
groeien zeldzaamheden als Loos blaasjeskruid en Vlottende bies. 
 
Het domein Eksterheide is een uitgestrekt natuurgebied van 170 hectare aan de rand van de 
gemeente Beerse. Naaldbos domineert maar er zijn ook eiken- berkenbossen, vennen, heischrale 
graslanden, heide en enkele oude kleiputten.  
Het gebied is momenteel nog in volle ontwikkeling. Het naaldbos zal geleidelijk aan plaats maken voor 
loofbos.  
Enkele grote werken zijn in 2009 uitgevoerd: het centraal gelegen vliegveld is afgebroken en maakte 
plaats voor het historische Eksterheideven. Op de hoger gelegen delen zijn landduinen heraangelegd.  
 
Opmerking: er is gekozen voor de officiële benaming ‘Eksterheide’. Tot 2 jaar geleden werd het gebied 
‘Hoge Bergen-Ekstergoor’ genoemd. Dit is nogal lang als naam met als gevolg dat sommigen het 
gebied ‘Hoge Bergen’ noemde, en anderen ‘Ekstergoor’. Het ANB koos tenslotte voor de naam 
‘Eksterheide’. Het grootste deel van de ‘Hoge Bergen’ ligt immers onder de gelijknamige villawijk en 
het Ekstergoor betreft enkel het natste deel van de vroegere Eksterheide (een deel van de historische 
Abtsheide). Het toponiem Eksterheide is trouwens nog terug te vinden op oude topografische kaarten, 
en komt ongeveer overeen met het huidige gebied. 
 
Alle drie domeinen zijn omrasterd met een elektrische omheining en worden begraasd door 
gallowayrunderen en konikpaarden.  
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4.5.1.2. Proefopstelling  
 
Het bestek voorzag dat het ANB een proefopstelling zou voorzien waarbij 3 runderen behandeld met 
ontwormingsmiddelen op basis van moxidectines op een afzonderlijke weide gezet zouden worden, 
gescheiden van een groep van 3 runderen die behandeld zijn met ontwormingsmiddelen op basis van 
avermectines. Tenslotte zou er ook een blanco / onbehandelde groep van 3 runderen aan het 
experiment toegevoegd worden. 
Alle runderen dienden van dezelfde soort te zijn.  
De runderen dienen minstens 100 dagen vrij van ontwormingsmiddel te zijn vooraleer de eerste dosis 
van het doelontwormingsmiddel toegediend wordt. 
Het verzamelen van de stalen begint meteen na het toedienen van de moxidectines en avermectines.  
 
In de praktijk is er een andere proefopstelling opgezet, waarbij de 3 groepen runderen die op 
verschillende wijze zijn behandeld, in 3 verschillende gebieden graasden, met name Eksterheide, 
Abtsheide en De Pomp-Poelberg. 

• De controlegroep van 6 dieren is op 25 mei 2010 verplaatst naar de Abtsheide. Deze groep 
kreeg géén enkele behandeling.  

• Een groep van 7 dieren is op 27 mei 2010 in de Eksterheide gelost. Deze dieren werden 
behandeld met een niet-avermectine (L-ripercol). 

• Een groep van 6 dieren is op 8 juni uitgezet in Pomp-Poelberg en is behandeld met Ivomec 
(avermectine). 

  
In alle drie gebieden lopen de runderen samen met paarden. De paarden zijn in het najaar van 2009 
behandeld met een niet-avermectine. De gebruikte middelen zijn niet langwerkend. Bovendien zijn de 
paarden ontwormd bij de verplaatsing naar de winterkwartieren (boerderij). De beheerder verwacht 
geen ongewilde of onrechtstreekse beïnvloeding van de resultaten in de drie gebieden (med. Daniël 
Josten). 
 
Mogelijke consequenties van de gewijzigde proefopstelling worden in het Hoofdstuk Resultaten (§ 
4.5.2) behandeld. 
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4.5.1.3. Verzamelen van de stalen 
 
In de 3 onderzoeksgebieden, met name Pomp Poelberg, Abtsheide en Eksterheide, moesten 
gedurende 5 weken elke week 5 koeienvlaaien (1 vlaai = 1 uitwerpsel van 1 rund) verzameld worden. 
Enkele keren zijn we er niet in geslaagd dit aantal te bereiken (zie onder). De 5 staalnamedata worden 
in onderstaand tabelletje weergegeven. 
 
Tabel 11. Data van inenting en inscharing van de runderen en staalnamedata in de 3 studiegebieden. 
 Abtsheide  

(controle) 
Eksterheide  
(niet-avermectine) 

Pomp Poelberg 
(Avermectine) 

Datum inenting 25 mei 2010 27 mei 2010 8 juni 2010 
Datum inscharing in 
grasland 

25 mei 2010 27 mei 2010 8 juni 2010 

Eerste staalname 14 juni 2010 14 juni 2010 14 juni 2010 
Tweede staalname 20 juni 2010 20 juni 2010 20 juni 2010 
Derde staalname 27 juni 2010 27 juni 2010 27 juni 2010 
Vierde staalname 5 juli 2010 5 juli 2010 5 juli 2010 
Vijfde staalname 12 juli 2010 12 juli 2010 12 juli 2010 
 
 
 
Elke koeienvlaai is genummerd en gefotografeerd.  

Figuur 24. Genummerde koeienvlaai. (foto: Maarten Jacobs) 
 
 
Per gebied en per datum: 

• is telkens één koeienvlaai in zijn geheel overgebracht in een afsluitbare kist, samen met wat 
van de onderliggende bodem, met als doel deze vlaai uit te kweken; 

• zijn de overige 4 koeienvlaaien verzameld in plastik zakken met als doel deze onmiddellijk te 
onderzoeken. 

 
Bij thuiskomst zijn de uit te kweken koeienvlaaien (1 per gebied per datum) overgebracht in speciaal 
hiervoor gemaakte kweekbakken (zie § 4.5.1 hoofdstuk 4).  
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De uit te sorteren koeienvlaaien (4 per gebied per datum) zijn meteen getrieëerd (zie § 4.5.1 hoofdstuk 
5). 
 
Het bestek vroeg om enkel stalen te verzamelen die drie dagen oud waren. 
In de verschillende onderzoeksgebieden, maar vooral in het Eksterheide, staan er weinig dieren op 
een grote oppervlakte. Het bleek onmogelijk om de ouderdom van de gevonden koeienvlaaien te 
bepalen. De verzamelde koeienvlaaien zijn waarschijnlijk tussen 2 en 7 dagen oud. 
Op 27/06 werden geen geschikte koeienvlaaien gevonden in het gebied Eksterheide. Een iets te oude 
koeienvlaai werd ingezameld voor het kweekexperiment. Ook in de laatste 2 ophaalrondes werden 
niet altijd de nodige koeienvlaaien gevonden. Het vinden van geschikte koeienvlaaien in een gebied 
van ongeveer 170 ha dat begraasd wordt met 5 runderen (Eksterheide) bleek zeer tijdsrovend. 
 
 

 
Figuur 25. Grote grazers (Galloways) in het studiegebied Pomp-Poelberg. (foto: Maarten Jacobs) 
 
 
Bij het inzamelen van de vlaaien is telkens ook ca. 1 cm aarde onder de vlaaien mee ingezameld, 
tenminste als het substraat dit toeliet. 
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4.5.1.4. Het uitkweken van de stalen 
 
Bij thuiskomst zijn de uit te kweken koeienvlaaien (1 per gebied per datum) overgebracht in speciaal 
hiervoor gemaakte kweekbakken. Deze goed afsluitbare, zwarte bakken werden zowel onderaan in 
een hoek als bovenaan voorzien van een opvangbeker: de onderste vnl. voor kruipende insecten en 
de bovenste voor vliegende.  
Omdat de kisten zwart zijn en de opvangbekers doorschijnend, zijn dit de enige plaatsen in de kisten 
langs waar licht binnenkomt. Insecten zijn daarom geneigd om naar het licht te vliegen en komen zo in 
de opvangbeker terecht. Insecten die enkel nachtactief zijn, zoals het merendeel van de kevers, zullen 
op zoek naar een uitgang tegen de rand van de bak botsen en vervolgens de rand volgen waarna ze 
in een hoek in de opvangbeker vallen. De opvangbekers zijn gevuld met 80% alcohol om de 
gevangen insecten meteen te doden en te fixeren. 
Tevens werden de kisten voorzien van de nodige verluchting door onder de dekselrand aan beide 
zijden een 20tal gaatjes van 6mm diameter te boren. Over deze rij gaatjes werd een muggengaas 
gekleefd zodat geen insecten kunnen ontsnappen. Omdat de verluchtingsgaatjes onder de dekselrand 
zitten komt hierdoor geen licht of eventueel neerslag naar binnen. 
Op de bodem van de kisten werd een laag van ongeveer 2-3 cm grof wit zand (steriel, zonder risico op 
contaminatie) aangebracht. Dit om een meer natuurlijke omgeving na te bootsen. De uit te kweken 
koeienvlaai ligt zo niet direct op de plastiek bodem. Voor veel insecten en hun larven is de 
contactzone tussen de koeienvlaai en de bodem alsook de bodem eronder belangrijk. 
De kisten met uit te kweken koeienvlaaien staan opgesteld in de schaduw om te sterke opwarming te 
voorkomen. Om de 4 weken zijn de koeienvlaaien bevochtigd met een fijne waternevel uit een 
plantensproeier. 
Vanaf 15 november 2010 werd de kweek stop gezet en dit telkens met een week tussen, te beginnen 
met de stalen verzameld op 14 juni en eindigend met de stalen die laatst verzameld werden op 12 juli. 
 

Figuur 26. Kweekbakken die in de schaduw opgesteld staan. Elke kweekbak is voorzien van twee opvangbekers 
waar de uitgekomen insecten in verzameld worden. (foto: Maarten Jacobs) 
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Figuur 27. Detail van een kweekbak met twee openingen langs waar uit de koeienvlaai uitgekomen insecten in de 
vangpotten terechtkomen. (foto: Maarten Jacobs) 
 

 
Figuur 28. Details van de kweekbakken. Links de opvangpotten, rechts bovenaanzicht van de kweekbak. (foto’s: 
Maarten Jacobs) 
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4.5.1.5. Het uitsorteren van de stalen 
 
Elke uit te sorteren koeienvlaai (4 per gebied per datum) is op een metalen rooster met gaten van 
12mm x 12mm uitgespreid. Dit rooster is in een goed afsluitbare kist boven water met wat detergent 
geplaatst. De kist werd afgesloten met een zwart deksel en in de zon geplaatst. De mest op de rooster 
warmt overdag op en de aanwezige insecten proberen aan de warmte te ontsnappen door dieper in 
de mest (onder natuurlijke omstandigheden dieper in de grond) te kruipen.  
Hierdoor vielen ze door het rooster en kwamen in het water terecht waar ze verdronken. Na 24u 
worden de gevangen insecten uit het water over een set van 4 zeven (5mm, 2mm, 0,8mm en 0,5mm) 
uitgezeefd en bewaard in 80% alcohol. 
Het achtergebleven materiaal is onder een binoculair uitgezocht. 
 
 

Figuur 29. Sorteerbakken zonder (links) en met (rechts) een uitgespreid meststaal. (foto’s: Maarten Jacobs) 
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4.5.1.6. Determinaties 
 
Omdat de aantallen uitgekweekte en uitgesorteerde exemplaren de verwachtingen ruim overtroffen, 
was het niet mogelijk alle dieren exact te tellen en tot op soortniveau te determineren. 
We lichten dit toe in onderstaande tekst. 
 
Van elk staal (kweek of vers) werden -in het geval dat er minder dan 500 exemplaren voorkwamen- 
alle exemplaren geteld en verdeeld in de groepen kortschildkevers, andere keverfamilies, vliegen, 
wespjes en larven. 
Voor stalen met meer dan 500 exemplaren werden random 5 keer 100 beesten geteld en in dezelfde 
groepen verdeeld. Deze 500 exemplaren werden vervolgens gewogen op een analytische weegschaal 
(Universiteit Antwerpen). Het gewicht werd afgerond tot op een 100ste van een gram. Vervolgens 
werden de resterende beesten gewogen. Op deze manier werd het totaal aantal dieren berekend 
alsook de verdeling over de verschillende groepen. 
 
Vermits het tellen van de individuen in bepaalde stalen onhaalbaar was, behoorde het zeker niet tot 
de mogelijkheden alle dieren tot op soortniveau te determineren. 
Voor elk staal werden daarom random en indien voldoende aanwezig 250 vliegen (deze zijn enkel in 
kweek aanwezig), 250 larven (enkel in verse meststalen aanwezig) en 250 kevers (in beide types 
stalen aanwezig) gedetermineerd.  
 
De meerderheid van de aangetroffen dieren behoort tot insectenfamilies waarvan geen Nederlandse 
determinatiewerken voorhanden zijn. Het zijn zeer lastige te determineren groepen. Voor een 
beginner zal de determinatie van een kortschildkever makkelijk een halve dag in beslag nemen en het 
vergt maanden tot jaren intensief determineren eer men de soorten voldoende onder de knie heeft om 
de soorten aan een vlot tempo op naam te brengen. 
 
Determinaties zijn uitgevoerd met zowel Franse, Duitstalige als Engelstalige literatuur. Dit betreft 
respectievelijk Costessèque (2005), Freude et al. (1964, 1965, 1967, 1969, 1971, 1974 & 1976), 
Bunalski (1999) en Jessop (1986). 
 
Er is nog maar weinig geweten over de ecologie van heel wat soorten. 
 
 

4.5.1.7. Fotografie 
 
Foto’s van de proefopstellingen, gebieden en, koeienvlaaien zijn gemaakt met een Canon 7D (18MP) 
met objectief 24-105 f 4 IS L. 
 
Foto’s van de coprofiele fauna zijn gemaakt met een Canon 7D op een trinoculaire binoculair Leica 
M205C met koud-lichtbron (uitgezonderd enkele grote soorten). Het fototoestel wordt bediend via 
software met de computer. Per te fotograferen onderwerp werden 15 tot 20 foto’s gemaakt in 
opeenvolgende trapjes van verschillende dieptescherpte. Via een speciaal tussenstuk tussen het 
objectief en de body kan het objectief opgeschoven worden t.o.v. de rest van de binoculair waardoor 
een recht lichtpad ontstaat. Hierdoor verschuiven de foto’s enkel verticaal t.o.v. elkaar en niet meer 
horizontaal en verticaal. Via het programma Helicon focus 5.1 werden de verschillende foto’s 
vervolgens samengevoegd tot een foto waardoor een foto met grote dieptescherpte ontstaat. 
Met een fotobewerkingsprogramma is vervolgens bij de meeste foto’s de achtergrond verwijderd. 
Voor enkele grote soorten is dezelfde procedure gevolgd, behalve dat de foto’s gemaakt werden met 
een Canon 7D en objectief 100mm f 2,8 IS L gemonteerd op een Kaiser statief. 
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Figuur 30. Meststaal Abtsheide 4 – 27 juni 2010 
 
De uitgezeefde insecten zijn geteld door deze te 
verdelen in petriplaten die vervolgens gefotogra-
feerd werden. Groepen van 100 individuen zijn 
telkens afgelijnd. In deze koeienvlaai bleken bijna 
3.000 individuen te zitten! De meest abundante 
soort is een kleine (1.7-2.2 mm) kortschildkever 
(Anotylus tetracarinatus). Nadien zijn de aantallen 
bepaald middels gedetailleerde gewichtsmetingen 
zoals beschreven op de voorgaande pagina. 
 
(foto’s: Maarten Jacobs) 
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4.5.2. Resultaten 
 

4.5.2.1. Algemene bevindingen: aangetroffen taxa ongewervelden 
 
Bijlage 2 geeft een samenvatting van de volledige dataset weer. Deze tabel geeft een overzicht van 
de aantallen ongewervelden enerzijds per onderscheiden taxon en anderzijds per locatie 
(A=Abtsheide, E=Eksterheide, PP=Pomp Poelberg), en vervolgens meer in detail per datum en per 
staal (1 staal = 1 koeienvlaai; K= de uitgekweekte stalen). 
 
 
Onderstaande tabel 12 is een samenvatting van de tabel van Bijlage 2 en geeft een overzicht van de 
totalen van de onderscheiden groepen ongewervelden, per gebied (uitgekweekte stalen zijn apart 
gehouden van de meteen uitgesorteerde stalen). 
 
 
Tabel 12. Overzicht van de aantallen ongewervelden per gebied (kweek telkens apart). 

vlieg wesp
vlieg + 
wesp

kortschild-
kever  

kevers'

kevers 
 totaal

larf 
vlieg

larf 
kever

larf 
totaal Totaal

Abtsheide 0 0 0 15251 1490 16741 2208 49 3046 19787
Abtsheide_kw ee

overige 

k 15612 460 17332 18090 1724 20271 0 0 0 37603
Eksterheide 0 0 0 25878 986 26864 8086 124 8210 35074
Eksterheide_kw eek 26353 800 41818 8608 1099 10099 0 0 0 51917
Pomp Poelberg 0 0 0 45752 1519 47271 10212 236 10448 57719
Pomp Poelberg_kw eek 15743 182 15925 9055 675 15467 0 0 0 31392
Totaal 57708 1442 75075 122634 7493 136713 20506 409 21704 233492  
 
 
Tabel 12 toont dat er in totaal meer dan tweehonderdduizend (233.492) ongewervelden in de 68 
stalen aanwezig waren . 
Hiervan behoort ca. 53% tot de familie der kortschildkevers (Staphylinidae). Net omdat al snel bleek 
dat deze familie zo belangrijk is, zijn de exemplaren van deze familie in de meeste gevallen apart 
genoteerd. De ‘overige kevers’ maken slechts een fractie hiervan uit (circa 6%). 
 
 
De stalen die uitgekweekt zijn (1 staal / gebied / staalnamedatum), leverden (uiteraard) enkel adulte 
dieren op (aantal larven = 0). 
In de stalen die meteen zijn uitgesorteerd, bevinden zich zowel larven als poppen als adulte kevers, 
maar (uiteraard) geen vliegen en wespen. Deze zitten namelijk (periodiek) op de koeienvlaaien en 
vliegen weg bij staalname, in tegenstelling tot kevers die in de vlaaien zitten. 
 
 
Zoals in puntje 6 van § 4.5.1 (materiaal en methoden) uitgelegd wordt, zijn van elk staal random en 
indien voldoende aanwezig 250 vliegen (deze zijn enkel in kweek aanwezig), 250 larven (enkel in 
verse meststalen aanwezig) en 250 kevers (in beide types stalen aanwezig) gedetermineerd.  
 
Zo werden er in totaal 14.148 kevers tot op soort gedetermineerd, 3569 poppen en larven en 3827 
vliegen en wespen tot op orde of familie. 
 
 



4.5.2.2. Gedetailleerd overzicht van de aangetroffen taxa ongewervelden in de 
koeienvlaaien 

 
 

A. Kevers (Coleoptera) 
 
Vertegenwoordigers van de orde der Kevers zijn in alle stalen aangetroffen. Er zijn ca. 122.634 
vertegenwoordigers van beide ordes aangetroffen in de onderzochte stalen (5 stalen / gebied / 
staalnamedatum). 
Per staal zijn er telkens minstens 250 exemplaren op naam gebracht. Dit leverde een determinatie op 
voor 14.148 exemplaren. Onderstaande Tabel 14 geeft een overzicht van de gedetermineerde 
keversoorten, opgesomd per familie, en hun aantallen per gebied. 
 
Alle dieren zijn op naam gebracht tot op het niveau van de specifieke soort, uitgezonderd: 

• 36 exemplaren van de Haarvleugelkevers (Ptiliidae) tot op familieniveau; 
• 6 exemplaren Aphodius species en Cercyon species die nog niet uitgekleurd waren, zijn tot op 

genus bepaald; 
• 1 exemplaar dat niet op naam kon gebracht worden daar het een wijfje betrof (van een soort 

waarvan de wijfjes niet determineerbaar zijn). Deze is eveneens tot op genus bepaald. 
 

 
 
Figuur 31. De vertegenwoordigers van de Haarvleugelkevers (Ptiliidae) zijn zeer kleine (<1 mm) kevers en de 
enige die ‘slechts’ tot op familieniveau zijn gedetermineerd, vrijwel alle andere tot op soortniveau. (foto: Maarten 
Jacobs) 
 
 
De 14.149 gedetermineerde kevers behoren tot 98 verschillende soorten en die behoren op hun beurt 
tot 10 families. 
In Abtsheide zijn 71 keversoorten vastgesteld, in Eksterheide 74 soorten en in Pomp Poelberg 67 
soorten. 
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Tabel 13. Overzicht van de gedetermineerde vertegenwoordigers van de orde Kevers (Coleoptera) in de 68 
onderzochte koeienvlaaien 
 

Familie Soort Abts-
heide 

Ekster-
heide 

Pomp 
Poelberg Totaal

Carabidae 
(Loopkevers) 

Bembidion lampros     1 1 
Clivina collaris   1   1 

Corylophidae Sericoderus lateralis   1   1 

Cryptophagidae 
(Dwerg-
schimmelkevers) 

Atomaria linearis     1 1 
Cryptophagus dentatus     2 2 
Cryptophagus lycoperdi 2   2 4 
Cryptophagus species     1 1 
Ootypus globosus 3     3 

Curculionidae 
(Snuitkevers) 

Dryocoetus villosus 4     4 
Xyleborus saxesenii   1   1 

Histeridae 
(Spiegelkevers) 

Hister unicolor 4 2 1 7 
Margarinotus striola 3     3 
Margarinotus ventralis 2 2   4 
Onthophilus striatus 1     1 

Hydrophilidae 
(‘Waterkevers’) 

Cercyon castaneipennis 5 9   14 
Cercyon haemorrhoidalis 102 83 5 190 
Cercyon impressus 10 17 23 50 
Cercyon lateralis 9 7 26 42 
Cercyon melanocephalus 28 55 20 103 
Cercyon species (niet 
uitgekleurd) 1 1   2 
Cercyon obsoletus 1 1   2 
Cercyon pygmaeus 146 193 63 402 
Cercyon quisquilius 10 37 3 50 
Cryptopleurum crenatum 5 1 1 7 
Cryptopleurum minutum 103 63 48 214 
Cryptopleurum subtile 1     1 
Helophorus obscurus 2 4   6 
Megasternum concinnum 6 7 4 17 
Sphaeridium bipustulatum 33 88 2 123 
Sphaeridium lunatum 141 65 7 213 
Sphaeridium scarabaeoides 14 47   61 

Kateretidae Brachypterus urticae   1   1 

Ptiliidae 
(Haarvleugelkevers) Ptiliidae species 9 16 11 36 

Scarabaeidae 
(Bladsprietkevers) 

Aphodius ater 6 4 4 14 
Aphodius coenosus  1  1 
Aphodius fimetarius 7 2 9 18 
Aphodius foetidus 2     2 
Aphodius fossor 201 52 24 277 
Aphodius granarius 5 6 2 13 
Aphodius haemorrhoidalis 123 33 19 175 
Aphodius prodromus   1 2 3 
Aphodius pusillus 6 16 1 23 
Aphodius rufipes 5 3 25 33 
Aphodius rufus 13 1 46 60 
Aphodius spec. niet uitgekleurd   4   4 
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Familie Soort Abts-
heide 

Ekster-
heide 

Pomp 
Poelberg Totaal

Aphodius sphacelatus   1   1 
Onthophagus coenobita     2 2 
Onthophagus similis 86 132 29 247 
Oxyomus sylvestris   1 1 2 
Typhaeus typhoeus 1     1 

Staphylinidae 
(Kortschildkevers) 

Aleochara bipustulata 1     1 
Aleochara lanuginosa 62 30 59 151 
Aleochara tristis 1 1 2 4 
Atheta aterrima 118 16 25 159 
Atheta atramentaria 96 103 66 265 
Atheta cauta 59 58 16 133 
Atheta longicornis 199 122 177 498 
Atheta macrocera 2 9 11 22 
Atheta melanaria   1   1 
Atheta muscorum 1     1 
Atheta nigra     1 1 
Atheta nigripes 67 43 73 183 
Atheta sordidula 40 28 37 105 
Autalia rivularis 29 40 54 123 
Bohemiellina flavipennis   1   1 
Gabrius nigritulus 19 4 4 27 
Gabrius subnigritulus   2 2 4 
Gyrohypnus fracticornis 3 2 3 8 
Gyrohypnus punctulatus   1 1 2 
Leptacinus linearis 1   1 2 
Megarthrus depressus 7 8 24 39 
Nehemitropia sordida   6   6 
Ontholestes murinus   1   1 
Oxypoda opaca 2 1 6 9 
Oxytelus complanatus 2     2 
Oxytelus laqueatus 96 110 232 438 
Oxytelus nitidulus   11 2 13 
Oxytelus sculpturatus 13 14 28 55 
Oxytelus tetracarinatus 2211 1686 3335 7232 
Philonthus agilis 6     6 
Philonthus albipes 3   3 6 
Philonthus carbonarius 5   6 11 
Philonthus cruentatus 3   1 4 
Philonthus fimetarius 18 6 4 28 
Philonthus rectangulus   1   1 
Philonthus sanguinolenthus 2 5   7 
Philonthus splendens 4 3 4 11 
Philonthus varians 32 53 14 99 
Philonthus varius 3 12 10 25 
Placusa species (wijfje)   1   1 
Platystethus arenarius 628 497 545 1670 
Quedius umbrinus     1 1 
Rugilus rufipes     1 1 
Stenus brunnipes   1   1 
Stenus lustrator     1 1 
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Familie Soort Abts-
heide 

Ekster-
heide 

Pomp 
Poelberg Totaal

Tachinus marginellus 80 48 131 259 
Tachinus rufipes 2 2   4 
Tachyporus pusillus   1 1 2 
Tinotus morion 28 38 13 79 
Xantholinus longiventris 1   1 2 

Totaal 4944 3924 5280 14149
 
Er zijn 2 families waarvan slechts 1 vertegenwoordiger is gevonden. Deze 2 families, de Corylophidae 
en Kateretidae, hebben geen Nederlandse familienaam. Hiervan is telkens ook maar 1 exemplaar 
gevonden. Hun voorkomen is accidenteel, het zijn geen mestbewoners. 
 
Er zijn 2 families waarvan telkens 2 vertegenwoordigers zijn aangetroffen, de Loopkevers (Carabidae) 
en Snuitkevers (Curculionidae), ook telkens in lage aantallen. Hun voorkomen kan ook als accidenteel 
beschouwd worden, het zijn geen mestbewoners. 
De Spiegelkevers (Histeridae) zijn echte rovers die in mest op maden en insecten jagen. Er zijn 4 
soorten aangetroffen, in lage aantallen (<10 ex). 
Er zijn 5 soorten Dwergschimmelkevers (Cryptophagidae) genoteerd, maar van elke soort minder dan 
5ex. Het zijn voornamelijk schimmeleters die in latere ontbindingsstadia van mest talrijker kunnen 
worden. 

 
 
Figuur 32. Margarinotus striola is een vertegenwoordiger van de Spiegelkevers (Histeridae). (foto: Maarten 
Jacobs) 
 
 
De 36 exemplaren van de familie van de Haarvleugelkevers (Ptiliidae) zijn niet tot op soort bepaald. 
Het zijn bijzonder kleine (0,6 tot 1 mm) kevertjes (zie Figuur 31), waarbij een correcte determinatie 
vaak niet eens mogelijk is. Ze zijn algemeen in mest, maar ook in compost, en ze kunnen bijzonder 
talrijk zijn in schimmelend hooi. 



Er zijn 3 keverfamilies die veel sterker vertegenwoordigd zijn dan de 6 bovenvermelde families, en dat 
zijn de Bladsprietkevers (Scarabaeidae), met 16 vertegenwoordigers, de Waterkevers (Hydrophilidae) 
met 16 vertegenwoordigers, en de Kortschildkevers (Staphylididae), met niet minder dan 50 
vertegenwoordigers. We gaan wat dieper in op de gevonden vertegenwoordigers van deze families. 
 
De term ‘Waterkevers’ die algemeen in gebruik is voor de Hydrophilidae, is niet echt adequaat, vermits 
er ook tal van landbewonende kevers toe behoren. De gevangen soorten kunnen op 1 soort na als 
‘mestzwemtorren’ beschouwd worden en zijn coprofaag of saprofaag.  
Cercyon is een belangrijk genus van de Hydrophilidae, met 8 vertegenwoordigers in voorliggende 
studie. De drie hiervan die in aantal best vertegenwoordigd waren, zijn Cercyon pygmaeus (402 ex), 
wat de talrijkste keversoort is buiten de kortschildkevers, C. haemorrhoidalis (190 ex) en C. 
melanocephalus (103 ex.). Een andere soort, C. castaneipennis, blijkt nieuw voor de Belgische fauna 
te zijn. Hierop wordt in een apart hoofdstuk verder ingegaan.  
Van het genus Cryptopleurum zijn drie soorten gevonden, die onderling sterk op elkaar lijken. C. 
minutum is talrijk in de meststalen: met 214 ex was het de vierde talrijkste soort (buiten de 
Kortschildkevers gerekend). C. subtile is een exoot, afkomstig uit Japan en in 1959 voor het eerst in 
Duitsland waargenomen 
De drie soorten van het genus Sphaeridium die gevonden zijn, zijn alle drie vrij talrijk. S. lunatum is de 
vijfde talrijkste keversoort, ten minste als men de Kortschildkevers niet meerekent. 
Helophorus obscurus tenslotte is een echte ‘waterkever’ die op natte plaatsen leeft. Zijn voorkomen in 
de mest kan als accidenteel beschouwd worden. 
 

 
 
Figuur 33. Sphaeridium lunatum, een vertegenwoordiger van de Hydrophilidae die talrijk aangetroffen is in de 
meststalen, vooral in Abtsheide. (foto: Maarten Jacobs) 
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De familie van de Bladsprietkevers (Scarabaeidae) omvat bekende soorten als de Meikever, 
Junikever, Gouden tor, Neushoornkever en Penseelkever. Deze zijn echter niet aan mest gebonden 
en niet aangetroffen in voorliggend onderzoek. 
Maar ook de ‘typische’ mestkevers behoren tot deze familie. 
Het merendeel, met name 12 van de 16 aangetroffen bladsprietkeversoorten, zijn Aphodius-soorten of 
veldmestkevers.  
De talrijkst aangetroffen Aphodius-soort is de Zwarte veldmestkever A. fossor (277 ex.), de tweede 
talrijkst aangetroffen keversoort in voorliggend onderzoek, als men de Kortschildkevers niet meetelt. 
Ook A. haemorrhoidalis (175 ex) en A. rufus (60 ex) zijn in redelijke aantallen gevonden. 
Twee Aphodius-soorten die wij vonden en die een Nederlandse naam hebben volgens het Nederlands 
soortenregister (zie www.nederlandsesoorten.nl), zijn Roodschildveldmestkever A. fimetarius (18 ex) 
en de Roodpootveldmestkever A. rufipes (23 ex). 
 
Larven van Aphodius-soorten leven in de mestvlaaien zelf, terwijl heel wat andere mestkevers mest 
ingraven waardoor de larven onder de grond opgroeien. 
De meeste gevonden Aphodius-soorten zijn exclusieve coprofagen, maar bepaalde soorten, met 
name A. granarius, A. prodromus en A. sphacelatus, kunnen regelmatig ook talrijk in ander rottend 
materiaal gevonden worden. 

 
 
 
Figuur 34. Aphodius haemorrhoidalis is de tweede talrijkst aangetroffen veldmestkever-soort in voorliggend 
onderzoek. (foto: Maarten Jacobs) 
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Twee andere Bladsprietkeversoorten behoren tot het genus Onthophagus (‘Hoornmestkevers’). Deze 
dagactieve soorten begraven mest ondiep in de grond om hun aandeel voor het nageslacht te 
verzekeren. Bij een talrijk voorkomen, meestal op thermofiele zandgronden met vrij vaste mest, 
kunnen ze de mest in enkele dagen tijd herleiden tot een dunne overblijvende korst. 
O. similis was met 247 exemplaren de derde talrijkste soort in voorliggend onderzoek 
(Kortschildkevers niet meegerekend). 

 
Figuur 35. Onthophagus similis, een hoornmestkeversoort. (foto: Maarten Jacobs) 

 
Figuur 36. Van het Dwergmestkevertje (Oxyomus sylvestris) zijn twee exemplaren gevonden. (foto: Maarten 
Jacobs) 
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Tenslotte is in een koeienvlaai van het gebied Abtsheide 1 exemplaar van de meer bekende 
Driehoornmestkever (Typhaeus typhoeus) aangetroffen. Dit is een bij wet beschermde soort. Deze 
soort leeft vooral op binnenlandse zandgronden en foerageren vooral op drogere, voor andere 
typische mestkevers oninteressante konijnen- en schapenmest (Chinery, 2007). Ze graven gangen tot 
1,5 m diep om mest voor hun larven op te slaan. 
De mestkeuze en het feit dat het een winteractieve soort (september-maart) is, verklaren de lage 
aantallen van deze soort in onze stalen. 
 

 
 
Figuur 37. Van de Driehoornmestkever (Typhaeus typhoeus) is enkel dit wijfje aangetroffen, dat slechts kleine 
uitsteeksels op het pronotum heeft en de typische hoorns van het mannetje mist. (foto: Maarten Jacobs) 
 
 
Het genus Geotrupes, de typische grote zwarte mestkevers, is niet aangetroffen. Deze soorten zijn 
eerder seizoenaal, waarbij de algemeenste, de Doornmestkever (G. spiniger) vooral in de nazomer 
actief is (augustus – september). Ze begraven net als Onthophagus mest voor hun larven maar zijn 
nachtactief. Ze komen overal in België voor en zeker ook in het studiegebied. Hoewel ze in lager 
aantal voorkomen, leveren ze door hun grote omvang een belangrijke bijdrage in het opruimen van de 
mest. 
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De Kortschildkevers (Staphylinidae) zijn in Europa de meest soortenrijke keverfamilie met in België 
alleen al ca. 1000 soorten. De afmetingen zijn zeer uiteenlopend maar er zijn veel zeer kleine moeilijk 
te determineren soorten (Chinery, 2004). De meeste soorten en alle coprofielen zijn goede vliegers. 
Veel soorten zijn strooiselbewoners en carnivoor, sommige zijn mycetofaag, saprofaag of omnivoor. 
 
De Kortschildkevers domineren de aantallen gevonden (getelde) kevers in de koeienvlaaien volledig 
(94%), zoals reeds beschreven in het eerste hoofdstuk van § 4.5.2.  
Ook bij de selectie van tot op soort gedetermineerde kevers behoort de meerderheid, ca. 83%, van het 
aantal kevers tot de Kortschildkevers, meer bepaald 11.705 individuen. 
Dit is wel in belangrijke mate terug te brengen tot 1 soort, Oxytelus tetracarinatus, waarvan 7.232 
exemplaren gedetermineerd zijn. Dit is 62 % van alle op naam gebrachte Kortschildkevers. 
 

 
Figuur 38. Oxytelus tetracarinatus was de talrijkst aangetroffen kever in de meststalen. Deze kortschildkever komt 
in zeer hoge aantallen voor. (foto: Maarten Jacobs) 
 
 
Daarnaast domineert deze familie ook in termen van aantal soorten, met 50 van de in totaal 97 
keversoorten. 
De gevonden soorten zijn zowel echte coprofielen/coprofagen als soorten die in allerhande rottend 
materiaal zitten (meestal compost). Een duidelijke grens tussen beide groepen is er vaak niet. De 
verdeling is ongeveer 50% / 50%. 
 
De meest soortenrijke genera in de stalen zijn Atheta en Philonthus met elk 10 soorten en Oxytelus 
met 5 soorten. 
Geen enkele Philonthus soort is echt talrijk. De Gewone mestkortschildkever (P.varians) is de talrijkste 
(met 99 ex). De Philonthus soorten vormen samen met Ontholestus de grotere toppredatoren binnen 
de entomofauna van mest en zijn qua aandeel in het totale gewicht wel een belangrijke groep. Diverse 
soorten binnen het genus kunnen beschouwd worden als typische coprofielen. 
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Figuur 39. Platystethus arenarius, een coprofage kortschildkever, is talrijk aangetroffen in de meststalen. (foto: 
Maarten Jacobs) 
 
 
De kleinere Atheta soorten zijn daarentegen vaak wel talrijk. Er zijn 6 soorten waarvan meer dan 100 
exemplaren gevangen zijn. A. longicornis is met 498 ex. de derde talrijkste keversoort in deze studie. 
Anderzijds zijn er 3 Atheta soorten waarvan slechts 1 exemplaar is gevangen. Van Atheta melanaria 
betreft dit wel de eerste waarneming na 1950 voor België (Tim Struyve, in press). We vonden 1 
exemplaar van deze zuidelijke, coprofiele soort in gebied Ekstergoor. 
 
 
De Oxytelus soorten en Platystethus arenarius zijn saprofagen, voornamelijk coprofagen, maar soms 
ook omnivoor. Oxytelus tetracarinatus, recent hernoemd tot Anotylus tetracarinatus, was bijzonder 
talrijk (7.232 ex). Platystethus arenarius was de tweede talrijkste keversoort in het onderzoek (1670 
ex).  Ook Oxytelus laqueatus is talrijk gevonden (438 ex). 
 
 
 
De gevonden soorten van het genus Aleochara zijn typische mestbewoners. Het zijn parasitoiden bij 
vliegenlarven. Van de drie gevonden soorten is enkel A. lanuginosa talrijk. 
 
 
De enkele vangst van Bohemiellina flavipennis in Eksterheide is vermeldenswaardig, vermits dit een 
zeldzame soort is in België. De soort leeft in composthopen en dergelijke. 
 
 

Voedselkeuze Ingekorven vleermuis & coprofiele fauna                                                                           81 



 
 
Figuur 40. Atheta longicornis (links) is de talrijkst aangetroffen Atheta-soort in voorliggend onderzoek, terwijl van 
A. melanaria (foto rechts) maar één exemplaar is genoteerd. Deze laatste, door ons aangetroffen in Eksterheide, 
was echter al minstens 60 jaar niet meer in ons land aangetroffen. (foto’s: Maarten Jacobs) 
 
 

 
Figuur 41: Aleochara lanuginosa is een typische mestbewoner. De dieren parasiteren op vliegenlarven. (foto: 
Maarten Jacobs) 
 

Voedselkeuze Ingekorven vleermuis & coprofiele fauna                                                                           82 



B. Diptera en Hymenoptera 
 
Vertegenwoordigers van de ordes Vliegen en Muggen (Diptera) en Vliesvleugeligen (Hymenoptera) 
zijn enkel aangetroffen in uitgekweekte stalen. Om die reden zijn beide groepen samengenomen. 
Immers, hun ecologie is compleet verschillend. 
Er zijn ca. 75.000 vertegenwoordigers van beide ordes aangetroffen in de 15 onderzochte stalen (1 
staal / gebied / staalnamedatum). 
Per staal zijn er telkens minstens 250 exemplaren op naam gebracht. Dit leverde een determinatie op 
voor 3827 exemplaren. Zie onderstaande tabel 15. 
 
 
Tabel 14. Overzicht van alle gedetermineerde vertegenwoordigers van de ordes Vliegen en Muggen (Diptera) en 
Vliesvleugeligen (Hymenoptera) in 15 uitgekweekte koeienvlaaien. 
 

Orde Wetenschappelijke 
naam Nederlandse naam Abts-

heide 
Ekster-

goor 
Pomp 

Poelberg Totaal 

Diptera Agromyzidae Mineervliegjes 5 2   7 
Diptera Anisopodidae Venstermuggen 23 119 122 264 
Diptera Anthomyiidae Bloemvliegen 2     2 
Diptera Ceratopogonidae Knutjes 499 335 480 1314 
Diptera Chironomidae Dansmuggen 63 10 16 89 
Diptera Drapetis geen 5   2 7 
Diptera Drosophilidae Fruitvliegen 17 30 25 72 
Diptera Limoniidae Steltmuggen     6 6 

Diptera 
Mesembrina 
meridiana Meridiaanvlieg     1 1 

Diptera Muscidae Echte vliegen 6 13 8 27 
Diptera Oxydromia geen 7 2   9 
Diptera Psychodidae Motmuggen 51 31 16 98 
Diptera Scatopsidae   44 61 34 139 
Diptera Sciaridae Rouwmuggen 502 520 481 1503 
Diptera Sepsidae Wappervliegen 21 83 14 118 
Diptera Sphaeroceridae Mestvliegen 30 31 7 68 
Diptera Stratiomyidae Wapenvliegen 1 3 1 5 
Hymenoptera Braconidae Schildwespen 3     3 
Hymenoptera Diapriidae geen 23 41 18 82 
Hymenoptera Eucoliidae geen   3 4 7 
Hymenoptera Figitidae geen 1 1   2 

Hymenoptera Ichneumonidae 
Gewone 
sluipwespen     1 1 

Hymenoptera Spalangia (bronswespen)   1 2 3 
Totaal 1303 1286 1238 3827 

 
 
Alle determinaties gebeurden minstens tot op familie-niveau, sommigen meer in detail: 

• Drapetis en Oxydromia (=Ocydromia) zijn 2 genera die behoren tot de familie Hybotidae; 
• De Meridiaanvlieg (Mesembrina meridiana) is een soort die behoort tot de familie Echte 

vliegen (Muscidae);  
• Spalangia is een genus (geslacht) dat behoort tot de familie Bronswespen (Pteromalidae); 

 
Voor alle taxa wordt in de tabel vermeld tot welke orde (Diptera of Hymenoptera) ze behoren. 
 
Er zijn 98 vertegenwoordigers van 6 families van de orde Hymenoptera aangetroffen. Van 5 van de 6 
families zijn slechts lage aantallen gevonden (1 – 7 ex), enkel de familie Diapriidae is goed 
vertegenwoordigd. 
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De overige 3729 gedetermineerde dieren behoorden tot 17 families van Diptera. De aantallen 
verschillen ook hier sterk per taxon: 

• Meer dan 1000 ex. van 2 families: de Rouwmuggen (Sciaridae) en Knutjes 
(Ceratopogonidae); 

• Meer dan 100 ex (maar <300 ex) van 3 families: de Venstermuggen (Anisopodidae), de 
Scatopsidae en de Wappervliegen (Sepsidae); 

• Tussen 50 en 100 ex. van 4 families: Dansmuggen (Chironomidae), Fruitvliegen 
(Drosophilidae), Motmuggen (Psychodidae) en Mestvliegen (Sphaeroceridae); 

• Tussen 10 en 50 ex: enkel de Echte vliegen (Muscidae); 
• Minder dan 10 ex van (de overige) 7 families;  

 
 
 

 
Figuur 42. Een vertegenwoordiger van de Rouwmuggen (Sciaridae), de talrijkst aangetroffen familie der Diptera in 
de uitgekweekte meststalen. (foto: Maarten Jacobs) 
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C. Larven en poppen 
 
Er zijn ca. 21.704 larven en poppen aangetroffen in de 54 meteen onderzochte stalen. In de 15 
uitgekweekte stalen zijn de larven en poppen niet geteld maar hebben ze de kans gekregen zich te 
ontwikkelen tot adulte dieren. 
Per staal zijn er telkens minstens 250 exemplaren op naam gebracht. Dit leverde een determinatie op 
voor 3569 exemplaren. Zie onderstaande tabel 16. 
De determinaties vonden plaats tot op het niveau van de: 

• Familie: 11 families aangetroffen; 
• Genus: in 3 gevallen; 
• Orde-niveau: slechts voor 1 ex geraakten we niet verder dan dit niveau; 

 
 
Tabel 15. Overzicht van alle gedetermineerde larven en poppen in de meteen uitgezochte stalen. 

Orde, Familie Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse 
naam Stadium Abts-

heide 
Ekster-

goor 
Pomp 

Poelberg Totaal

Coleoptera Coleoptera species Kever spec. larve 1     1 
Coleoptera Staphylinidae Kortschildkevers larve 33 9 14 56 
Coleoptera  Elateridae Kniptorren larve   3   3 
Coleoptera  Histeridae Spiegelkevers larve 1     1 
Coleoptera  Hydrophilidae waterkevers' larve 13   23 36 
Coleoptera, 
Hydrophilidae Cercyon   larve 1 22 20 43 
Diptera Anisopodidae Venstermuggen larve 343 57 408 808 
Diptera Anthomyiidae Bloemvliegen larve 60 69 124 253 
Diptera Anthomyiidae Bloemvliegen pop 2     2 
Diptera Muscidae Echte vliegen larve 30 270 162 462 
Diptera, 
Muscidae Morellia   larve   79 29 108 
Diptera Psychodidae Motmuggen larve 126 196 267 589 
Diptera Scatopsidae   pop   4   4 
Diptera Scatopsidae   larve 6   118 124 
Diptera Sepsidae Wappervliegen pop   1   1 
Diptera Sepsidae Wappervliegen larve 9 822 226 1057 

Diptera 
Sphaeroceridae / 
Drosophilidae 

Mest- / 
Fruitvliegen pop 13     13 

Diptera, 
Sphaeroceridae Copromyza   pop   7   7 
Diptera Tipulidae Langpootmuggen larve     1 1 

Totaal 638 1539 1392 3569 
 
 
Een minderheid van de larven en poppen zijn van Kevers (Coleoptera), met name 140 ex., de overige 
3429 van Vliegen en Muggen (Diptera).  
Er zijn 27 poppen op naam gebracht, de overige dieren waren larven.  
 
De vier meest abundant aangetroffen groepen zijn de Wappervliegen (Sepsidae), Venstermuggen 
(Anisopodidae), Motmuggen (Psychodidae) en Echte vliegen (Muscidae).  
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Figuur 43. De larven van de Wappervliegen (Sepsidae) maken 30% van alle gedetermineerde larven uit. (foto: 
Maarten Jacobs) 

 
Figuur 44. Ook larven van Motmuggen (Psychodidae) zijn goed vertegenwoordigd in verse mest. (foto: Maarten 
Jacobs)  
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4.5.2.3. Een nieuwe soort voor de Belgische fauna 
 
Cercyon castaneipennis is een recent beschreven soort uit de familie Hydrophilidae, die voorheen met 
C. obsoletus verward werd. De soort werd dus lange tijd over het hoofd gezien. Toch wordt ze in 
Nederland beschouwd als een recente immigrant, vermits gegevens van voor 2000 ontbreken in de 
collecties terwijl er recent heel wat vondsten zijn (Vorst, 2009). 
Cercyon-soorten zijn sterke kolonisatoren. Niet minder dan 8 palearctische soorten hebben zich in het 
Nearctisch gebied verspreid. 
 
De soort staat niet vermeld op de Belgische soortenlijst (http://www.species.be) en is in Limburg nog 
niet aangetroffen door koleopteroloog Luc Crevecoeur (pers. med.). 
De soort is inmiddels bekend van meerdere landen in Centraal Europa. Bijna alle vangsten komen van 
uitwerpselen van runderen en paarden.  
We determineerden 5 dieren van Abtsheide en 9 van Ekstergoor. Onderstaande tabel geeft de details.  
 
Tabel 16. Overzicht van de vangsten van Cercyon castaneipennis in voorliggende studie. 

nummer 
van staal gebied methode datum aantal

Abtsheide kweek 5 12/07/2010 2 
Abtsheide vers 4 21/06/2010 2 
Abtsheide vers 4 12/07/2010 1 
Eksterheide kweek 5 12/07/2010 2 
Eksterheide vers 5 14/06/2010 3 
Eksterheide vers 1 21/06/2010 1 
Eksterheide vers 2 21/06/2010 1 
Eksterheide vers 3 21/06/2010 1 
Eksterheide vers 4 21/06/2010 1 
 
 

 
Figuur 45. Cercyon castaneipennis wordt in voorliggende studie als nieuw voor de Belgische fauna vermeld. (foto: 
Maarten Jacobs) 
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4.5.2.4. Discussie ivm methodologische aanpassingen 
 
De geplande proefopstelling (cfr. Bestek; zie § 4.5.1 punt 2) was veel sterker gestandaardiseerd dan 
de op terrein gerealiseerde proefopstelling. Ten gevolge van deze wijzigingen in de proefopstelling zijn 
een aantal mogelijke problemen voor de analyse en interpretatie van de resultaten. 
 

o De drie groepen runderen zijn in verschillende gebieden geplaatst. Mogelijk hebben deze 
gebieden een (min of meer) verschillende mestfauna. Het gebied Eksterheide ligt ook vlakbij 
de winterweiden waar een andere mestfauna te verwachten is omdat hier jaarrond begraasd 
wordt. Op basis van de hoge mobiliteit van de meeste soorten en op basis van de hieronder 
beschreven resultaten van Struyve (2002) vermoeden we dat dit effect beperkt is. 

o De leeftijd van de koeienvlaaien is onbekend en variabel ipv standaard 3 dagen oud (zie § 
4.5.1 punten 2 en 3); 

o Het verschil in ondergrond van de vindplaatsen van de koeienvlaaien (gras - open zand; droog 
– vochtig; zand – humus) heeft zeer waarschijnlijk een effect op de aantallen en 
soortensamenstelling van de mestfauna. 

o Er zijn koeienvlaaien gevonden die volledig zonbeschenen lagen, terwijl andere in de 
schaduw lagen. Dit heeft een zeer sterke invloed op de ontwikkelingsduur van de mestfauna 
en op de soortensamenstelling. Een van de belangrijkste factoren voor mestkevers is vocht. 
Na 1 week zijn veel vlaaien al te droog. Vermits heel wat soorten dagactief zijn, is ook 
temperatuur een belangrijke factor.  

o De drie groepen dieren zijn telkens ingeënt de dag dat ze ingeschaard zijn in de 
natuurgebieden. De dieren werden echter niet gelijktijdig in de respectievelijke 
onderzoeksgebieden geplaatst. De meststalen zijn wel op vaste data genomen. Met andere 
woorden, de periode tussen inenting en staalname verschilt (sterk) tussen de 3 groepen, wat 
wellicht zeer grote gevolgen heeft voor de mestfauna. De producten zijn immers meest 
werkzaam de eerste dagen na toediening. 

o Verschil in leeftijd van de dieren. Volwassen koeien, stieren als jonge dieren grazen samen. 
Er is ook een verschil in de koeienvlaaien te merken. Dit is voornamelijk een verschil in 
volume. Het is erg waarschijnlijk dat grotere vlaaien hogere aantallen mestfauna opleveren en 
dus andere resultaten.  

 
Doordat de meeste mestkevers een beperkte seizoenaliteit kennen, met andere woorden actief zijn 
over een groot deel van het jaar, heeft dit element hier een meer beperkte impact. 
 
Struyve (2002) onderzocht de mestbewonende fauna van uitwerpselen van koeien en paarden in drie 
nabij elkaar gelegen gebieden aan de Westkust. Hij kwam tot de conclusie dat de ouderdom en het 
type mest de voornaamste oorzaken waren van variatie in soortensamenstelling van mestfauna.  
Vochtigheid van de bodem en openheid van de vegetatie bleken een mindere rol te spelen. 
Bij oudere mest blijkt de fauna gelijkaardig, bij jongere mest is het verschil tussen mest van 
paardachtigen en runderen groter, waarbij de familie Scarabaeidae richtinggevend is. 
 
Er bleek geen verschil in soortensamenstelling tussen de drie onderzochte gebieden aan de kust. 
 
De ‘ouderdom’ van de mest is niet enkel een absoluut gegeven (tijd). De geschiktheid van mest van 
een bepaalde leeftijd wordt sterk beïnvloed door de lokale omstandigheden, vooral al dan niet 
uitdrogende omstandigheden. Op open droge zandgrond droogt mest zeer snel uit en wordt dan door 
de kevers al snel als oud (en onaantrekkelijk)  ervaren. De meeste soorten zijn gebonden aan jongere 
mest en snelle uitdroging kan voor veel soorten een probleem vormen voor het vervolledigen van de 
levenscyclus.  
Korstvorming bij rundermest kan de toegang voor kleinere soorten verhinderen. Daarenboven kan er 
door de compacte structuur een zuurstofprobleem optreden. De meeste kleine kevers hebben om die 
redenen een voorkeur voor mest van paardachtigen. 
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4.5.2.5. Vergelijking van de mestfauna met de drie verschillende 
behandelingswijzen 

 
Veel variatie binnen de gebieden ! 
 
Binnen eenzelfde gebied, en dus binnen een bepaalde behandelingswijze, varieert het aantal 
exemplaren van verschillende groepen mestfauna zeer sterk (zie Bijlage 2).  
 
We beschouwen eerst de aantallen in de meteen uitgesorteerde stalen. 
 
Zo zijn in het ene meststaal van 27 juni van Abtsheide (niet behandelde dieren) slechts 3 
kortschildkevers aangetroffen, terwijl er in een ander staal vrijwel 4000 exemplaren zijn geteld (zie 
Tabel 17). 
 
Tabel 17. Fragment van Bijlage 2 dat de variatie in aantallen illustreert tussen de 4 verschillende stalen in 
Abtsheide op 27 juni 2010. 
code 
staal

datum kortschild-
kever

overige 
kevers'

larf 
vlieg

larf 
kever

larf 
totaal

A 1 27/06/2010 21 3 1 1
A 2 27/06/2010 3 2
A 4 27/06/2010 3989 168 25 25
A 5 27/06/2010 1915 62 1869 1869  

 
 
Ook in de 2 andere gebieden is er heel wat variatie in aantallen kortschildkevers, maar deze staat 
meer in relatie tot seizoenaliteit. In de 4 meteen uitgesorteerde stalen van Eksterheide (behandeling 
met een moxidectine) van 5 juli zijn telkens duizenden kortschilden aangetroffen, in de stalen van juni 
waren dit er slechts tientallen tot een enkele keer enkele honderden.  
Een gelijkaardig beeld verkrijgen we als we naar de aantallen vliegenlarven kijken in Eksterheide: vele 
honderden tot enkele duizenden begin juli, slechts lage aantallen in juni. 
In het gebied Pomp Poelberg (behandeling met Ivomec, een avermectine) komt de piek wat vroeger. 
Vanaf eind juni (27/6) zijn daar duizenden kortschildkevers aanwezig per koeienvlaai, op eerdere data 
tientallen tot enkele honderden. 
Vanaf 27 juni zitten er in de meststalen van Pomp Poelberg vliegenlarven, variërend van enkele 
exemplaren tot meerdere duizenden. Voor deze datum is er slechts 1 staal met 2 vliegenlarven.  
 
De uitgekweekte stalen vertonen eveneens een grotere variatie tussen data binnen eenzelfde gebied, 
dan dat er variatie is tussen gebieden onderling.  
Elk uitgekweekt staal leverde overigens meer dan 1000 (tot vele duizenden) vliegen en muggen 
(Diptera) op.  
De aantallen Kortschildkevers in de uitgekweekte stalen van de drie gebieden kennen een gelijkaardig 
aantalsverloop. De aantallen bouwen op in juni, pieken in de stalen van 5 juli en zijn weer lager in de 
stalen van 12 juli. Voor de overige kevers is het aantalsverloop meer erratisch.  
Figuur 46 illustreert dit voor de Diptera + Hymentoptera, figuur 47 voor de kevers. 
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Figuur 46. Aantallen vliegen en wespen in de vijf uitgekweekte stalen op de vijf staalnamedata in de drie 
gebieden met verschillende behandeling. 
 
 
 

 
Figuur 47. Aantallen kevers in de vijf uitgekweekte stalen op de vijf staalnamedata in de drie gebieden met 
verschillende behandeling. 
 
 
Ook de aantallen soorten variëren sterk van koeienvlaai tot koeienvlaai. Onderstaande tabel 18 geeft 
een overzicht van de aantallen exemplaren en soorten van alle gedetermineerde kevers (Coleoptera) 
per gebied, per datum en per staal (=koeienvlaai). Het aantal soorten kevers varieert sterk per 
koeienvlaai:  

• in Abtsheide: slechts 2 soorten in een koeienvlaai op 27 juni versus maximum 37 soorten in 
een koeienvlaai op 14 juni; 

• in Pomp Poelberg (behandeling avermectine): 5 soorten op 12 juli versus 38 soorten op 14 
juni.  

• In Eksterheide (behandeling moxidectine): minimum 7 soorten op 5 juli versus maximum 33 
soorten op 21 juni; 
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De eerste staalname (in alle gebieden op 14 juni 2010) kwam in het gebied Pomp Poelberg slechts 1 
week na de inenting (8 juni) plaats, terwijl dit in de overige gebieden bijna 2 weken erna was (zie tabel 
11). Vermits in dit gebied ook het ontwormingsmiddel gebruikt is waarbij het meeste effect wordt, een 
avermectine, zou men dus meest effect verwachten van de ontwormingsmiddelen in de resultaten van 
14 juni in Pomp Poelberg. Dit wordt echter niet weerspiegeld door de resultaten. In een staal van die 
datum in dat gebied is zelfs het hoogste aantal keversoorten gevonden. 
Uit literatuur blijkt dat de grootste effecten te verwachten zijn in fecunditeit, dus in verminderde 
vruchtbaarheid. Dit betekent dat je dus pas in de volgende generatie kevers lagere aantallen vindt.  
 
Statistische analyses konden geen significante verschillen tussen de behandelingswijzen aantonen, 
noch voor alle soorten samen, noch voor de verschillende ordes (Coleoptera, Diptera, Hymenoptera), 
noch voor de familie van de kortschildkevers. 
De resultaten van de analyses zijn opgenomen in Bijlage 3. 
 
De enige relatie die (nipt) significant was, is dat er in Eksterheide (behandeling met een moxidectine) 
significant meer Hymenoptera zijn vastgesteld. 
 
Deze verschillen kunnen te wijten zijn aan verschillende factoren. Hierboven (puntje 4 van § 4.5.2) zijn 
er reeds een aantal beschreven. Onze terreinervaring indiceert dat een verschil in de ouderdom van 
de koeienvlaaien een grote rol gespeeld heeft. 
Naast de reeds genoemde kunnen ook effecten van wind kunnen een aanzienlijke rol spelen. 
Mestfauna zoekt al vliegend nieuwe habitats op. Periodes van sterke wind zijn dan een serieuze 
belemmering ten opzichte van windstille periodes. 
Los van alle beschreven factoren die in of meerdere mate een sterke invloed hebben op de mestfauna 
stelt men bovendien vast dat er sprake is van een ‘schijnbaar willekeurige aggregatie’. Op sommige 
koeienvlaaien zijn bepaalde soorten talrijk terwijl in zeer gelijkaardige omstandigheden andere soorten 
domineren, zonder dat men hier een verklaring voor vindt. 
 
Dat maakt het koppelen van effecten van de ontwormingsmiddelen aan de resultaten zeer lastig.  
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Tabel 18. Overzicht van de aantallen exemplaren en soorten van alle gedetermineerde Kevers (Coleoptera) per 
gebied, per datum en per staal. 
 

Gebied datum staal 
aantal 
exemplaren aantal soorten 

Abtsheide     4944 71

  14/06/10   877 42

    1 513 37

    3 246 21

    4 33 6

    5 85 18

  21/06/10   1027 49

    1 33 12

    2 500 33

    4 243 29

    5 251 27

  27/06/10   785 24

    1 24 5

    2 5 2

    3 257 17

    4 247 11

    5 252 10

  5/07/10   1026 27

    1 252 17

    2 253 11

    4 479 14

    5 42 6

  12/07/10   1229 36

    1 232 21

    2 248 19

    4 248 15

    5 501 24

Eksterheide     3924 73

  14/06/10   696 53

    1 215 22

    2 22 12

    3 74 16

    4 170 28

    5 216 29

  21/06/10   1234 49

    1 249 30

    2 516 33

    3 213 24

    4 256 28

  27/06/10   276 21

    3 276 21
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Gebied datum staal 
aantal 
exemplaren aantal soorten 

  5/07/10   1208 28

    1 252 9

    2 257 14

    3 209 7

    4 490 18

  12/07/10   510 25

    2 256 17

    5 254 17

Pomp Poelberg     5280 67

  14/06/10   879 51

    1 440 38

    3 252 31

    4 152 28

    5 35 9

  21/06/10   670 39

    1 29 11

    2 301 20

    3 238 24

    4 102 20

  27/06/10   1230 31

    1 250 14

    2 248 11

    3 481 26

    4 251 14

  5/07/10   1250 31

    1 256 6

    3 252 7

    4 489 26

    5 253 8

  12/07/10   1251 35

    1 257 5

    2 253 16

    3 253 20

    5 488 25

TOTAAL     14149 98
 



 
Figuur 48. Een vertegenwoordiger van de familie der Knutjes (Ceratopogonidae) uit de orde Diptera. Deze familie 
is talrijk aangetroffen in de uitgekweekte stalen. (foto: Maarten Jacobs) 
 

 
Figuur 49. Een vertegenwoordiger van de familie der Diapriidae uit de orde der Vliesvleugeligen (Hymenoptera). 
(foto: Maarten Jacobs) 
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4.5.3. Samenvatting en conclusies 
 
Het belangrijkste besluit is dat er hoge aantallen ongewervelden in de koeienvlaaien aanwezig zijn. 
Het gaat om een vrij uitgebreid ecosysteem met zowel saprofagen als grote aantallen rovers. Mest 
levert op deze manier een grote bijdrage aan de biomassa van insecten binnen een ecosysteem. 
Gezien mest een zeer tijdelijk en plaatselijk gegeven is, zijn het zeer mobiele soorten, waardoor ze 
ook codominant optreden in de in de luchtkolom aanwezige entomofauna (Tim Struyve, pers. obs.; 
Luc Crevecoeur, mond.med.), en dus ook vatbaarder zijn voor predatie dan pakweg 
strooiselbewoners. Op deze manier valt hun rol als voedselbron voor gewervelde dieren zeker niet te 
onderschatten.  
Een onoordeelkundig gebruik van ontwormingsmiddelen kan een nefaste invloed hebben op de 
coprofiele entomofauna, en gezien hun groot aandeel binnen een ruimer ecosysteem één van de 
factoren vormen voor een verminderd voedselaanbod voor insectivoren als diverse soorten 
vleermuizen, Nachtzwaluwen, …. 
 
Voorliggend onderzoek toont aan dat vooral Kortschildkevers (Staphylinidae) een belangrijke fractie 
uitmaken. Een bepaalde soort, Oxytelus tetracarinatus, bleek uitermate talrijk. Daarnaast spelen ook 
de ‘klassieke mestkevers’ uit de familie Bladsprietkevers (Scarabaeidae) een belangrijke rol. De 
Zwarte veldmestkever (Aphodius fossor) was daarbij de talrijkst aangetroffen soort. Als derde 
belangrijkste kevergroep zijn de mestbewonende ‘waterkevers’ (Hydrophilidae) te vermelden. Uit deze 
groep is een nieuwe soort voor België aangetroffen (Cercyon castaneipennis). 
 
Het uitkweken van meststalen leerde ons dat binnen de orde van de Diptera (vliegen en muggen) de 
Rouwmuggen (Sciaridae) en Knutjes (Ceratopogonidae) een belangrijke rol spelen, en in iets mindere 
mate ook de Scatopsidae, de Venstermuggen (Anisopodidae) en de Wappervliegen (Sepsidae). De 
talrijke aanwezigheid van de 2 laatstgenoemde groepen bleek ook bij het tellen van de larven en 
poppen in de verse stalen. 
 
Belangrijke aanpassingen in de proefopstelling maakt dat we geen betrouwbare conclusies kunnen 
trekken met betrekking tot de effecten van ontwormingsmiddelen op de coprofiele fauna.  
De literatuurstudie geeft hier wel een goed overzicht van. 
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4.6. Antiparasitaire middelen vs. ecologische schade: 
aanbevelingen voor beleid en beheer 

4.6.1. Algemeen 
 
Parasieten bij vee kunnen aanleiding geven tot een slechte algehele gezondheid en verantwoordelijk 
zijn voor een gamma aan economische verliezen zoals groeivertraging, vaarzen met een slecht profiel 
voor de voortplanting, enz. Het gebruik van antiparasitaire middelen is soms onvermijdelijk voor het 
welzijn van een veestapel (of grazers in natuurgebieden). Vandaag de dag zijn de behandelingen 
voornamelijk gebaseerd op een chemische profylaxe (preventief). Deze zijn gemakkelijk en zorgen 
voor een maximale productiviteit.  
 
Echter, meer en meer problemen rijzen zoals parasietresistentie tegen deze moleculen en de 
ecotoxicologische risico's. Dit heeft vooral te maken met massaal gebruik: repetitief en vaak onredelijk 
grote hoeveelheden waarbij de behandeling nog te vaak onnodig preventief wordt toegepast, zelfs bij 
sommige grote grazers in natuurgebieden. In natuurgebieden van Natuurpunt vzw waar een 
jaarrondbegrazing plaatsvindt, hebben de grazers toegang tot een relatief grote oppervlakte. Bij deze 
dieren blijkt een preventieve behandeling vaak niet nodig en worden de dieren enkel behandeld 
wanneer er zich problemen voordoen. 
 
Uit een aantal studies blijkt dat deze antiparasitaire middelen in mest grote negatieve effecten kunnen 
hebben op de mestfauna (kevers en vliegen) en dat ze de afbraak van mest flink vertragen. Dit is 
vooral aangetoond voor Ivermectine en aanverwante stoffen. Gezien de negatieve gevolgen voor de 
biodiversiteit van de mestfauna en mogelijk ook indirect voor vogels en zoogdieren die deze insecten 
in hun voedselpakket hebben, zou men best handelen vanuit een voorzorgprincipe dus een “Nee, 
tenzij …” beleid. Hiermee wordt bedoeld geen bestrijdingmiddelen gebruiken, tenzij dit noodzakelijk 
wordt geacht in verband met het welzijn of de gezondheid van het dier en op zodanige wijze dat het zo 
min mogelijk schade kan veroorzaken.  
 
In deze factsheet wordt uitleg gegeven over de soorten parasieten, de ontwormingsmiddelen, de 
schadelijke effecten hiervan en voorstellen gedaan tot alternatieve en preventieve maatregelen.  
Het doel van dit advies is om een evenwicht te vinden tussen enerzijds de bestrijding van de 
parasieten om de gezondheid (en productiviteit) van het vee of grazers in natuurgebieden te 
garanderen en anderzijds de beheersing van de ecologische risico’s. 
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4.6.2. Achtergrondinformatie 
 
Vooraleer te praten over oplossingen is het noodzakelijk om de nodige achtergrondinformatie te 
geven. We moeten in de eerste plaats kijken naar de cyclus van de parasieten en hun 
levensomstandigheden. Tevens is het belangrijk te kijken naar dieren die niet het doelwit zijn van 
parasieten, voornamelijk vertegenwoordigd door coprophage insecten daar deze (een deel van) hun 
levenscyclus doorbrengen in mest. 
 

4.6.2.1. Soorten parasieten 
 
Ieder rund, paard of schaap heeft parasieten. Een aantal soorten is (zeer) ziekteverwekkend, andere 
soorten zijn dat minder tot niet. Bij extensieve begrazing in natuurgebieden is door de lage dichtheid 
van grazers de kans op besmetting veel kleiner dan bij intensieve begrazing in landbouwgebieden. 
Bij runderen, schapen en paarden komen verschillende groepen wormen voor: maagdarmwormen, 
longwormen en platwormen zoals leverbot. In een rationeel beheer van parasitisme, is het 
noodzakelijk om de praktijk te baseren op de levenscyclus van de parasieten. Hieronder worden de 
meest voorkomende parasieten kort en bondig beschreven. 
 

Maagdarmwormen 
Met maagdarmwormen worden veelal wormen bedoeld die voorkomen in de lebmaag of in de darmen. 
Sommige wormen komen veel voor, anderen zijn zeldzaam. 
Maagdarmworminfecties komen voor bij grazers in elke leeftijdsklasse. De verdeling van gastro-
intestinale parasieten in een ras of populatie is sterk heterogeen, een klein deel van de gastheren 
herbergt het grootste deel van de parasieten.  
 
Bij dieren in het eerste weideseizoen zijn de verschijnselen het duidelijkst. De meest typische 
symptomen zijn: verlies aan eetlust en gewicht, diarree, ruw haarkleed, achteruitgang van de algehele 
conditie. Kalveren en jonge dieren die voor de eerste keer weidegang krijgen, besmetten zich met 
wormlarven zodra ze op grasland komen waar in het voorgaande jaar ook runderen hebben gelopen. 
De larven ontwikkelen zich in het rund tot volwassen wormen, die wormeieren uitscheiden. Met de 
mest komen deze eieren weer op het grasland, waar ze zich (afhankelijk van o.a. de vochtigheid en de 
temperatuur) in vier weken ontwikkelen tot wormlarve. Hiermee worden de runderen weer herbesmet. 
Gedurende het weideseizoen neemt de besmettingsdruk dan ook vaak toe. 
Maagdarmworminfecties kunnen leiden tot een verminderde groei van kalveren en een later 
afkalftijdstip. Ziekte en sterfte t.g.v. besmettingen met maagdarmwormen komt bijna niet meer voor. 
 

Longwormen 
De verschijnselen van longwormen (bijv. Dictyocaulus viviparus) zijn duidelijker merkbaar dan die van 
maagdarmwormen. De eerste verschijnselen zijn hoesten, versnelde ademhaling en een verminderde 
eetlust. Bacteriële complicaties kunnen leiden tot koorts en longontsteking. Longwormen komen veel 
voor. Besmetting vindt in de wei plaats. De larven worden via het gras opgenomen en komen via de 
darmen in de longen terecht. Daar groeien ze uit tot volwassen longwormen. De eieren worden 
opgehoest en komen via het gras vervolgens weer in de darmen terecht. Longwormziekte treedt 
vooral op in de 2e helft van het weideseizoen (september-oktober). 
 

Leverbot 
De leverbotziekte komt vooral voor bij grazers in natte gebieden met sterk wisselende 
grondwaterstanden en brakke graslanden. Met name bij schapen en runderen en in mindere mate bij 
paarden. Ook geiten en wilde grazers als reeën, wilde zwijnen, hazen en konijnen kunnen besmet 
raken. Een leverbotinfectie wordt veroorzaakt door de parasiet Fasciola hepatica (een platworm). 
Eitjes van de leverbot hebben een tussengastheer, de poelslak (Lymnea trunculata) nodig om 
besmettelijk te worden. In deze slak vermenigvuldigen de eitjes zich bij de juiste temperatuur in een 
groot aantal besmettelijke cysten. In de winter vindt geen ontwikkeling plaats, en in ons land vindt de 
grootste besmetting in voorjaar (april en mei) en herfst (augustus t.e.m. oktober) plaats. Via besmet 
gras of het drinken van slootwater kunnen de cysten door de gastheer opgenomen worden. Hier 
komen de larven vrij en migreren via het maagdarmkanaal naar de lever. Uiteindelijk gaan ze de 
galgangen in (4-5 weken na besmetting), waar ze tot volwassen leverbotten uitgroeien. Wanneer ze 
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eieren gaan produceren, kunnen deze via de mest van de gastheer worden uitgescheiden, waarna 
andere dieren besmet kunnen worden. 
 

Schurft  
Schurft is een parasitaire huidaandoening die door verschillende schurftmijten veroorzaakt wordt. 
Bij runderen komen verschillende schurftmijten voor: 

• Sarcoptes scabiei var. bovis (graafmijt) 
• Psoroptes ovis  
• Chorioptes bovis (goedaardige stuitmijt, goedaardige staartschurft)  

 
De schurftsoorten Sarcoptes scabiei en Psoroptes ovis zijn met hevige jeuk, haaruitvallen en 
korstvorming gepaard gaande huidziekten. De mijten voeden zich met huidweefsels en lymfevocht en 
veroorzaken bij het graven een heftige huidirritatie. Tengevolge van doorlopende onrust, verminderde 
voedselopnamen en secundaire bacteriële infecties blijft het vee in groei achter. 
Een besmetting treedt vrijwel alleen op via direct contact, maar aangezien de mijten ook buiten de 
gastheer enige dagen kunnen overleven, is ook indirecte besmetting mogelijk.  
 
De schurftsoort Chorioptes bovis veroorzaakt een minder heftige reactie dan de twee eerder 
genoemden. Er ontstaan kleine korstjes in de vacht en de jeuk is minder ernstig. 
 
De diagnose wordt gesteld aan de hand van klinisch beeld en het aantonen van mijten in een 
huidafkrabsel. De schurftinfectie veroorzaakt economische schade door groeiachterstand en blijvende 
beschadiging van de huid. Sinds 2003 is het gebruik van het anti-schurftmiddel Sebacil foxim niet 
meer toegestaan. Tegenwoordig wordt het vee meestal behandeld d.m.v. een sproeibehandeling 
(pour-on) of injectie met Ivermectine-achtige producten op jonge leeftijd (3-6 weken). 
 

4.6.2.2. Niet-doelorganismen 
 
In België en in Europa zijn er in wezen twee grote ordes van insecten in de mest te vinden: Coleoptera 
(Kevers) en Diptera (Vliegen en muggen). Andere organismen leven tevens op het grensvlak tussen 
bodem en mest (Collembola, regenwormen, schimmels, bacteriën, ...). 
 
De orde van Coleoptera omvat mestkevers (Geotrupidae, Aphodiidae en Scarabaeidae, over het 
algemeen gegroepeerd onder de naam "mestkevers") en predatoren (Staphylinae, Hydrophilidae, 
Histeridae). 
 
De orde van Diptera omvat als bekendste vertegenwoordigers vliegen en muggen. Het zijn echter de 
larven die in wezen deel uitmaken van de actieve bodemfauna. 
 
De levenscyclus van alle coprofagen heeft in principe vier fasen: ei, larve, nimf en volwassen insect. 
Gegevens over de levenscyclys van de coprofagen laten toe de tijden van het jaar te kennen waarin 
de moleculen het beste worden toegediend en potentieel het gevaarlijkst zijn voor coprophage 
insecten. Dit zijn de periodes van de reproductie en larvale ontwikkeling en zijn meestal in het voorjaar 
en vroege zomer. Op basis van deze kennis, zal het makkelijker zijn om oplossingen te suggereren 
om parasieten te controleren. 
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4.6.3. Ontwormingsmiddelen en ecologische schade 
 
Er bestaan verschillende groepen van ontwormingsmiddelen. Vooral middelen uit de groep van 
avermectines worden veel gebruikt. Deze hebben een breed werkingsspectrum en vormen de meest 
effectieve antiparasitaire middelen en worden daarom door dierenartsen veel voorgeschreven. 
Voorbeelden van middelen uit deze groep zijn ontwormingsmiddelen die Ivermectine (bv. Ivomec of 
Eqvalan) of Doramectine (bv. Dectomax) als werkzame stof hebben. 
 
De literatuurstudie maakt duidelijk dat de avermectines, vooral Ivermectine, na uitscheiding in de mest 
een zeer schadelijke werking op de mestfauna kunnen hebben. Ook is het waarschijnlijk dat mest met 
avermectines meer insecten naar zich toetrekt en zo een nog sterkere invloed heeft op de 
voortplanting van de populatie. Bovendien breken deze stoffen traag af en blijven ze lange tijd hun 
schadelijke werking houden. Van Ivermectine is bekend dat het maanden in de mest aanwezig kan 
blijven. Gedurende die tijd behoudt Ivermectine ook zijn insecticidenwerking. 
 
Hoewel niet afdoende onderzocht, is er een aannemelijk risico dat vogels die voor hun voedsel 
afhankelijk zijn van de mestfauna, benadeeld worden in overleving of voortplantingssucces. 
Weidevogels zoals Grutto, Kievit, Veldleeuwerik en Gele kwikstaart, maar ook vogels in 
natuurgebieden als Klapekster, Grauwe klauwier zijn een deel van het jaar afhankelijk van kevers, 
vliegen en wormen die in de mesthopen leven. Jonge weidevogels zijn niet zo mobiel en zoeken veel 
van hun voedsel op mest. Dit is vooral een risicofactor wanneer ontwormingsmiddelen worden 
gebruikt in de tijd dat jongen grootgebracht worden. Net als vogels voeden ook vleermuizen, dassen, 
egels en spitsmuizen zich met dieren uit de mest en als gevolg van ontwormingsmiddelen kan ook hun 
voedselvoorraad afnemen.  
 
Ontwormingsmiddelen uit de groep van benzimidazolen waaronder ontwormingsmiddelen op basis 
van oxfendazole (zoals Symantec) en fenbendazole (zoals Panacur) zijn, voor zover bekend, relatief 
ongevaarlijk voor de mestfauna en zijn daarom vanuit dat oogpunt een beter alternatief. Dit geldt 
eveneens voor ontwormingsmiddelen met levamisol en moxidectine als werkzame stof.  
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4.6.4. Maatregelen en advies 
 
Het doel van dit onderdeel bestaat eruit om de huidige beschikbare technieken tegen parasieten op te 
lijsten. Vanuit ecologische redenen, uit respect voor de ecosystemen en biodiversiteit, maar tevens om 
te anticiperen op de opkomst van nieuwe resistenties. 
 
Welke maatregelen kunnen we implementeren zodat er enkel behandeld wordt wanneer nodig of 
wanneer de dreiging van besmetting reëel is? Sommige technieken zijn eenvoudig te implementeren. 
Andere technieken kunnen worden overwogen onder bepaalde omstandigheden en nog andere zijn 
eerder moeilijk toepasbaar in de praktijk. Aan de andere kant is het voorkomen van parasieten 
onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van een sterke immuniteit tijdens de eerste twee jaar 
van beweiding.  
 
Om te komen tot een doordachte en geïntegreerde bestrijding wordt best rekening gehouden met de 
volgende aspecten die hieronder aan bod komen: 
 

• Maatregelen op terrein 
• Immuniteitsopbouw van de grazers 
• Besmettingen identificeren 
• Rationeel gebruik van antiparasitaire middelen 

 

4.6.4.1. Maatregelen op terrein 
 

De gebruiksgeschiedenis van een weiland speelt een belangrijke rol ikv parasitisme. Hoe meer dieren 
en hoe langer dieren op een wei grazen, hoe meer kans dat er op de weide een belangrijke plaag 
opduikt en hoe moeilijker het is om dieren gezond te houden zonder preventieve behandeling. Een 
overbegraasd grasland vormt een belangrijk reservoir van pathogene parasieten en de rendementen 
nemen sterk af als de dieren niet worden behandeld op regelmatige tijdstippen gedurende het 
weideseizoen. Om te voorkomen dat het probleem van reservoirs met parasieten zich stelt, is het 
mogelijk om een aantal praktijken te implementeren om zo ‘veilige’ weides te creëren. 
 
 

- De bekendste manier om te komen tot ‘veilige’ weides is die van de rotatie met niet-begraasde 
graslanden. Deze methode vereist echter toegang tot voldoende en verschillende weilanden, 
veel rasters en veel arbeid om de dieren regelmatig te verplaatsen. Dit is echter niet altijd 
fysiek of economisch haalbaar voor de landbouwers.  

 
- Maaien van graslanden kan een significante afname van het aantal parasieten 

bewerkstelligen. Het aantal parasieten is immers evenredig met de hoeveelheid vegetatie. 
Gezien de beperkte vegetatie na het maaien worden de parasieten onderworpen aan 
moeilijke omstandigheden waardoor ze sneller sterven. Maaibeheer gecombineerd met 
nabegrazing is dus een goede antiparasitaire maatregel 

 
- Vermijden van begrazing in natte (zones van) weiden 

Door een omgeving minder geschikt te maken voor de poelslak (Lymnea trunculata), de 
tussengastheer van leverbot, daalt de besmettingskans. Zorg ervoor dat er niet te veel water 
op het land blijft staan –indien ecologisch verantwoordbaar. Schaar grazers liefst in op droog 
land. Wanneer beweiding op natte weiden toch gewenst is, overweeg dan het gras eerst te 
maaien of hoog-risico gebieden tijdelijk uit te rasteren. 

 
- Kortere graasperiode voor jonge dieren. Jonge dieren met een geringe immuniteit gaan best 

pas laat in het voorjaar de weide op en worden best vroeg in het najaar ervan gehaald. Dit 
verkleint de kans op een zware besmetting. 

 
- Gemengde begrazing. Veel parasieten zijn gespecialiseerd in één soort/ras en hebben geen 

invloed op andere soorten/rassen. Daarom kan men gemengde kuddes laten grazen op 
graslanden om zo de parasitaire cyclus te breken, waardoor de druk van de besmetting daalt. 
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De dieren met de meest verregaande parasitaire infecties zijn koeien, schapen en paarden. 
Paarden worden echter niet vaak gezien als boerderijdieren terwijl een gemengde weide van 
koeien en schapen wel mogelijk is. Daarenboven, de parasieten die koeien en schapen met 
elkaar gemeen hebben (zoals Trichostrongylus axei) zijn vaak laag pathogene parasieten en 
veroorzaken weinig gezondheidsproblemen of verminderde prestaties. Ook een gemengde 
begrazing van volwassen en jonge dieren is positief. De volwassen dieren (met hogere 
immuniteit) verbruiken veel gras en elimineren hierbij veel larven. 

 
- Extensivering van het landgebruik. Hoe meer dieren op hetzelfde perceel grazen, hoe groter 

de concentratie aan parasieten. In de intensieve landbouw wordt gestreefd naar productie-
maximalisatie waarbij meer en meer dieren aanwezig zijn per hectare. Dit resulteert in een 
verdere ecologische degradatie van de terreinen. Om een evenwicht tussen plagen van 
parasieten en dieren te bekomen en om de negatieve gevolgen voor het milieu te drukken, is 
een maximale belasting van 1 GVE/ha aangewezen.  

 
- Tracht besmetting van ‘veilige’ weilanden te vermijden. Schaar grazers zo veel mogelijk in 

graslanden zonder wormbesmetting en introduceer geen nieuwe dieren tijdens het 
graasseizoen. Tracht het contact met dieren van andere eigenaren te vermijden. Wanneer 
besmette dieren moeten worden overgedragen aan een ‘veilige’ omgeving, is het belangrijk 
om hen te behandelen zodat er geen besmettingen worden overgedragen op de weide van 
toekomstige generaties. Om besmetting te vermijden wordt best geen gebruik gemaakt van 
stalmest van paarden (bv. van maneges) en wees terughoudend bij het gebruik van overige 
stalmest waarvan niet bekend is of er wel of niet sprake is van besmetting. 

 
- Het type terrein. Het kennen van de kenmerken van het terrein kan voorspellen welk type van 

parasieten zullen vermenigvuldigen. Ongediertebestrijding kan dan worden toegepast waar 
het echt nodig is. 

 
Opmerking 

• Voorgaande maatregelen zijn uiteraard niet effectief om besmetting te voorkomen door 
parasieten die niet afhankelijk zijn van deze milieus (mijten, luizen) en voor uiterst mobiele 
parasieten (zoals vliegen)!  

• Belangrijke nuance is dat de begrazing van de vorige jaren determinerend en bepalend is voor 
de behandeling die moet plaats vinden. 

 
 
Samengevat 
 
Er zijn twee ruime categorieën van maatregelen op het terrein die het risico van parasitaire 
besmetting reduceren. 
 
De methode van verdunning:  
- het verminderen van de concentratie van parasieten op de vegetatie om de overdracht te beperken.  
- maaibeheer van graslanden  
- begrazing met verschillende soorten 
- rotatie van dieren tussen graslanden 
 
De preventieve methode: 
- door gezonde (of reeds behandelde) dieren te zetten op gezonde percelen. 
- begrazing in natte (zones van) weiden vermijden 
- contact met dieren van andere eigenaren vermijden 
- tracht opbrengen van stalmest te vermijden waarvan ‘veiligheid’ niet gegarandeerd is 
- overbegrazing vermijden 
- kortere graasperiode voor jong vee 
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4.6.4.2. Het verbeteren van immuniteit van de dieren 
 
Voor een geïntegreerd beheer van parasitisme is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de factoren van 
de verwerving van de immuniteit. Het is belangrijk om te komen tot een evenwicht tussen de 
parasieten en hun gastheer. Immers de vorming van blijvende immuniteit van het vee, resulteert in 
een subklinisch niveau van parasitisme. Zowel voor maagdarmwormen als longwormen is 
immuniteitsopbouw van het vee belangrijk. Bij maagdarmwormen geeft een lichte besmetting als kalf 
de beste bescherming voor de rest van het leven. Als infecties meer dan een jaar uitblijven kan de 
weerstand verdwijnen, ook als de dieren gevaccineerd zijn. Ook als kalveren te intensief worden 
ontwormd blijft de immuniteitsontwikkeling tegen longwormen achter. 
Immuniteitsopbouw is daarom één van de belangrijkste doelen om te komen tot een rationele 
bescherming van de kudde. Immuniteit kan jammer genoeg niet worden verkregen tegen alle 
parasieten maar is beperkt tot de maagdarm- en longwormen. 
 
Een goede immuniteitsopbouw is bijna een must voor dieren die voor een langere periode moeten 
leven (voor melk, het fokken of als begrazers in natuurgebieden). De opbouw van de immuniteit van 
dieren die zijn bestemd voor het vlees is echter minder aan de orde gezien hun korte levensduur.  
 
De immuniteitsrespons van het vee kan zowel snel als traag groeien, afhankelijk van de soort parasiet. 
Ze is voor de groep van de maagdarmwormen bijvoorbeeld heel snel voor Nematodirus –rondwormen- 
(enkele maanden), iets langzamer voor Cooperia (een jaar van begrazing) en zeer langzaam voor 
Ostertagia (twee jaar beweiding). Hiervoor zijn vele redenen. Ostertagia (Bruine lebmaagworm) is een 
parasiet met verschillende strategieën, allereerst vertraagt ze de ontwikkeling van immuniteit bij 
runderen. Tevens is deze parasiet slechts in geringe mate aanwezig in het maaglumen. Dit betekent 
slechts een korte blootstelling aan het immuunsysteem voor herkenning. Andere strongyliden 
daarentegen zijn niet aanwezig in de maag maar in de darm. Vanuit immuun-perspectief zal het 
lichaam hierop meer reageren. Bovendien vindt hun cyclus plaats in het mucosale oppervlak. Hierdoor 
is de blootstelling aan de afweer van de gastheer makkelijker en langer. Een belangrijke doelstelling 
bestaat eruit om de dieren immuniteit te laten verwerven tegen Ostertagia daar ze hierbij tegelijkertijd 
immuniteit tegen het merendeel van de maagdarmwormen verwerven. 
 
Een aantal factoren bevordert de immuniteitsopbouw: 

− Genetische factoren: sommige (veelal oude) rassen zijn van nature sterker en meer 
resistent; 

− De leeftijd van de dieren: jonge dieren hebben over het algemeen een lage initiële 
immuunrespons die vaak zes maanden of langer duurt; 

− Geslacht, fysiologische status en de gezondheid van dieren: mannetjes zijn 
gevoeliger dan vrouwtjes. Vrouwtjes worden op hun beurt gevoeliger tijdens bepaalde 
periodes van fysiologische grotere zwakte. 

 
Er zijn verschillende redenen voor het aanbevelen van de opbouw van de immuniteit van dieren tegen 
gastro-intestinale wormen in het eerste weideseizoen: 

− Vermijd zo recyclering van parasieten in het begin van het tweede weideseizoen 
− Zorgt voor betere prestaties van de dieren aan het einde van het tweede jaar 

begrazing 
− Bespaart geld door vermindering van het aantal behandelingen. Voor oudere dieren 

moet deze immuniteit de preventie van parasitisme zo eenvoudig mogelijk maken. Het 
beperken van de behandelingen kan door zeer gerichte en tijdige interventies. 

− Voorkomt het ontstaan van resistentie 
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4.6.4.3. Besmettingen identificeren 
 
Om te komen tot een gerichte behandeling van de dieren is het belangrijk om te weten te komen of én 
welke dieren besmet zijn. Verschillende diagnostische technieken kunnen hiervoor worden gebruikt, 
zelfs bij het ontbreken van klinische verschijnselen (pepsinogeen test voor spijsvertering strongyliden, 
antilichamen in het bloed of melk voor leverbot, enz.). Het zal dus mogelijk zijn om precies te focussen 
bij de behandeling. Dit is van belang want de verdeling van maagdarmparasieten in een ras of 
populatie is niet homogeen. Een klein deel van de gastheren bevat vaak een groot deel van de 
parasieten. Naar schatting 20 tot 30% van het aantal herkauwers (meestal meest gevoelige dieren) 
herbergt een beslag van 70 tot 80% van de parasieten. Het zijn deze dieren die de weilanden vaak 
opnieuw verontreinigen. 
 
Het tellen van parasieten in mest is een methode die belangrijke beperkingen heeft in de zin dat de 
meest besmette dieren niet geïdentificeerd worden. Het aantal parasieten in de ontlasting is niet 
evenredig aan de mate van besmetting daar dit van dier tot dier sterk kan verschillen. In maart 2011 
bedroegen de kosten van dergelijke analyse ongeveer 8 euro (excl. BTW).  
 
De concentratie aan pepsinogeen in het bloed laat toe de mate van besmetting nauwkeurig te 
bepalen. Pepsinogeen is namelijk een substantie die geproduceerd wordt door dieren die geïnfecteerd 
zijn met Ostertagia (Bruine lebmaagworm). Hoe meer het dier besmet is, hoe groter de productie van 
pepsinogeen. Kalveren in het eerste of tweede weideseizoen hebben een verhoogd gehalte aan 
pepsinogeen in het bloed. Bij volwassenen wordt deze concentratie beïnvloed door andere factoren 
waardoor deze techniek minder betrouwbaar is. Bloedmonsters worden afgenomen van 5-7 dieren in 
hun eerst weideseizoen, uiterlijk 10 dagen na het begin van beweiding en voor de antiparasitaire 
behandeling.  
 
Dit is een zeer effectieve techniek om de graad van besmetting te bepalen in een kudde. De kosten 
van dergelijke analyse werden in maart 2011 geraamd op ongeveer 10 € exclusief BTW. De 
hoeveelheden laten toe de dieren in drie categorieën in te delen op basis van resultaten uitgedrukt in 
Eenheid van Tyrosine (ET = radicalen verkregen na chemische behandeling van pepsinogeen): 
 
Tabel 19. Pepsinogeenbepaling en indeling van dieren in drie categorieën. (naar: Richard, C., 2011)  
 

Hoeveelheid 
pepsinogeen Interpretatie 

<1 ET Lichte infectie, preventie is zeer belangrijk, risico op klinische Ostertagiose bij 
2de weideseizoen. 
Niet behandelen tijdens het opnieuw op stal zetten maar voorzie een specifieke 
behandeling voor deze kalveren tijdens hun 2de weideseizoen.  
Voorzie een minder drastische behandeling voor kalveren die pas het volgende 
jaar voor de eerste keer op de weide zullen gelaten worden.  

1.5 -3 ET Plaag die het immuunstelsel stimuleert zonder verlies van productiviteit. Het is 
aanbevolen niet te behandelen daar het preventieprogramma adequaat blijkt. 
(uiteraard wel checken of behandeling nodig is tegen leverbot en/of 
ectoparasieten) 

>3 ET Besmetting is hoog, heroverweeg het gebruik van antiparasitaire middelen en 
maatregelen op terrein. Niet enkel behandelen bij het op stal zetten maar 
voorzie ook een andere preventieve maatregelen.  

 
De techniek is vooral effectief bij het herstallen van het vee, daar het mogelijk is om de effectiviteit van 
de preventiemaatregelen ter plaatse te beoordelen, dus om te bepalen of het schema van ontworming 
aangepast moet worden aan de exploitatie en beheer van de weide (belasting weiden, de duur van 
het weideseizoen, enz.).  
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4.6.4.4. Het rationeel gebruik van antiparasitaire middelen 
 
Indien nodig is er soms weinig andere keuze dan chemisch gesynthetiseerde moleculen toe te dienen 
aan dieren die een risico lopen door een parasitaire infectie. Het doel is niet om deze producten 
volledig te bannen maar om beperkt en doelgericht gebruik mogelijk maken om hun impact op het 
milieu, en in het bijzonder de coprofage insecten, te verminderen. Een bijkomende uitdaging bestaat 
eruit om de toenemende resistentie van de parasieten tegen deze moleculen tegen te gaan. De keuze 
van moleculen moet gebaseerd zijn op kennis van hun ecotoxiciteit. Zo is het nodig om te bepalen of 
een behandeling noodzakelijk is en welk product het meest geschikt is voor de behandeling.  
 
Het type geneesmiddel, de wijze waarop het wordt toegediend, de periode van gebruik en de nazorg 
van de dieren na de behandeling en de mest, zijn alle belangrijke factoren die de milieurisico's sterk 
beïnvloeden. Indien behandeling met ontwormingsmiddelen voor het welzijn van de dieren 
onvermijdelijk is, dienen de volgende adviezen in ogenschouw genomen te worden: 
 
TYPE GENEESMIDDEL 
 

- Vermijd het gebruik van avermectines. Hoewel deze stoffen de meest effectieve 
antiparasitaire middelen zijn, wil het niet zeggen dat men de andere middelen niet met succes 
kan gebruiken. In gevallen waarbij specifiek tegen enkele soorten ontwormd wordt, gebruikt 
men dus beter deze middelen met een kleiner spectrum, die nauwelijks schadelijke effecten 
hebben voor de coprofiele fauna.  

 
- Producten op basis van benzimidazolen of moxidectine (bv Cydectin) hebben nog geen 

bewezen negatief effect op mestfauna en zijn dus aan te raden indien er ontwormt moet 
worden.  

 
WIJZE VAN TOEDIENING 
 

- Behandel alleen met ontwormingsmiddelen indien op basis van (mest- of bloed)onderzoek of 
op andere wijze is vastgesteld dat er (vrijwel zeker) sprake is van besmetting 

 
- Vermijd het gebruik van bolussen. Een bolus is een grote cilinder die langzaam oplost in het 

lichaam van de runderen. Hierdoor worden er voor een lange termijn constant actieve stoffen 
afgegeven. 

 
- Gebruik bij voorkeur een ‘pour-on’ (overgietpreparaat) in plaats van de inspuitbare versie. De 

inspuitbare versie heeft een langere werking op termijn dan de pour-on. 
 

- De toediening van een product dient strikt te gebeuren volgens de aanbevelingen in de 
instructies en ook het "afval" dat gepaard gaat met het gebruik van de middelen dient 
verwijderd te worden volgens een strikte procedure. Ook de manier waarop het product wordt 
toegediend is van belang. De orale toediening geniet de voorkeur, gevolgd door een 
onderhuidse injectie en als laatste de bolus. 

 
- Indien behandeling nodig is, geef dan de juiste dosis, deze is afhankelijk van het gewicht van 

het grootste dier in de kudde. Vermijd onderdoseringen. 
 
 
PERIODE VAN TOEDIENING 
 

- De periode dat een product wordt toegediend bevindt zich best buiten de piekperiodes van 
non-target insecten, maw indien mogelijk niet behandelen tussen begin maart en eind 
augustus. Het is dus belangrijk om de behandeling van de dieren in te plannen voor de 
beweiding in plaats van te behandelen wanneer de begrazing reeds is gestart. 
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NAZORG 
 
- Als dieren worden behandeld, zou het ideaal zijn om de dieren minstens 3 tot 7 dagen (best 

enkele weken) binnen te houden of te plaatsen op een grasvrije zone die is ontworpen om 
besmette ontlasting te verzamelen.  

 
- Mest of drijfmest geproduceerd door de behandelde dieren blijft lang giftig voor coprofage 

insecten. Met het verstrijken van de tijd verlaagt ook de attractiviteit van de mest voor de 
coprophage insecten. Idealiter wordt de mest gecomposteerd voordat het op de velden wordt 
gebracht om alle interactie met de coprophage insecten te vermijden. 

 
Opletten! 
Een slecht aangepaste en in het bijzonder een slecht geprogrammeerde anti-parasitaire behandeling, 
kan de reeds geleidelijk verworven immuniteit vernietigen. Het is dan ook heel belangrijk om steeds 
doordacht te handelen. 
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4.7. Suggesties voor verder onderzoek 
 
In Vlaanderen is relatief weinig onderzoek gedaan naar mestfauna. 
Het zou dus waardevol zijn om een gelijkaardig onderzoek naar de samenstelling van de coprofiele 
fauna ook in andere gebieden, bijvoorbeeld in andere provincies, uit te voeren. 
De mestfauna van runderen en paarden verschilt aanzienlijk. Het zou dan ook interessant zijn om een 
gelijkaardig onderzoek als voorliggend op te zetten maar dan met paardenmest. 
 
De gewijzigde proefopzet in voorliggende studie maakte het onmogelijk om relaties te vinden tussen 
het gebruik van ontwormingsmiddelen en de samenstelling van de mestfauna.  
Het blijft dus evenzeer een aanbeveling om een gelijkaardige studie uit te voeren als voorliggende, 
maar waarbij de voorgestelde proefopzet rigoureus wordt opgevolgd. 
De mestfauna is immers een zeer tijdelijke en erratische fauna, die door zeer veel elementen wordt 
beïnvloed. Enkel door alle omstandigheden zo identiek mogelijk te maken, kunnen de mogelijke 
effecten van de ontwormingsmiddelen ontrafeld worden.  
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