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Soorten
Melolontha melolontha L. (me1kever)
[,.,ze soort wrat dP. ldable JclrPn ~~eed~
ve<er aC!ngetroltt.'n In 19B6 weroen grote

H J.VIug

Engerlingen
Engerllnq<'n (lanen van ml'lkeH•rélt hiJgen) kunnen .Jclnlt>ldlng geH•n tot cm·
s Uge ~chadt' In

grtt~land .

spelen voorttlt>en rol In

De engl'rllngen 'ttn dt• rolt'kt'vt>r ('n de Junlk('\l('r

gazon~

en 'porh·clden. lnrldontN•I ' 'orml'n dl' ('ngt>r·

llngc>n van dr rO.t<'kever el.'n plaag In wl'llandt'n. (ngl'rllnqen van melke' ers
wordl'n dl' lóltlt\W Jare> u \leeds tilltlJkcr e n ltedf'n

~l nd~

I 093 st·hadell)k op In

de "t>ldrgl'hledl'n op z.lndgrond, 'OOreli In h(' t m1ddt'n, oosten en LUJden '.tn
h('lfand. Srhcldt• door <'ng('rllngt•n \an
golftt'rreln In

m(>~I.J.eH' I"\

W('rd wólc.lr!]t'nomen op el'n

IJral>.~nt.

aantallen engerl•ngen van deze soort aan
getroffen 1n een sportV<'Id an E1ndhoven
In 199.2, mèlllr vooral to 19<:13. 1S er ernstl·

ge schilde ontstc1an 111dt! wrrdegebal'dtm
op zandgromJ voor,lltn de Gelde~

Achterhoek MPidlrl!J!'n van ernstige ~cha·

de aan boon1 kw. htlfgl wa~*.n komen
vooral ut Gelr!P.rland. Brabant en Limburg
Op enkele gollterre1nen 10 m10den Nl!der·
land ZIJO me1kevers schadelijk aangetror·
fen. voorndmehJk 111 de rough

De ..ol\vasscn ~evers van de voor sport·
~clden be a!lgnjke soorten ZrJn a tref

..anaf e100 met tot beg1n JUli
De e•eren worden nel onder de grasmat
gelegd, meestal op een d1epte van n1et
meer dan S cm De Uitkomende lafllen,
engerlingen. ZtJn geelachhg Wit met een
.;astaflJCbrwne koo. ze hebben d11e paar
vnJlange en kracht•ge borstpoten; de
achterhjlssegmentt'n Zijn pootloos. de
are laatste SP.gmenten ~akacht1g verd I t
Schade
r,. 1 .:1• d1e wordt verOOI7••<~1 t

doe"

engerl1ng•'fl tJ~taal Uil het afvro•tcn van
grasv10rtels lot vlè!k ondN het groopunt
\', aardoor de qrc~smat los kom: van de
rrunera eondergrond B11 sterI: drogend
weer 1\ het gras n1Pt meer 1n staat 110!·
tJaende water op te nP.men waartloot het
H.'f'c!rooqt Onclt11 niJtle weersomstand g
hedtn ts het qr,Js m slaat opn1euw wortels
te VOlml!n un treedt hergroei op
In de regel ZIJn de ong<-wenste graiSen
zoals kwee~ gras en ~trrtatgras het eers11n
staat om nteuwe wonPI~ te vorrnPn waar·
dOOf het •mt•uwe·· grasbestantJ een sterb•
concurrent vorrnl voor de goede gra~scn
In de regel znl een ster~ aangl'tast nerci!CI,
ook na herstel opmeuw rnoett>n worden

Het achterliJf Js ••ntC)~zms doorschijnend
waaróoor dP d;mntnhoud als een donkere massa Z!Chtbailr wordt In rust lggen
d~ P.ngerl ng n mcf'.Stal meen karakter~Y
uet·e halfm~elvorm•ge pos1ue De drversc
soorten kunnen wordf>n onderscheldim
aan het behannq~prttroon op dP onder·
ZJJde van cle b~tdl•l,!,llste acht..-riiJfw~q·
menten en aan de vorrn van dt• anale
open1n9 EngeriiO!Jf'n h>nnen dne ver·

Ooi: 1n de orov1nC11'S Dnmte en Utrecht
ZIJn me1kt'11ers Qf'vonden zowel adulten
als larven De hoofdvlieglijd IS m mer

De kev\!f5 vliegen 1n de !>Chcmenng, btj
voorkeur naar Pik!'n en beuken voor een

liJP ngsvraat BIJ l'en rnas·.alt.> vlucht kan
de penlef1t.> van rJr bomcon worden k<lal·
Nt~ Je q1ote ultl>èHsling v,1n de
me kever 1n d•• Jaren 1944 19581S de

gevreten

sch len!11' grootte ~tad1a, :ze vervel en

populatie n N w en centraal Europa ster\.

dus rwee maal De poppen dir> meestal

teruggelopen All'lem('en w~«< dl? achter·
U1tgang toeqeschrf'Vt'l'l aan het Cl('bru •

op een tJ1epw va11 30 50 cm loggen Ztjn
f chtbru,n gel.lt•urd rn omgeven door

een

!o~w.

tt're, .Mtdl!n cocon De l'nger·

hngen van de ro:tekever en de JUOikt>Vl!r
~.unnen z1ch op een gl<~d orpervtal

VOOrtbt!o.\f€9Cn met bl'hulp van hun

van bestntdlnQ~mlddt:'len tn de landbouw

In het beg1n van dl'ze eeuw ontdekte de
Zv.1tserse onderzoeker Decoppet dat er
sprake wos van veelJaarliJkse schommel1n·
gen 10 de aantallen (30-40 Jaar m Zw tser·

Me••oc' er-ar 11t1qen ZIJn m1ddelgrt lt. lilt VTIJ
grote i evers (lil? worden gekenmP.rkt door
hun u11 lamP.II\'n he,l<~.Jncie ~>lndt,~ell van
de antennen, het IChteriiJf ~~('I>~ I en1gsz•ns

land) Deze schommel1ngen (cydJCJteot) tn
de me keverpopulat•e kon hiJ meten aan
de me1kevers dre s1nds het begm van de
I Se eeuw door f.tnderen werden verzameld als vorm van beslrijd•ng. De vergoedingen per l1ter me•k.evers werden door
de :..erken br1gehouden en van deze gegevens maakte Decoppl't gebru1k De laaute
me 1\l'l/ef\lluchten rn Nedertand waren
emd veeruger en beg10 VIJftiger Jëlren
Atgaande op w,,,,rnem•noen tijdens de
vluchtJaren rondom 1950 hjkt het er op

u lachter de det.sctulden

dat oeze rUim 10 Jaar ~tdndhouden

rngezaa d Secunda11e schade ontstaat
door prl!da:1e van vogels (voomomt> 1,l
kraa•acht1gen) en zoogdreren zoals

'ossen

en dassen op de engerlingen. De zode

worot b1J het zoeken van de engerlingen
losgeplu t en vernoeld
Kenmerken van Kevers en Engerhogen
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poten terwrJl mcrkever-engerl1ngen
ge:<romo bhJven logqen ol z1ch op hun
Zll•-ant voortbewegen De kenmer~.en
ZIJn met een goede loep ( 1Ox) te z•en
Eirfl-n w-.m ralel.....n

a
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Het r;..:dmg tn fa~e 1 betekent voor de
prakt 1k dat het aanlokken en wegvangen
met va lcn geen effE'Ct heeft op de parmg
en oe aantallen gt>lrgde e•Pre•l Het maa..
en en "dOden· van de kt>ver.s heeft om
ck<ze reden dan ook ge!'ll elfeet Dte \-Yljf·
jes rn fase 2, dte nog ert•ren b11 zrch hebben, vhcgen na dr• vrl'!errJtn een rechte.
OJ)Stlmendr> l11n weo De nchtrng van ueze
vlucht IS Wille~ "11"9 ~n k<ln ~oms enkele
I riometers bcrH.JQcn In ~:.en gesct11kt tertl>~n

lanuen ze.

~nu pen Jl'

tn de grond en

leggr>n rlaar dl' rl'srNendl' eu: en Ort zou
ren van de verklanngen kunnen liJn voor

Voorsoeihogen over de duur van de hUidge prob'emen ZIJn moedrJk te doen. evena s ~ ur~praak over 11e ernst van de te
verwachten schade De oorzaal van deze
cychate~t tS net bt.>kend In onze stre en tS
er sprake •an een cyclus van 40 á 50 Jc1ilr
De ontw lelmgsduur van me, kevers rs n
Mrddr;n EuroP<'l dne of Vlt'r J<~ar
Vermoedehjlgaat het twecdl' en derde
larves1aorum rl eper df qrond rn brJ ongunsug~ omstandlqh••dt•tJ (voPd~elgcbr(' ., lt>rnpcratuur, v<dllvoorzrenrngt,
:re biiJVI!fl dan een l•ldl I,JIIger rn I IC'\ tweede of derrte larvcStclthurn (VIPtj.JII';JI.' orlt·
w ~ ~ l"hng) (('n pop ri.HIP dit• /1(11 ontw , ~ ell ontlt!r !Jllll\llqr Jtn~t.rntllqhedt>n zou
• en clr.CJcllrqn Olllvvrll1·1inq IwlJI x n

Daarna ~~omen ze naar het oppel\llak. en
de vLegal:t!VIterr be91111, <.~fhilnkehJk van
de \'wei:!Sge5teldhea0, doch UltsiUtlend b~
....arm zonn~g weer tussen 10 00 en 12 00
uur Vaa rs de vlucht opvanend massaal
De vludlttrer ode strekt .:ach uil over dr c
wel en Het IP.Ven van de WIJfJes l.cnt twee
'asen In de Ci!rste fao;e I ru•w·n de WIJfJes
na het uatkornen m ~>nop het rH.n rond

tie 1eer plaal,E'Iil~-!' verdeling van aanlas·
trng De c1cren hebben een ontwtkkelingsperiOdE' van Vlï.'r wE'~ en lodat de ee~tl'
1,1M!n end JUI1r kunnen worden verwcKht
De ktM!n vreten aanvankelijk. aan de i le•ne graswortels op de daepte waar ze Zljn
u tgekomen Na de eerste vervelling kru•pcn de 1\.'ll!i!tre stadturn-larven omhoog
en welen nabiJ de oppel\llakte De larven
hebben dne stad1a Het derde staaaum
gaa• medao oktober, na het legen van ZIJn
darm nhoud. 10 Winterrust ("drapauze")
De volkomen "vvrtte• larven OVef\\ meren
oo een d•~.>pte van ongeveer 30 cm
De poppen kunnen tegen hE>t emde van
apr I wo·den aangetroffen op dezelfde
d•epte als de Ollerwtnterde lal\len

De rozeke~~''' komt ,n het geh...le land voor
op plaatsen W<ldr dP omstand1ghl:'df.'n
g•~c M t 211n A.:tnvt~nkehJI we1d gedacht
Oat de soortLIIl\ftlllPnrl voorkwo1rn op
iiCllle clroge z,mcfqronden

Op dat momentrs er l"E.'n owrrn<~31 aan
mannelJes aanw1wg. wod~e v'-'1 boven
het oppervlak rondzv., rmr•n op zoel naar

Phyllopertha hortiCa/a L

...e

•lt • •

(rozelt.e~t:r}

Jt rne.. t JIQ€'mene soon

Ze heen éen generatre ne1 Jaar
De volwas~ :_ever IS onqev<>er 9 mm
lang, he<eft een donkr.rP. 1nrt.Jillgroene
tot zwarte kop en bor5tsluk en roc1dbrUt·
ne dckSchlld;m Ernd mt•t, .JIS de I. evers U•t
hun poJJhwd qekwpen l iJtt duurtiJel l'en
aantal dagen vnurd.rt L(' volledtiJ lllt!)e-~leurclltjn

vvrJf)eS Na de p<Htng humen cle vvrJfte~
onrmddelijl: terug an de grond, op dezell·
de plclats waar ze ZrJn Lulgel orncn of
slechts er l:ele cenumcter.s daar vandaan.
waar de et eg plaats Vlndt De E'tcren woroen gelegd tn grOt'pen van 2-6 e.eren OP
~n d.eote van 5 tot 15 crn, <tlhanl.elajl
van de d1kte van de lade Het aantal ge.
legde ;>e•en per IMJfJe vaneert van 5 tOt
50 Als rUim 70 protent van de eteren za,r
ge'egd komt het wilfJe wt.>er bovengronds
t:>n vitegt naar nrsbqZJjndt> bomen en stru•bm H•~r begmt de tweed,.. lri~t>, waar htJ
net w1 f1e voor dt> eer~te mrliil vreet, voor
Odm"hJI ildll blad van bed.éal en e1k••n
De mdnnetl~ bliJven dlllJtl bovengronds

In de Wierrngermeerpolder en 1n OOstei1Jl.
Flevokmd werden ze echter massaal geconstatei!rd an sportvelden Meldrngen
van sc.hade komen Uit Drenthe, OvertJSSel,
Gelderland, 1 Goo1 de dUinstreek.
Uue<ht, Brabant en l.11nburg Ze komen
vooral 11001 op goed waterdoorla tende
Ulndgronden Op goed gf'draan~rde

sponvelden IS het fi)KO vëln a.:tnta5ttng

a r.l. 199f

dus groter, evenals op hl.'llcnd terrem .vaar
het water vlot kan afvlOPI!'Il
Het fen dat het met?st llllt·n~lel ll"Stwclde
mtdóengedeeltP. van ~·en ~por tveld en ûe
looppaden met of slt>rhb lh Ql'rlng~ rnóllt'
aant;~et.a\1 wordr>n lOu Ie mc1l ~>n kunren
hebb<.'n met bodemv(•rd11 httng De vcrrmn
derde doorlatendhC'td van de bodem ver
oor1.aakt een hoger vcx htor•halte van de
bodem Deze pladtsehJ~e vcr\d1111cn n
bodemgestelohetd unm•11, evenals het
verschiJnsel van de tWl'CCJI! fa<!!-WIJIJes een
rol sp •Jen n de zeer loki'IIUIIl'rdetmg van
de aantastmg Na ~n kuu(J en nat voor·
1aar zal de populatie alnrrnrn terwiJl n<J
Ct!n vroeg setloen met guns11ge omsum·
dryheden {zoals tn 1993) een u:~name \an
de populaue verwatht r..m worden met
een grotere schade als gevolg

Ook andere voorwerpen word•'n op deze
manll!l dangevlogen waaronder ook mensen. Na de vlucht verdWIJnc•n .:e tn de diChte bodemvege tiltie OC' p.mng vtndt plaats
op h!:'t gril~ WIMrna lwt WIIIJ1' nog en1ge

mtnuten ronrll(lopt tJivon•11s ~ ten>n tc reg.
gen De li!rven ~omPn na ongt>vt~r een
maand urt het c In dl' loop van de zorru..~
ontw. J elen ze ZKh 101 hPt tweede larvestad urn en ovCfWintcren Het volgend f<Jat
groeJen ze Utt 101 het derde ~tad1um en
cr.er.vtnteren op onw·veer 40 cm dtepte
In net .oor,aat verpoppen deze larven Zich
tn met Het pop f,Jdtum duurt ongeveer 30
dagen Dl' Uttgeldeurde rJdulten wachten
onder de grond tot dt' C)P<;t;hlllte temperatuur 15 bere'L lom ll'voorschtJn lP I omen
De schade van de JUni' ever-engerltngen
I ,l.t op d~r van de rozcf;ever Ook deze lar\"en worden gepredeerd door l(raa achugen waardoor de seconda•re schade aallz enl ;. kan worden

Onder laboratonum·om~tand1gheden Zl n
zowel chemr..<he mtdd~>lcn als ~nsei<.te
pdrd~tt.llre JrlltiCli qoed 10 ~tddt engerltn·
Qen Ie doden In lwt Vf tJe veld tS het echter
moethJI<. om ze ondt:>t de tode te beret~.en
Oe al:tu~~t> stl'flpn worden voornamel~k m
de v1lt!aag atgl'bJOken door de daar aan·
wez1ge mtcro orgamsml'n Op het IPO·

DLO wordt al en1ge tiJd g!'werkt met
msekte-parasttatre do11t)es Tegen de rOLek(!V(!r IS onder veldomstandighedeneng
!tucces qeboe~t met deze aalt1es maar de
methOde tS non m~t !Jeheet liJP voor de
pril liJk De rnetkevl'r en JUntkever liJn met
aaltJes nog l.tsttger te bestntden Op on1e
pr~IJol.a t•c P.Jpendal wordt de tnvloecf
naQegi!an vdn het ddnplanten van sci'INmbloemen (w11oe peen) op de populat•e van
de rozek.e,;er· paras1et Tiphta remarata

Aphodius sp. (mestkevers)
Engerlingen "an mestkevers u1t het

geslacht Aphodtus ZtJn veel kletner dan de
h·"I'IIOOr genoemde ~oenen E:~nd zeventJ·
ger j<l!en werden klilthten ontvangen over
het loslaten van de gra~zode op tee loe--

d•!YI?fl van graSl.oden Tt)dens hel snJden
van de zod" werden reqclrru~ttg grote aall-

Amphfmalfon solstrtlale L. ~ttntl ever)
[ .ntkev... komt mtndr.r .tlqf.'n~een voor
dan de ro.'ckewr Tot hr.drn ts de SOOf1
alleen waargenomen 111 hrt tlltdd(•ll, cos·
ten en zu1ûen van het lantJ Op een dantal
9olfterre r~ 1n MuldPn Nrdt>rldlld was de
Jun 11!\•'rrn 1993 zeer talliJI en schad Jl ,
tel\v. I de rozele-.-er en de rnetl ever her
een wa11de nere rol spt>chlcll
Oe JUn;!;ever heert t'i'n genNatie pel twee
Jaar De kever IS 16-18 mm ~1ng en h,t t
entgs<!1ns op een kleme rnr1Lever
Ze IS geel·urwn en spa<Hl<lrHT1 :r,l(ht

ta 'en larven oevc•nden van A11hod us contam natus Deze larwn ble~en nch te ent·
wikkelen n kOOIJnerncst In het vooqaar
vc1n 19Cl<l V~'roorza,Jkl!' rit· ze ,oort otaatsehJ~ problenten op l!l'n r]Oifterrc111 111
Brabant Ook 1n dtl qPv<~l Wd' t'r schade
door preoatte v;m kr;tilll'll

Deze p(lrasl ·t ("~l ulpWI" ·P ') n~lt ei'Nit·
ten nodtg V<lQr de productie van hadr et·
eren Oe etwltten u1t de nollen van deze
schermbloemen Louden dl' produl!ll'
~ unnen verhog~>n Wtldt fJf."f:>n bloetl JUISt
n de penode wamtil dl" parastel vl1eg 1
Deze zou In Stii<Jt kunn(•n ZIJOde rozC'kt'verpopulatre zod.lntg te oncJerdrllhen
oat er geen ernst.ge schade ontstaa:
In Z\'w'ltserlano ZtJn gorde ervan119en opgedaan met ('f'n part~stlatrt> sch1mmel op
me•h'11ers, voornamt>lttk tegen de \:e~ers
uj<!ens de vlucht In N Italie ltJn proeven
gedaan met kunststoFnetten, welke over
de bor:Jem ge~pannen, de Uitkomende
kl!ll-ers tn hun !IJptngsvlucht beletten en de
mvlucht vanuu elders tegengaan
ToepaSSing h·ervoor IS beperkt ~ot boomgaaroen en boomkwekenJen
De eerste proeven met deze nenen Zt)n
d t Jaar ooi( tn Nederland Uitgevoerd.

behaard De vheqpenodc I\ clfhankf.'ltJ~ van
d_e bodemtemperaturen gedurende het
voor clclr In het warme VOO!Jaar van 1993
begonnen de massale vluchten omstreel.s
20 JUn Oe vlucht van de JUn >..eve· IS zee·
opmerkebtk Deze begtnt, evenals b 1de

Peçe ~a· q 1<1"!'11 •n and~re soorten voor.

met~ ever het geval1s, s·dvonds wa~r de

OO' op

zon JUISt IS ondergegaan en duurt ong!!'veer een uur, afhankehJ~ van r1P v.ecr\g~'·
s1Pidtletd Ze vliegen ma~~aal rond t.Je topc
pen •;an bomen en slrutkl'n E'fl OIJentcren
z1ch daarbiJ op rio11kere Sllhourttcn U..'g"n

Bestrijding
E?.r> doelm.:Jttg<' bi>S i rtJUing 15 110<J met
gevondel' AlgemJ:>en wotdl CJ•..,n•c;eerd

H J V/r1q t5 werk/dJm 111

het gras re oercgene11 en .Jcl' tr rollen
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Overige soorten
golf!erretnen Meestal spelen re
geen rol van betekems

het IMIItUUt
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DE IN NEDERLAND OP GOLFBANEN VOORKOME
Melolontha melolontha
Meikever

Phyllopertha horticola
Rozekever

Kever: 25· 30 mm lang; onderzijde buiksegmen·

Kever· 9 · 11 mm lang; kop en halssch1ld

ten aan zijkant voorzien van witte "haaietand-

zwart met groene metaalglans; vliegt

tekening";

vaak massaal, laag bij de grond, in de

vliegt in de schemering.

ochtenduren als de zon schijnt.

Engerling : licht gebogen anale opening; laatste
achterlijfssegment met twee rijen van fijne

Engerling: hcht gebogen anale opening;

doorntjes. de rijen elkaar dicht genaderd;

laatste achterlijfssegment met twee
rijen van fijne doorntjes; omgeving van

omgeving van de doornrijen zacht behaard.

doornrijen spaarzaam behaard.

Ontwikkeling van ei tot kever duurt 3 tot 4
jaar.

Ontwikkeling van ei tot kever duurt 1
jaar.

a
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DE MEIKEVERACHTIGEN EN HUN ENGERLINGEN
Amphimallon solstitiale
Junikever
Kever: 14· 18 mm lang;
lichtbruine kever met geel-bruine beharing;
vliegt

tn

de schemering.

Engerling: anale opening accolade-vormig
gebogen; laatste achterlijfssegment met
korte doornrijen; omgeving doornrijen
vrij lang en zacht behaard.
Ontwikkeling van ei tot kever duurt 2 jaar.

lU
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Aphodius soorten
Mestkevers
Kevers: 3-13 mm lang, afhankelijk van de soort;
sommige soorten zijn egaal zwart, sommigen
geelbruin met zwarte kop en halsschild, vaak
met donkere vlekkerige tekening op de dekschilden; de soorten voeden zich met zowel mest als
ook graswortels of beiden; de meest e soorten
vliegen overdag.
Engerling: klein; anale opening licht gebogen;
laatste achterlijfssegment zonder duidelijke
doornrijen. spaarzaam behaard met zachte korte
haartjes. Ontwikkeling van ei tot kever duurt bij
de meeste soorten 1 jaar.

