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1 
Introductie 
In Nederland komen zo'n 20 
vleermuissoorten voor in het 
wild. Een van deze soorten is de 
watervleermuis (Myotis dauben-
tonii). Om mensen meer bewust 
te laten worden over deze 
vleermuis, zijn ecologie en bij-
behorend dieet is dit onderzoek 
uitgevoerd. 
 

In Nederland komen zo'n 20 
vleermuissoorten voor in het wild 
(Zoogdiervereniging, 2015). Deze zijn 
alle 20 wettelijk beschermd, onder 
andere door de Flora en Fauna wet en 
de Habitatrichtlijnen. Dit is omdat 
vleermuizen erg gevoelig zijn voor 
veranderingen in hun leefomgeving 
(Zoogdiervereniging, 2015).  
Een van de 20 soorten is de 
Watervleermuis (Myotis daubentonii). 
Dit is een kleine vleermuissoort (4-6 
cm) die voornamelijk op open plekken 
jaagt. Zoals de naam al doet vermoeden 
gebeurd dit boven wateren, maar ook 
boven paden in het bos of boven 
boomkruinen (RVO, 2014). Water-
vleermuizen jagen dan voornamelijk op 
kleine insecten, zoals muggen, motten 
en kevers (RVO, 2014). 
Dit onderzoek beschrijft het dieet van 
de populatie watervleermuizen in 
Doarpstsjerke Metslawier door middel 
van mestonderzoek, insecten fragment 
determinatie en een referentiecollectie. 
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1.1 Ecologie 
Watervleermuis (Myotis daubentonii) 
 
De Watervleermuis (Myotis daubentonii) 
beschikt over veel kenmerken die 
typerend zijn voor zijn familiegroep. De 
vleermuis is nachtactief, en vermijdt 
contact met daglicht. 'S nachts trekt deze 
vleermuis middellange afstanden om te 
foerageren, en zullen daarna altijd 
terugkeren naar een holte binnen het 
netwerk (RVO, Soortenstandaard 
Watervleermuis, 2014). Watervleermuizen 
maken gebruik van meerdere holtes, die 
ook verschillende functies kunnen hebben. 
Hierdoor zijn watervleermuizen niet altijd 
in dezelfde holte te vinden, maar zal dit 
onder andere bepaald worden door het 
seizoen. Watervleermuizen hebben name-
lijk zomerrustplaatsen, winterrustplaatsen, 
kraamkamers en paarverblijfplaatsen.  
 
De verblijfplaatsen zullen idealiter te 
vinden zijn in gesloten tot semi-gesloten 
landschap, waarbij de gesloten delen 
bestaan uit bossen, en de openingen uit 
waterlichamen. Echter zijn er ook 
populaties die de voorkeur hebben voor 
open gebieden. Ideale gebieden met deze 
kenmerken zijn vaak oude bossen met 
grote waterlichamen. Oude bossen 
hebben hierbij de voorkeur, omdat hier 
veel holten in bomen aanwezig zijn die als 
rustplaats voor de watervleermuis kunnen 
dienen. In gebieden waar weinig holten te 
vinden zijn, zullen de vleermuizen andere 
holten opzoeken. Oude gebouwen worden 
in open gebieden dan ook vaker opgezocht 
als rustplaats. Ook worden zolders van 
deze gebouwen gebruikt als kraamkamers 
(RVO, Soortenstandaard Watervleermuis, 
2014) 

In de voortplantingsperiode trekken de 
bevruchte vrouwtjes naar de kraamkamers 
om hun jongen te baren en groot te 
brengen. Normaal gesproken bestaan 
kraamkamers uit 20 tot 50 vrouwelijke 
dieren. Mannetjes leven in deze periode 
voornamelijk solitair of in groepen, maar in 
zeldzame gevallen worden er ook 
mannelijke dieren gevonden in de 
kraamkamer (RVO, 2014). 
 
Jonge watervleermuizen worden in juni 
geboren. De eerste 10 dagen kunnen 
juveniele vleermuizen hun ogen nog niet 
open doen en zijn daardoor extra 
kwetsbaar. Rond een maand zijn de 
vleermuisjongen klaar om te vliegen, en 
wanneer de beharing ook volgroeid is zijn 
ze klaar om de kraamkamer te verlaten. 
Dit gebeurd doorgaans vanaf augustus 
(RVO, 2014). 
 
Als de jonge vleermuizen zijn uitgevlogen 
hebben ze nog een tot anderhalve maand 
voor de winterrust begint. In deze periode 
leren de jonge watervleermuizen voor 
zichzelf te zorgen. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is het jagen. Een 
watervleermuis jaagt vooral laat in de 
nacht, en doet dit op middellange afstand 
(<10 km) van de rustplaats. De jacht van 
een watervleermuis vindt plaats vlak 
boven het water, hier heeft de soort zijn 
naam aan te danken. In bosrijke gebieden 
jaagt de watervleermuis echter ook in de 
boomkruinen (RVO, 2014). Bij watervleer-
muizen in Nederland zijn al eerder onder 
andere insecten zoals muggen, dans-
muggen, schietmotten en haften, maar 
ook  kleine vlinders, kevers, langpoot-
muggen, gaasmuggen en spinnen in het 
dieet geconstateerd.  
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1.2 Onderzoekslocatie 
 
Metslawier 
Metslawier een dorp in Nederland (zie 
figuur 1) gelegen in het noordoosten van 
Friesland (zie figuur 2). Metslawier is een 
terpdorp, wat inhoudt dat het dorp op een 
kunstmatige heuvel is gebouwd. Dit houdt 
het dorp droog bij hoogwater. Naast terpen 
wordt de omgeving van Metslawier 
voornamelijk gekenmerkt door weiden. 
Vanaf Metslawier loopt de Zuider Ee 
(Suderie), wat in oostelijke richting 
uitstroomt in het Lauwersmeer. Ten 
noorden van Metslawier ligt de Wadden-
zee. 
 
Doarpstsjerke Metslawier 
Het Dorpskerkje in Metslawier 
(Doarpstsjerke Metslawier) werd in 1776 
gebouwd na afbraak van de oude kerk. 
Hierna vonden in 1925 en 1970/1971 twee 
restauraties plaats, waaronder aan de 
toren van de kerk (Stichting Doarpstsjerke 
Metslawier, 2016). 
 
Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie, en daarmee de 
locatie waar de referentiecollectie wordt 
aangelegd, bevind zich aan de rand van het 
Lauwersmeer, nabij Ezumazijl. Het 
Lauwersmeer is bekend als foerageer-
locatie voor watervleermuizen. Daarnaast 
is het ook een zeer belangrijk gebied voor 
broedvogels. Het betreft een open en zeer 
waterrijk gebied met moerassen en 
rietvelden. Daarnaast bestaat het 
landschap ook uit bossen en graslanden 
(Alterra, 2016).  
Het Lauwersmeer is een Natura2000 gebied 
Dit houdt in dat dit gehele gebied 
beschermd wordt vanuit de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen (Alterra, 2016). 

Figuur 1. Metslawier op de kaart 'Nederland' 
▬  Metslawier 

Figuur 2. Metslawier op de kaart 'Nederland' 
▬  Metslawier 
▬  Onderzoekslocatie 
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1. Foerageerlocaties bepalen 
Allereerst worden de foerageerlocaties 
van de watervleermuis bepaald. Hiermee 
kan een juiste onderzoekslocatie worden 
bepaald, waar de prooidieren zoveel 
mogelijk overeenkomen met de werkelijke 
prooidieren van de watervleermuizen uit 
de onderzoekspopulatie. 
Door middel van een literatuuronderzoek 
naar de watervleermuis wordt onderzocht 
in welke gebieden de watervleermuis 
foerageert en welke gebieden nabij 
Metslawier hieraan voldoen.  
Voor de juiste foerageerlocaties moet 
vooral gedacht worden aan waterrijke 
gebieden. Hier foerageren water-
vleermuizen voornamelijk. Deze gebieden 
mogen op een maximale afstand liggen 
van 10 km vanaf Metslawier. Dit is de 
maximale jachtafstand die een water-
vleermuis aflegt (Stowa, 2010). 
 
2. Mogelijke prooidieren bepalen 
Aan de hand van een literatuuronderzoek 
wordt bepaald welke prooidieren eerder 
zijn aangetroffen als onderdeel van het 
dieet van de watervleermuis. Hieruit kan 
een beeld worden geschetst van welke 
prooidieren mogelijk aanwezig zijn in de 
feces. 
 
3. Mestanalyse uitvoeren 
De harde delen van een insectskelet 
bestaat vooral uit chitine. Een hard laagje 
wat een soort pantser vormt, en het insect 
bescherming biedt. Chitine kan een 
vleermuis niet verteren, waardoor deze 
insectenfragmenten weer met de 
ontlasting worden uitgepoept. Tijdens een 
mestanalyse wordt naar deze deeltjes 
gezocht. 
De mest van de onderzoekspopulatie 
wordt verzameld in de Doarpstsjerke in 
 

2 
Materiaal en methode 
Om de prooidieren van de 
watervleesmuis te determineren 
wordt gebruik gemaakt van een 
mestonderzoek. Hierbij wordt 
mest van de onderzoekspopulatie 
verzameld om dit vervolgens te 
analyseren, in dit geval op 
restanten van prooidieren. Het 
onderzoek wordt opgedeeld in 
vijf onderdelen:  
1. Foerageerlocaties bepalen  
2. Mogelijke prooidieren bepalen 
3. Mestanalyse uitvoeren  
4. Prooidieren verzamelen en de-
termineren 
5. Data analyse 
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  Metslawier. Voorafgaand aan de mest-
analyse moet de mest in een vaste staat 
worden gebracht: de mest moet eerst 
minimaal een week in een droge ruimte 
uitdrogen (Haarsma, 2000). Vervolgens 
moet de uitgedroogde mest 48 uur in een 
mengsel van alcohol en glycerine weken 
om uiteindelijk de onoplosbare chitine-
delen over te houden. Deze kunnen onder 
een binoculair worden gedetermineerd 
(Haarsma, 2000). Tijdens het werken met 
de mest is het erg belangrijk aan veiligheid 
te denken. In verband met onder andere 
ziektes zijn handschoenen en een 
mondkapje daarom aangeraden. 
 
4. Prooidieren verzamelen en determineren 
Vanuit de bepaalde foerageerlocaties is 
een geschikte onderzoekslocatie 
gevonden. Hier moeten de mogelijke 
prooidieren gevangen worden. De beste 
methode hiervoor is om een groot wit 
doek te spannen, waarop een bouwlamp 
wordt gericht. Insecten komen op dit licht 
af en zullen op het doek landen. Door 
middel van vangpotjes kunnen de insecten 
vervolgens gevangen worden. De plaats 
waar het doek gespannen wordt moet zo 
dicht mogelijk bij het water zijn. Ook moet 
het doek tot op de grond komen. Zo wordt 
het totale dieet van de watervleermuis 
gedekt, en kunnen zowel vliegende als 
enkele kruipende insecten gevangen 
worden. Bovenstaand proces moet 
eenmaal in de avond (schemer-nacht) en 
eenmaal in de ochtend (schemer-dag) 
uitgevoerd worden. 
De gevangen prooidieren moeten geco-
deerd bewaard worden op een droge, 
gekoelde plek en moeten worden 
gedetermineerd met behulp van een 
binoculair. Voor determinatie moeten de 
insecten vermalen worden tot vergelijk-  
 

bare fragmenten als die in de feces. De 
insecten die vermalen dienen te worden 
moeten eerst gedroogd worden. Ook de 
fragmenten dienen gecodeerd en op een 
droge, koele plek te worden bewaard. 
Hierna kan determinatie plaatsvinden. 
Factoren waarop gedetermineerd kan 
worden zijn onder andere beharing en 
lengte beharing, adering van vleugel-
fragmenten, fragmentlengte en vorm. 
Determinatie gebeurd door middel van de 
referentiecollectie en literatuur. 
De prooidieren worden zo ver mogelijk op 
naam gebracht. Als de soort niet op exacte 
naam gebracht kan worden wordt er 
gedetermineerd op familienaam. 
 
5. Data analyse 
De verkregen data van de mestanalyse 
wordt vergeleken met de eerder gevangen 
insecten, die dienen als referentiecollectie. 
Door middel van het uitvoeren van de data 
analyse kan worden geconcludeerd welke 
prooidieren zijn aangetroffen in de mest 
van de watervleermuispopulatie in Doarps-
tsjerke Metslawier.  
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3 
Resultaten 
Tijdens de analyse van de 
vleermuismest afkomstig uit 
Doarpstsjerke Metslawier zijn 
verschillende chitine fragmenten 
gevonden. Een aantal van deze 
fragmenten zijn nog voldoende 
intact zijn gebleven om te 
gebruiken voor determinatie. In 
dit hoofdstuk worden de 
resultaten van de mestanalyse en 
determinatie weergegeven. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten 
weergegeven van de mestanalyse 
(weergegeven in de linker fotoreeks, foto 
a) en van de referentiecollectie waarmee 
de gevonden fragmenten worden 
gedetermineerd (weergegeven in de 
rechter fotoreeks, foto b). De foto’s die 
naast elkaar gegeven zijn zijn aan elkaar 
gelinkt. Alle foto’s van fragmenten 
afkomstig uit de vleermuizenmest komen 
uit eigen archief. In principe komen de 
foto’s van fragmenten afkomstig uit de 
referentiecollectie ook uit eigen archief, 
tenzij foto’s van andere bronnen een beter 
beeld geven. Hierbij wordt dan een 
afbeeldingsbron genoemd. 
 
Tijdens het aanleggen van een 
referentiecollectie op de onderzoeks-
locatie zijn de volgende soorten gevonden: 
vliegen (Brachycera), motten/nacht-
vlinders (Heterocera), muggen (Nemato-
cera, waaronder steekmuggen en lang-
pootmuggen), spinnen (Araneae) en 
snuitkevers (Curculionidae). 
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  Figuur 3a. Vliegenpoot 

(gedetermineerd) 
afkomstig uit vleer-
muismest. Foto uit 
eigen archief. 

 

Figuur 3b. Vliegenpoot  
afkomstig uit 
referentiecollectie. 
Foto uit eigen archief. 

 

Het fragment zichtbaar in figuur 3a is 
gedetermineerd als behorend tot de vliegen 
(Brachycera). In de gedetermineerde vliegenpoot 
uit figuur 3a zijn duidelijk overblijfselen zichtbaar 
van grote haren aan de uiteinden van de 
pootfragmenten. Deze wijzen duidelijk naar het 
einde van de poot. Dit komt sterk overeen met 
 
 

Determinatie: vliegen (Brachycera) 

 

Determinatie: vliegen (Brachycera) 

 
Ook zijn er tijdens de mestanalyse veel 
fragmentjes aangetroffen die onder de 
microscoop op geclusterde cirkeltjes leken. Deze 
fragmenten, waaronder die uit figuur 4a, zijn 
gedetermineerd als behorend tot de vliegen 
(Brachycera). Het patroon van geclusterde cirkels 
 

Figuur 4a. Fragment 
facetoog vlieg (ge-
determineerd) 
afkomstig uit vleer-
muizenmest. Foto uit 
eigen archief.  

 

Figuur 4b. Facetogen 
vlieg afkomstig uit 
referentiecollectie. 
(Afbeelding: 
Shanthanu) 

 

komt sterk overeen met dat van zogenaamde 
facetogen. Facetogen worden teruggevonden bij 
bij veel soorten insecten, waaronder voornamelijk 
vliegen. Figuur 4b laat de facetogen van een vlieg 
microscopisch zien. 
 
 

de vliegenpoot uit figuur 3b die afkomstig is uit de 
referentiecollectie. De klauwtjes aan de uiteinden 
van de poot zijn echter niet terug gevonden bij 
het fragment afkomstig uit de mest. Wel is 
hiervan nog een erg klein verdikt uitsteeksel 
overgebleven en zichtbaar onderaan het laatste 
pootfragment. 
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Determinatie: spinnen (Araneae) 

 

Figuur 5a. Spinnen-
poot (gedetermi-
neerd), afkomstig uit 
vleermuizenmest. Af-
gebeeld zijn onderste 
3 pootfragmenten 
(metatarsus, tarsus, 
klauwtjes). Foto uit 
eigen archief. 

Figuur 5b. Spinnen-
poot afkomstig uit 
referentiecollectie. 
Afgebeeld zijn 
onderste 4  poot-
fragmenten (tibia, 
metatarsus, tarsus, 
klauwtjes).  
(Afbeelding: Uleth) 

 

Het fragment zichtbaar in figuur 5a is 
gedetermineerd als behorend tot de spinnen 
(Araneae). Hierbij zijn de metatarsus, tarsus en 
klauwtjes van de poot zichtbaar. In figuur 5b, uit 
de referentiecollectie, is ook de tibia zichtbaar, 
het vijfde deel van een spinnenpoot. De tarsus is 
het zevende en laatst deel van een spinnenpoot. 
Hieraan zitten de klauwtjes bevestigd. De 
 
 

Determinatie: muggen (Nematocera) 

 

Figuur 6a. Muggen-
poot (gedetermineerd) 
afkomstig uit vleer-
muismest. Foto uit 
eigen archief. 

 

Figuur 6b. Muggen-
poot afkomstig uit 
referentiecollectie. 
Foto uit eigen archief. 

Het fragment zichtbaar in figuur 6a is 
gedetermineerd als behorend tot de muggen 
(Nematocera). Tijdens de determinatie is dit 
fragment ook vergeleken met een vliegenpoot en 
een spinnenpoot, zoals te zien in figuur 3b en 
figuur 5b. Omdat het fragment uit figuur 6a 
zichtbaar dunner is en lichtere beharing heeft dan  
 
 

metatarsus is het zesde deel. Het bovenste 
pootfragment uit figuur 5a komt sterk overeen 
met een afgebroken metatarsus, in zijn geheel te 
zien in figuur 5b. Hierna volgt de tarsus, en als 
goed naar de foto uit figuur 5a wordt gekeken zijn 
zelfs de klauwtjes aan de onderzijde van de tarsus 
zichtbaar. 
 
 

een vliegen- of spinnenpoot, wordt verwacht dat 
het hier om een muggenpoot gaat. Het fragment 
is zichtbaar slank, heeft lange pootfragmenten en 
heeft kleine klauwtjes waar het zich mee aan 
ruwe materialen kan hechten. Daarnaast heeft 
het ook lichte beharing. Dit komt sterk overeen 
met de muggenpoot uit figuur 6b.  
 
 
 



 

 11  
Onderzoek naar het dieet van de populatie watervleermuizen in Doarpstsjerke Metslawier 
Daan Grobben, Merel Klaarmond        Van Hall Larenstein University of Applied Sciences 

 
  

Determinatie: motten (Heterocera) 
o.a. hopwortelboorder (Hepalius humuli) 

 

Figuur 7a. Onver-
teerde beharing 
mot (gedetermi-
neerd) afkomstig 
uit vleermuizen-
mest. Foto uit 
eigen archief. 

Figuur 7b. 
Mottenfragment-
en (hopwortel-
boorder) afkomst-
ig uit referentie-
collectie. 
(Afbeelding: C. 
Lewis) 

Het fragment zichtbaar in figuur 7a is 
gedetermineerd als behorend tot de 
motten/nachtvlinders (Heterocera). In de 
vleermuizenmest werden meerdere malen 
fragmenten gevonden zoals die in figuur 7a, 
uitziende als ‘plukken haar’. Veel 
nachtvlindersoorten zijn zeer sterk behaard. Deze 
fragmenten komen dus overeen met 
nachtvlinders. 
Ook de hopwortelboorder (Hepalius humili) is een 
sterk behaarde nachtvlindersoort, zie figuur 7b.  
 

De distributie van deze nachtvlindersoort 
concentreert zich sterk in de regio van het 
Lauwersmeer en omstreken. De kans is dus groot 
dat de hopwortelboorder in het dieet van de 
watervleermuizen uit Doarpstsjerke Metslawier 
voorkomt. Omdat deze soort niet de enige 
nachtvlinder is die sterk behaard is, is de kans 
groot dat er meer soorten uit de Hepialidae-
familie (wortelboorders) en Heterocera-familie 
(motten/nachtvlinders)  gegeten worden door de 
watervleermuiskolonie.  
 

Figuur 8a.Vleugel mot 
(gedetermineerd) 
afkomstig uit vleer-
muismest. Foto uit 
eigen archief. 

 

Determinatie: motten (Heterocera) 

 
Het fragment zichtbaar in figuur 8a is 
gedetermineerd als behorend tot de 
motten/nachtvlinders (Heterocera). Dit fragment 
betreft een deel van een vleugel, waarbij de 
adering van de vleugel nog goed intact is 
gebleven. Hierbij is te zien dat de aderen in de  
 
 

vleugel vrij recht op elkaar staan en hoeken van 
ongeveer 90 graden vormen. Dit komt bij een 
aantal insecten voor, waaronder bij 
motten/nachtvlinders (Amentsoc, 2015). Echter is 
de mot de enige soort die in het dieet van een 
vleermuis verwacht word met deze adering. 
 
 

Figuur 8b.Vleugel mot 
afkomstig uit 
referentiecollectie. 
Foto uit eigen archief. 
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  Figuur 9a. Fragment 

antenne mot (gede-
termineerd) afkomstig 
uit vleermuizenmest. 
Foto uit eigen archief.  

 

Figuur 9b. Antenne 
mot afkomstig uit 
referentiecollectie. 
(Afbeeding: C. Lewis)  

 

Determinatie: motten (Heterocera) 

 
Het fragment zichtbaar in figuur 9a is 
gedetermineerd als behorend tot de 
motten/nachtvlinders (Heterocera). Op het eerste 
gezicht lijkt dit een geniculate antenne (ook wel 
voelspriet genoemd). Dit type antenne wordt 
gekenmerkt door het smalle begin en het brede 
uitlopen van ieder onderlinge fragment. 
Genaculate voelsprieten zijn veel voorkomende 
voelsprieten bij mieren en bijen (Amentsoc, 
2015). Het is erg onwaarschijnlijk dat deze 
insecten voorkomen in het dieet van de 
watervleermuis. Mieren zijn erg klein en dragen 
daardoor niet veel bij aan het dieet van een 
watervleermuis. Ook zijn vliegende mieren enkel 
een paar weken per jaar actief, en dan ook alleen 
tijdens dag. Dit activiteitspatroon geldt ook voor  
 
 

bijen. Deze zijn ook dagactief, wat niet past bij het 
jacht- en foerageergedrag van de watervleermuis 
(Amentsoc, 2015). Bij nauwkeurige bestudering 
van het fragment uit figuur 9a kan geconcludeerd 
worden dat de bovenkant mogelijk is afgebeten. 
Het fragment kan dan ook een clavate voelspriet 
betreffen, welke veel voorkomen bij 
motten/nachtvlinders. Doordat het on-
waarschijnlijk lijkt dat de insecten waarbij 
geniculate voelsprieten voorkomen door 
bovengenoemde redenen in het dieet van de 
watervleermuis  voorkomen, en doordat het 
fragment uit de mest mogelijk een clavate 
voelspriet betreft, kan ervan uit worden gegaan 
dat er hier sprake is van een afgebeten voelspriet 
van een mot. 
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  Ook zijn er deeltjes gevonden tijdens de 

analyse die niet op soort gebracht konden 
worden, maar echter wel zeer duidelijk een 
deel van een insect zijn. Onderstaande 
foto’s zijn deze delen die niet op soort 
gebracht konden worden. 
 
Het fragment in figuur 10 betreft een 
insectenkopje afkomstig uit de 
vleermuizenmest. De zichtbare zwarte 
cirkels moeten worden genegeerd, dit zijn 
luchtbellen die boven het chitine fragment 
in de vloeistof drijven. Opvallend is het 
oranjekleurige deel, wat duidelijk de schedel 
van een insect vormt. Onderaan zijn de 
kaken ook nog te zien, die lichtrood gekleurd 
zijn. Ook is een curve in het schedeltje te 
zien, wat erop kan duiden dat het dier twee 
grote oogdelen heeft gehad. Deze 
eigenschappen waren echter niet voldoende 
om het insectenkopje op familienaam te 
determineren. 
 
Figuur 11 betreft waarschijnlijk een 
onderdeel van een antenne. Deze antenne 
valt onder de genaculate voelsprieten, 
omdat de onderlinge fragmenten smal 
beginnen en breder uitlopen richting het 
uiteinde. Omdat, zoals eerder genoemd in 
de resultaten, insecten waarbij geniculate 
voelsprieten voorkomen een ander 
activiteitspatroon hebben dan de water-
vleermuis, en het daarmee onwaarschijnlijk 
is dat deze insecten in het dieet voorkomen, 
kan dit fragment niet met zekerheid gede-
termineerd worden.  
 

Determinatie: onbekend/unknown 

 

Figuur 10. Insectenkopje (determinatie onbekend), 
afkomstig uit vleermuizenmest. Foto uit eigen archief. 

 

Figuur 11. Antenne (determinatie onbekend), afkomstig 
uit vleermuizenmest. Foto uit eigen archief. 
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4 
Conclusie 
Tijdens de mestanalyse worden 
insectenfragmenten uit de mest gefilterd, 
waarna deze door middel van een aan te 
leggen referentiecollectie op (tenminste) 
familienaam worden gebracht. 
Na uitvoering van de mestanalyse en 
vergelijking van de chitinedeeltjes uit de 
mest  met fragmenten uit de referentie-
collectie, zijn de volgende insectensoorten 
gedetermineerd, gevolgd door het soort 
fragment: 
� Motten (Heterocera): antenne, haar-

fragmenten, vleugel 
� Vliegen (Brachycera): facetoog, poot 
� Muggen (Nematocera): poot 
� Spinnen (Araneae): poot 
 
Ook zijn er enkele goed gepreserveerde 
chitinedeeltjes gevonden die niet met 
zekerheid op soort gebracht konden 
worden. Dit betreft een insectenkopje en  
een onderdeel van een antenne.  
 

Na determinatie kan geconcludeerd 
worden dat het dieet van de populatie 
watervleermuizen in Doarpstsjerke 
Metslawier zeker uit de volgende soorten 
bestaat:  
� Motten (Heterocera) 
� Vliegen (Brachycera) 
� Muggen (Nematocera) 
� Spinnen (Araneae) 
Hiermee kan echter niet worden 
geconcludeerd dat het dieet van deze 
populatie watervleermuizen enkel uit deze 
soorten bestaat.  
 
Uit literatuuronderzoek kan verwacht 
worden dat de volgende soorten, al dan 
niet aangetroffen tijdens de mestanalyse, 
ook in het dieet van deze populatie 
watervleermuizen zijn inbegrepen: 
� Haften (Ephemeroptera) 
� Gaasvliegen (Chrysopidae) 
� Snuitkevers (Curculionidae) 
Bovengenoemde soorten zijn echter niet 
gepreserveerd aangetroffen in de mest 
van de betreffende populatie 
watervleermuizen. Literatuuronderzoek 
richt zich op de gehele populatie 
watervleermuizen, waardoor er niet met 
zekerheid gezegd kan worden of deze 
soorten in werkelijkheid ook in het dieet 
van deze watervleermuiskolonie zitten. 
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