Uitwerpselen van
zoogdieren
Summary

Hulpm i ddel voor determinatie

Dierplagen regelmatig voor determinatie krijgt

op een hoop onder stenen of stukken hout of in

Uitwerpselen van zoogdieren kunnen belangrijke

opgestuurd, kunnen worden verdeeld in 3 groe-

latrines bij elkaar of geplakt tegen voorwerpen.

aanwijzingen geven over datgene wat een

pen , nl. die van insekteneters, knaagdieren en

De geur is karakteristiek ranzig. De kleur is don-

bepaald exemplaar heeft gegeten, maar ook over

roofdieren.

kerbruin tot zwart, ze bestaan voor het grootste

het doen en laten van de dieren.

We zullen van deze drie groepen de soorten

deel uit fijne chitinedeeltjes. Ze zijn aan één uit-

Uitwerpselen bevatten onverteerde delen van het

behandelen die voor ons werk van belang zijn.

e inde puntig. De grootte varieert van 4 - 10 mm,

Studying form , m e asures and

voedsel, zoals haren, veren, botsplinters, stukjes

con t ents of an i ma ! exc r ements with

chitinepantser van insekten en plantedelen. Uit-

a binocular provides data with

werpselen spelen een rol bij het vinden van een

wh i ch o ne is able to determine the

partner. Bij de anus zitten speciale geurklieren,

de dikte van 3 - 4 mm.

INSEKTENETERS

Spitsmuizen eten ook wel wormen en slakken . In
dat geval hebben de uitwerpselen geen vaste

Spitsmuizen

vorm meer.

i dentity of certain mammals. T he

die aan de uitwerpselen een typische geur geven.

pest control department not only

Deze klieren zijn pas volledig ontwikkeld bij

Hoe stel je nu vast dat je met spitsmuisuitwerp-

receives excrements trom pest

geslachtsrijpe dieren. Vooral in de bronstperiode

species, but also trom animals that

zijn deze klieren actief. De geur deelt de soortge-

De spitsmuissoort die het meest wordt gesigna-

noemd formaat tussen duim en wijsvinger fijn-

are p r o tecte d by law . Soit is worth

noten van de andere sekse mee dat het dier

leerd bij de dierplaagbestrijding is de huisspits-

wrijft en je bekijkt dit door een microscoop of

wh i le to ma k e the effort of

bronstig is. Het is dus een belangrijk hulpmiddel,

muis. Spitsmuizen eten voornamelijk insekten en

loep met een vergroting van 10 of 20 keer en je

determining their "products" as

waardoor geslachtspartners elkaar kunnen vin-

andere geleedpotige diertjes.

vindt dan alleen maar chitinedeeltjes van insek-

well.

den. Sommige diersoorten gebruiken hun uitwerp-

De uitwerpselen van de huisspitsmuis zijn

ten en kleine kiezelsteentjes, dan weet je zeker

selen om hun territorium af te bakenen .

behoorlijk groot. Ze zijn plakkerig en liggen vaak

dat de uitwerpselen van spitsmuizen zijn.

De huisspitsmuis Crocidura russula Hermann

selen te doen hebt?
Als je uitwerpselen in vaste vorm van bovenge-

Een belangrijk aspect is verder dat er door sommige dieren twee soorten uitwerpselen worden
geproduceerd, namelijk de normale uitwerpselen
en de wat zachtere zwarte slijmerige, die direct
weer worden opgegeten. Dat uitwerpselen direct

1

weer worden opgegeten, houdt waarschijnlijk ver-

• ••

band met de stofwisseling en vooral met het
gehalte aan vitamine B12, dat was geproduceerd
door bacteriën in de blinde darm en dat op die
manier weer wordt gebruikt. Zo wordt door bestu-

\

dering van vorm . afmeting en inhoud van uitwerpselen gegevens verkregen voor identificatie van
een diersoort.
De uitwerpselen die de afdeling Bestrijding van
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v.l.n.r. uitwerpselen van huisspitsmuis, vleermuis en egel (foto A.E. Brink)
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Egels

BiJ de dwergvleermuis gaat het om vliegende
prooidieren zoals muggen, motjes, kleine kever-

De egel Erinaceus europaeus L.

tjes en schietmotten. De uitwerpselen zijn 1 - 2
mm in doorsnee. 5 - 10 mm lang en donkerbruin

De egel eet behalve insekten ook wel kleine

van kleur.

zoogdieren en vogels.

In de uitwerpselen van de grotere vleermu issoor-

De uitwerpselen van de egel zijn vrij groot en

ten treft men vaak chitineresten van wat grotere

glanzend zwart. Ze meten ongeveer 3 - 4 cm in

insekten aan zoals loopkevers, meikevers, kre-

de lengte en 8 - 10 mm in doorsnee. Vaak treft

kels, nachtvlinders. wantsen, spinnen, etc. De

men de uitwerpselen aan op gazons en in korte

uitwerpselen zijn 3 - 4 mm in doorsnee. 8 - 15

grasachtige vegetatie. De inhoud bestaat uit chiti-

mm lang en zwartbruin tot zwart van kleur. Wat

nestukjes van insekten en soms uit haren, veren

men in vleermuisuitwerpselen niet zal aantreffen

en stukjes bot. Ze kunnen daardoor worden ver-

zijn kleine kiezelsteentjes zoals dit het geval is

ward met uitwerpselen van roofdieren. In het

bij spitsmuisuitwerpselen.

De zwarte rat Rattus rattus L.

len van de zwarte rat liggen meer verspreid dan

KNAAGDIEREN

De uitwerpselen van de zwarte rat zijn krom

altijd aangetroffen binnen gebouwen. De zwarte

spoelvormig met een spits uiteinde. De kleur is

rat is eet diverse plantaardige producten zoals

bruin-zwart, de lengte is 9 - 12 mm en de breedte

granen, vruchten, meel en zaden. Klein fruit

is 4 · 5 mm. De samenstelling van de uitwerpse-

wordt ook graag opgenomen.

keutels van bruine rat (v.l.n.r. volwassen. 6 weken oud, met kleur van giftig lokaas) (foto A.E. Brink)

die van de bruine rat. Ze worden bovendien bijna

najaar worden er ook zaden en restanten van
allerlei bessen in de uitwerpselen aangetroffen.

Vleermuizen

De bruine rat Rattus norvegicus Berkenhout

De (gewone) dwergvleermuis Pipistrellus

De uitwerpselen van de bruine rat zijn cilindervor-

pipistref/us Schreber

mig. aan een zijde puntig en aan de andere zijde

len van de zwarte rat is homogeen. De uitwerpse-

afgerond, met een wat grove structuur. De
Vleermuizen zijn ook insekteneters; de meest

samenstelling van de uitwerpselen is homogeen.

voorkomende is de dwergvleermuis.

De kleur is meestal donkerbruin tot zwart. Dit is

Uitwerpselen van vleermuizen worden geregeld

wel afhankelijk van het voedsel dat ze opnemen.

opgestuurd. Dit zijn dan vooral de uitwerpselen

De bruine rat is een alleseter; granen. groenten,

van de dwergvleermuis. Van andere soorten,

fruit, weekdieren en vlees worden gegeten. De

wordt een enkele maal een monster uitwerpselen

lengte van de keutel is 12 - 15 mm, de breedte

opgestuurd. Het is bijzonder moeilijk, zo niet

5 - 7 mm en de kleur is variabel. Ze worden vaak

onmogelijk. om aan de hand van uitwerpselen

in grote hoeveelheden bijeen gevonden. Één rat

vleermuizen tot op de soort te determineren. In

produceert ongeveer 40 keutels per dag.

!••

de uitwerpselen van vleermuizen worden alleen
v.l.n.r. keutels van zwarte rat, huismuis en bosmuis (foto A.E. Brink)

chitinestukjes van insekten aangetroffen.
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De huismuis Mus musculus L.

op resten van b.v. insekten, want zoals bekend

De uitwerpselen van de huismuis zijn over het

Hierdoor kan de samenstelling van de uitwerpse-

algemeen zwart van kleur. 3 - 8 mm lang en 2 - 3

len steeds verschillend zijn . Ze eten verder nog

mm dik met vrij spitse uiteinden. Ze worden ver-

granen, zaden, wormen en delen van planten en

nuttigen bosmuizen ook graag insekten.

spreid in het leefgebied van de huismuis aange-

dan vooral de bloemknoppen .

troffen.

Omdat bosmuisuitwerpselen erg op die van huis-

De samenstelling van de uitwerpselen van de

muizen lijken, moet men ook goed worden geïn-

huismuis is homogeen van structuur. De huis-

formeerd over de vindplaats.

\

muis is een alleseter, met een voorkeur voor granen, peulvruchten, noten, en andere vetrijke producten zoals kaas, vet, boter en spek.

ROOFDIEREN
Marterachtigen

v.l.n.r. uitwerpselen van bunzing, hermelijn en wezel (foto A.E. Brink)

De bosmuis Apodemus sylvaticus L.

De steenmarter Martes foina Erxleben.

de uitwerpselen bestaat uit veren. botjes, bot-

zwarte ratten, woelratten, jonge muskusratten,

splinters, stukken schedel en haren. Verder kun-

muizen (vooral door de vrouwtjes), vogels en hun

De uitwerpselen van de bosmuis lijken zeer veel

De uitwerpselen van de steenmarter worden in

nen er zaden en niet verteerbare plantedelen in

eieren, kikkers en padden. Zelden wordt plantaar-

op die van de huismuis. Ze zijn echter groter van

latrines gedeponeerd, soms in zeer grote hoe-

zitten.

dig voedsel opgenomen.

De kleur varieert van zwart tot grijswit. Dit is

omvang, nl. 2 - 2,5 mm dik en 6 mm lang. Ook is

veelheden. Ze zijn 5 - 12 cm lang, 10 - 12 mm

de oppervlakte van de uitwerpselen wat bobbeli-

dik, worst- en/of lusvormig, en in een punt uitlo-

afhankelijk van het voedsel dat de steenmarter

ger. Het is wel van belang om de uitwerpselen

pend . Het oppervlak heeft een gevlochten,

heeft gegeten. Het menu is zeer veelzijdig en

fijn te maken en onder een binoculair te bekijken

gedraaide tot kruimelige structuur. De inhoud van

bestaat uit knaagdieren, jonge konijnen. vogels,

De uitwerpselen van de hermelijn zijn 4 - 8 cm

eieren. insekten, kikkers en ook uit vruchten en

lang en 3 - 6 mm dik. Ze zijn langgerekt, gevloch-

bessen.

ten en puntig. Als ze vers zijn glimmen ze.

De hermelijn Mustela erminea L.

Daarna worden ze doffer. De hermelijn heeft vaak
De bunzing Mustela putorius L.

latrines onder takkenbosjes. holtes of onder
oude stobben van bomen. De samenstelling van

De uitwerpselen van de bunzing zijn cilindervor-

U1iv, erpselen
stccnm.1rt cr

uitwerpselen van steenmarter (foto A.E. Brink)
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de uitwerpselen omvat veren, botjes en haren.

mig, in verse staat zwart of donkerbruin glim-

Het menu bestaat in belangrijke mate uit kleine

mend, gedraaid. Ze zijn 5 - 8 cm lang en

soorten knaagdieren zoals woelmuizen en ratten,

5 - 7 mm. dik, en lopen uit in een punt.

maar ook uit jonge konijnen. Verder worden er

De inhoud van de uitwerpselen bestaat hoofdza-

vogels en een enkele keer eieren gegeten. Amfi-

kelijk uit botjes, haren en veren . Het voedsel van

bieën en plantaardig voedsel worden niet of zel-

de bunzing bestaat uit konijnen, hazen, bruine en

den gegeten.
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De wezel Mustela nivalis L.

Nestelgedrag bij

Geraadpleegde literatuur :

•

Vrouwelijke bruine ratten die in het laatste sta-

Zoogdieren van West-Europa (1 994).

de bruine rat

De uitwerpselen van de wezel zijn klein, langge-

Rogier Lange, Peter Twisk, Alphons van

rekt en sterk gedraaid met een puntig uiteinde.

Winden, Annemarie van Diepenbeek, KNNV

Ze zijn 3 mm dik en 3 - 6 cm lang. In verse staat

Uitgeverij, Utrecht, 1994.

hebben ze een zwarte kleur en zijn ze glanzend

•

tot teerachtig. Deze uitwerpselen worden met de
tijd grijsachtig en droog-vezelig. De inhoud van de

Else viers diersporengids; P. Bang.

Zoogdieren van Nederland; dr. M.A. Ysseling

dium van hun dracht zijn, vertonen alle symptonen en gedragingen die gericht zijn op de inrich-

1

Uitgeverij Elsevier, Amsterdam, 1973.
•

'

Summary

ting van een nest waar zij hun nageslacht kunnen
verzorgen. Zo beginnen zij bijvoorbeeld naarstig

Female brown rats have a habit of

naar nestmateriaal te zoeken. Ook de ratten die

us i ng all kinds of soft materials for

in het laboratorium van de afdeling Bestrijding

interior decoration of their nests i n

van Dierplagen zijn gehuisvest doen dit. Daarom
krijgen de vrouwelijke ratten als zij drachtig zijn

uitwerpselen bestaat hoofdzakelijk uit haren en

en dr. A. Scheygrond.

botjes van woelmuizen die 8 5% van hun menu

Uitgeverij W.J. Thieme, Zutphen 1943.

nat u ral habitats as well as under

omvatten. Bij het ontbreken van woelmuizen eten

•

Nestzorg

Zoogdieren van de Benelux, Herkenning en

labo r atory circums t ances. In order

hooi en papiersnippers in de kooien aangeboden.

de wezels bosmuizen en kleine vogeltjes . Ook

onderzoek 1986.

to deceive predators the entrance

Ook wordt er in hun kooi een houten kistje

worden er kikkers en insekten gegeten.

Jeugdbondsuitgeverij (N.J. N.).

of the nest is concealed w i th hay or

geplaatst om hen schuilgelegenheid te bieden.

dots of grass.

Van deze kistjes blijft af en toe niet veel over,

A.E. Brink.

vanwege de knaagdrift van de ratten .
Al vrij snel nadat het nestmateriaal is aangeboden, begint het wijfje eerst met het aftasten van

'

l

hooi door bruine rat verzameld voor nestmateriaal (foto A.E. Brink)
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