
 
 

 
 

 
Vogelmijt 
Latijns: Dermanyssus Gallinae Degeer 
Familie: Dermanyssidae 
Orde:    Mijten 
Status:  Niet beschermd 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

Het lichaam van een volwassen mijt is 0,8 tot 1 mm lang, ovaal van vorm en afhankelijk van 
de opgenomen hoeveelheid bloed kleurloos tot rood gekleurd. Vaak zwarte vlekjes 
(bloedrestanten) in het lichaam zichtbaar. Volwassen mijten hebben 8 poten. Uit het ei 
komende nimfen (larven) hebben 6 poten. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
Het wijfje zet per dag 3-7 eitjes af in naden en kieren die na 24-48 uur uitkomen 
(afhankelijk van de temperatuur). Eerste stadia heeft een ontwikkelingsduur van 24-48 
uur de daar opvolgende nimf stadia heeft een ontwikkelingsduur van ca. 5-6 dagen. Het 
levensduur imago is ca. 4 tot 6 maanden, waarbij ze 4-5 maanden kunnen hongeren. 
Ontwikkelingsduur van ei tot imago ca. 7-10 dagen. Vogelmijten leven in directe nabijheid 
van hun gastheer. Vogelmijten voeden zich met bloed van vogels, nooit van zoogdieren 
(vandaar de naam vogelmijt). De uit het ei komende larven gebruiken geen bloed maaltijd, 
de daarop volgende stadia nuttigen ze wel een bloedmaaltijd. Het wijfje begint 12-23 uur 
na bloedopname met de ei afzet. Optimale temperatuur 27-28 graden. 
 

Schuilplaatsen  
Onder vloeren, op zolders, achter plafonds, achter wanden in loze ruimten en in 
opgeslagen materialen of goederen. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Mijten kunnen ziekten verspreiden onder pluimvee. Bij grove besmetting in kippenstallen 
een verminderde eiproductie, sterk verzwakte kippen, veel uitval. (dode kippen) Bij de 
mens kunnen bloedzuigende vogelmijten ernstige jeuk veroorzaken. (geen permanente 
gastheer) 
 

Sporen 
• Vogelmijten laten geen sporen achter. 

 



 
 

Wering 
Voorkom dat vogels kunnen nestelen onder de dakbedekking van gebouwen. Vogelnesten 
verwijderen (Plaats vogelschroot of gaas). Plaats geen vogelhokken, volières direct tegen 
de woning. Pas een goede hygiëne toe in de verblijfsruimten van vogels en pluimvee. 
 

Bestrijding 
Na het verwijderen van vogelnesten de omgeving grondig reinigen en behandelen met 
een residueel werkend middel door een deskundige. Behandel direct de gastheer op 
advies van de dierenarts. 
 
 


