Grauwe vleesvlieg
Latijns:
Familie:
Orde:
Status:

Sarcohaga Carnaria L.
Vleesvliegen
Tweevleugelingen
Niet beschermd

Uiterlijk en kenmerken
Vleesvlieg zijn ca. 1-1½ cm groot. De kleuren zijn grijs met rode ogen.
In Nederland komen ca. 80 verschillende vleesvliegen voor. In de volksmond worden ze
ook wel bromvliegen genoemd. De larven leven hoofdzakelijk in rottend materiaal, bij
voorkeur in vlees.

Ontwikkeling en leefwijze
Vleesvliegen ondergaan een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). Het
wijfje legt honderden eitjes in vlees, rottend materiaal, uitwerpselen of in gebouwen op
dode ratte, muizen of vogels. De groene aasvlieg legt ook eitjes in zweren en/of sneden in
de huid van levende schapen. Na ca. één dag komen de larven uit, ook wel maden
genoemd, en doen zich vervolgens tegoed aan het aanwezige materiaal (dus ook levend
schapenvlees!). Hierna volgt het popstadium dat gemiddeld ca. 8-13 dagen duurt. Een
volwassen vleesvlieg leeft zo’n 3 weken.

Schuilplaatsen
Het wijfje van de vleesvlieg komen op vlees af en ruiken de geur van rottend vlees op
grote afstand, terwijl het mannetje de voorkeur heeft voor bloemen. Daarom komen er in
gebouwen hoofdzakelijk wijfjes voor. De groene aasvlieg komt niet vaak binnen voor.

Mogelijke risico’s, schade, hinder
•
•
•

Overdracht van schadelijke virussen, bacteriën of andere micro -organismen (via
poten, monddelen en/of uitwerpselen)
Verontreiniging van vlees en vleeswaren
Schade aan schapen door groene aasvlieg (groeistop, infectie, etc.)

Wering
•
•
•
•

Vlees en vleeswaren koel en afgedekt opslaan.
Dode dieren zo snel mogelijk afvoeren en, indien mogelijk, gekoeld opslaan.
Kadavertonnen na lediging grondig reinigen.
Plaats, waar mogelijk, horren voor openstaande deuren en ramen.

Belangrijk: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan. Stel hiervoor een
schoonmaakplan op.
Bestrijding
Neem direct de bron weg en reinig de omgeving vervolgens grondig. Indien noodzakelijk,
kunt u een (plaatselijke) chemische bestrijding laten uitvoeren door ten Dijk
Plaagdierbeheersing.

