
Als poep lang genoeg ligt kunnen schim-
mels uitgroeien tot paddenstoelen en 
hun sporen verspreiden. Vele soorten zijn 
afhankelijk van poep.

Het Hele jaar door
Niet alleen in de zomer is mest van groot 
belang, maar juist ook in de late herfst, 
winter en het vroege voorjaar. Belangrijk 
is dat grote grazers als paard en rund het 
hele jaar in een terrein aanwezig zijn. Er is 
dan voortdurend aanvoer van poep zodat 
vliegen- en keverlarven ook de winter door 
kunnen komen. In de herfst en winter, als 
voedsel steeds schaarser wordt, vormen 
deze larven een welkome en betrouwbare 

aanvulling op het dieet van vele vogelsoor-
ten als kraaien, lijsters en spreeuwen en 
zoogdieren als de das. 

Ook voor het verspreiden van zaden is het 
jaarrond begrazen van belang. Zaden wor-
den vooral in de herfst en winter gegeten, 
vaak in hun geheel. Door het spijsverte-
ringsproces wordt de schil om het zaad 
zachter en krijgt de kiem na het uitpoe-
pen een kickstart met de direct beschikbare 
voedingsstoffen. In deze periode vinden 

ook zaadetende vogels als geelgors, kneu en 
vink hun kostje in de poep. Het verweken 
van de schil maakt dat de kern er makke-
lijker uit te halen is.

roofdierenpoep
Poep van roofdieren trekt weer speciale 
diersoorten aan, zoals grote en kleine weer-
schijnvlinder en enkele zeldzame kever-
soorten. De mannelijke vlinders halen zou-
ten uit de mest en dragen die bij de paring 
over op de vrouwtjes. Aaskevers komen af 
op de vaak aanwezige halfverteerde vlees-
resten. Daarnaast profiteren slakken van de 
vruchtensappen van halfverteerde bessen in 
bijvoorbeeld vossenpoep. 

Borstelbekertje en kogelschieters op koeienvlaai

Kauwen verspreiden de poep op zoek naar larven

omzetten en de flatsen en vijgen blijven 
langer liggen.

Daarom is het niet wenselijk om behandelde 
dieren toe te laten in natuurterreinen. Ook 
als vlak daarvoor gestopt is met de behan-
deling. De ontwormingsmiddelen worden 
zes tot twaalf weken na toediening nog in 
de poep aangetroffen.
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VeldmestkeverlarveGrote weerschijnvlinders op vossenpoep

Dassen zoeken in de poep naar larven

Wormverdrijvende kruiden

tot gevolg. Om dieren dit leed te besparen 
worden ze vaak behandeld met medicijnen: 
ontwormingsmiddelen. Het gevolg is ech-
ter dat de insecten die leven van hun poep 
ook sterven. De vliegenmaden en de larven 
van kevers kunnen dan niet meer de poep 

Spaans onderzoek laat zien wat er gebeurt met mest van ontwormde en niet-ontwormde runderen en paarden

ontwormingsmiddelen
In natuurterreinen, zoals bijvoorbeeld in 
de Millingerwaard bij Nijmegen, grazen 
paarden en runderen in kruidenrijke land-
schappen. De meeste planten zijn vooral 
voedzaam, maar sommige, zoals boeren-
wormkruid en kraailook, ook heilzaam. 
Parasieten als long- en darmwormen wor-
den verdreven door bepaalde stoffen in deze 
planten. Zodoende houden deze grazers 
hun afweer op peil.

In een intensief begraasd en bemest boe-
renweiland staan deze kruiden niet. Para-
sieten krijgen dan de kans om een plaag te 
vormen, met soms ernstige ontstekingen 

Afval bestaat niet in de natuur. Alles wordt weer gebruikt. In de uitwerpselen 
(poep) van dieren leven weer andere dieren, planten en schimmels. Er gebeurt 
van alles op en rond de poep. Kleine diertjes eten ervan, leggen er eitjes in en 
worden vaak weer opgegeten door grotere dieren. Koeienvlaaien of paardenvijgen 
van dieren die vrij in de natuur leven is hele pure mest en hier vind je dus het 
meeste leven op. Als de dieren medicijnen krijgen, bijvoorbeeld ontwormings-
middelen, dan ‘leeft’ de poep niet.

Poep moet leven



poep, Het bruine goud
Een veldmestkever moet snel zijn. Hangend 
aan een grashalm snuffelt hij met zijn voel- 
sprieten de lucht af. Bij het geringste ver-
moeden van poepgeur klapt hij zijn dek-
schilden omhoog en vouwt hij zijn vleugels 
uit. Die alertheid is cruciaal want honder-
den anderen zijn onderweg om een deel van 
de poep op te eisen. Als hij vlak boven de 
geurbron hangt laat hij zich vallen en kruipt 
in een paar seconden in de spelonken van 
de verse koeienvlaai of paardenhoop. Alle 

kevers proberen zo snel mogelijk een deel 
van de poep af te zonderen van de rest, een 
partner te vinden om mee te paren en dan 
samen voor het broed te zorgen.

Ook de strontvliegen moeten snel zijn. De 
legboor waarmee het vrouwtje eitjes in de 
poep brengt is delicaat en kan niet door een 
opdrogende korst. Dat geldt net zo voor de 
monddelen van poep-etende vliegen. En wie 
het eerst verschijnt heeft het beste deel van 
de poep, diens larven worden de grootste 
en kunnen zich het beste verdedigen tegen 
rovende insecten. De kans is dan groter dat 
de larve kan uitgroeien tot een volwassen 
insect.

rovers
Al deze poepeters worden weer belaagd 
door rovers in alle soorten en maten. Klei-
ne kortschildkevers en strontvliegen eten 
de kleine mestvliegjes. Vanaf de zijkant 
doen wolfspinnen uitvallen naar nietsver-
moedende vleesvliegen. De vliegendoder 
besluipt ze, grijpt en steekt ze waarna zij 
de bewusteloze vlieg naar haar hol brengt 
en er een ei op legt. De uitgekomen larve 
doet zich daarna te goed aan de nog leven-
de, verse vlieg.

Een hoornaarroofvlieg wacht op een aan-
vliegende kever of vlieg. Deze grootste vlieg 
van Noordelijk Europa vangt zijn prooi 
in de vlucht en boort met zijn steeksnuit 
dwars door harde dekschilden.

Maar ook libellen komen op de grote 
vliegenconcentratie af. Deze worden ver-
volgens weer uit de lucht geplukt door 
boomvalken. Zo zijn vele voedselketens te 
herleiden naar poep.

Kringloop
Poep is onmisbaar in de kringloop van 
het leven. Keverlarven, maden, wormen, 
schimmels en bacteriën verwerken de poep 
en maken de voedingsstoffen beschikbaar 
voor planten. Ook is een stevige, vezelrij-
ke en massieve substantie van belang voor 
de kringloop van de kevers en vliegen. Zij 
moeten hierin vaak een flink deel van hun 
cyclus van ei naar larve, pop en adult door-
lopen. Hoe hoger de poep, des te langer 
duurt het voor hij helemaal is uitgedroogd.

De welbekende blauwglanzende mesttor

Strontvlieg eet een klein vliegje

Een gewone vliegendoder verschalkt een groene vleesvlieg

Door mestzwemtorren doorzeefde koeienvlaai

Steenrode heidelibel met prooi

Groene vleesvliegen en spekvlieg op poep

Je kunt duizenden veldmestkevers in één hoop aantreffen


