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edere dag opnieuw worden bedrijven,
instellingen en particulieren geconfronteerd met ongedierte, één van de zaken
waar u liever niets mee te maken heeft.
Toch kunt u er niet altijd omheen, een
besmetting door ongedierte is immers zo gebeurd. Bijvoorbeeld door het binnenbrengen
van besmette goederen of grondstoffen. Het
is dan belangrijk om te weten wie deze besmettingen snel en deskundig voor u kunnen
verhelpen.

Muraka bv is zo'n deskundig bedrijf. Al
bijna 35 jaar houdt Muraka bv zich bezig.
met bedrijfshygiëne. De serviceverlening is
steeds afgestemd op de laatste ontwikkelingen in de markt. Onze jarenlange ervaring in
vele branches biedt onze opdrachtgevers een
betrouwbare garantie als hygiëne een voorwaarde is.
Ook houtverduurzaming maakt een
onderdeel uit van ons totaalpakket. Met de
meest milieuvriendelijke middelen en deskundige uitvoering wordt een effectieve
bescherming van huis en haard gegarandeerd.

ural<=a=-m

Muraka bv
De Stoven 13-15, 7206 AZ Zutphen
Telefoon 0575-522030, Fax 0575-522432
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HOUTAANTASTIN G
Al bijna 50 jaar landelijk gespecialiseerd in:
• de bestrijding van houtworm, boktor en
knaagkever. Behandelingen tegen zwam in
hout en muurwerk. Leverancier van producten.
• het herstel van door houtrot aangetaste
balkeinden etc. op basis van de Bêta-methode
met toepassing van kunstharsen.
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CONSERDUC/RENOFOR~
HOUTCONSERVERING

HOUTRESTA_URATIE

Made, Eerste lndusirieweg 1, Tel. 0162-672267, Fax 0162-672268
Meppel, Tel. 0522-251244 • Ween, Tel. 0495-520980 • Amsterdam. Tel. 020-6176048
e-mail: renocon@wxs.nl
internet: http://wwwamsterdam.nl/bmz/conserduc

VoorJaarskriebels
Een zachte winter is voor veel insecten
lzet einde. Letterlijk en figuurlijk
raken ze uitgedroogd en als het
voorjaar zich aandient is er niet veel
,neer van de dieren over.
HOE KOUDER HOE BETER
Als de winter niet doorzet en de temperaturen te
hoog worden, kunnen veel insecten in nood
komen. In het najaar zoeken insecten een droge
schuilplaats om te overwinteren. Een klein deel van
de hoeveelheid water die de diertjes bevatten, verdampt. Het restant wordt in min of meer vaste toestand opgeslagen. In deze 'vaste' vorm bevriest het
zelden of nooit. In een kwakkelwinter verliezen ze te
veel water en sterven ze vroeg of laat de verdrogingsdood. Een andere risicofactor voor insecten in
zo'n periode is de ontwikkeling van -schimmels en
bacteriën, die voor veel van hen dodelijk zijn. Een
flink gure winter is voor insecten dus eigenlijk
ideaal. Als het voorjaarszonnetje dan weer gaat
schijnen en de natuur wordt opgewarmd, zullen
ook deze 'beestjes' weer actief worden.

een professionele dierplaagbestrijder altijd even
doorvragen. Zijn de klachten zojuist begonnen of
heeft men al langer last van mieren op bijvoorbeeld
het aanrecht? In dat laatste geval is determinatie
van een aantal exemplaren gewenst. Er kan namelijk
sprake zijn van tropische mieren waarvoor men voor
de bestrijding een deskundige moet inschakelen.

MUGGEN EN VLIEGEN
In vochtige ruimtes onder de vloer, op platte daken,
vijvers, regentonnen en andere plaatsen met stilstaand water of in doordrenkt organisch materiaal
komen tijdens het voorjaar allerlei muggensoorten
tot ontwikkeling. Op plaatsen in gebouwen waar de
temperaturen hoger zijn, worden ze het eerst gesignaleerd. Het hoeven niet altijd steekmuggen (Culex
pipiens L.) te zijn die de last veroorzaken.
Latrinevliegjes bijvoorbeeld zijn in operatiekamers
zeer ongewenst en ook bij productieprocessen
wil men liever geen 'vliegjes in de soep' hebben.
Vasts~lling van de soort geeft aan de hand van de
leefwijze de mogelijkheid om te bron op te sporen
en er wat aan te doen.

MIEREN KONDIGEN DE LENTE AAN
Vooral de bekende tuinmier (Lasius niger L.) is zo'n
voorjaarsbode. De eerste activiteiten worden meestal waargenomen bij de spouw, of op andere plaatsen
grenzend aan verwarmde gebouwen, waar men nog
niet gedacht heeft aan het nut van wering. In het
algemeen kunnen klachten over tuinmieren met
een schriftelijk advies worden afgehandeld. Wel zal

ZANDBIJ OF HONINGBIJ:
DAT IS DE VRAAG
Een minder urgent probleem, omdat het zich altijd
buitenshuis afspeelt, zijn de zandbijtj'es (Andrena spp.).
In het algemeen worden deze
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diertjes alleen als gevaarlijk
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beschouwd omdat ze zoveel op de in staten levende
en soms ook stekende honingbijen lijken. Het zijn
echter solitaire (alleen levende) bijen die slechts
enkele nakomelingen in hun nest verzorgen .. Pas als
een grot~r aantal exemplaren in een zandige bodem
het nest vlak bij elkaar heeft gebouwd, kan men
plaatselijk aantallen rondvliegende zandbijen waarnemen.

weer actief. Dit laatste geldt trouwens ook voor de
herfstvlieg (Musea autumnalis Degeer) en de grasvlieg
(Thaumatomyia notata Meigen).
Als ze niet direct de weg naar buiten vinden en zich
door het gebouw verspreiden, kunnen ze hinderlijk
zijn. Daarbij komt dat ze bepaalde oppervlakken in
kantines en keukens e.d. verontreinigen. Zowel de

HOUTAANTASTERS ACTIEF
In minder verwarmde gebouwen zoals kerken of
andere monumentale gebouwen worden houtknagende insecten na de winter eveneens actief. De larven hervatten hun knaagactiviteiten _en de nog in
het popstadium verkerende, doch volgroeide, insecten knagen zich een weg uit het hout en gaan op
zoek naar een partner. Enkele voorbeelden zijn de
grote houtworm (Xestobium rufovillosum Degeer), de
huisboktor (Hylotrupes bajulus L.) en de houtwesp
(Sirex juvencus L.).

KLUSTERVLIEGEN EN ANDERE
Klustervliegen (Pollenia rudis Fabr.) scholen samen in
de herfst tot grote groepen en kiezen dan hun overwinteringsplaats op een daarvoor geschikte plek in
de natuur (holle boom) of in een gebouw (zolder).
Zodra de zon in kracht gaat toenemen, worden ze

Toen hartje winter de open haard
werd aa·n gemaakt, zag de heer
des huizes ze letterlijk vliegen:
wonderlijke, bruin/geel gekleurde
insecten die tussen de houtblokken
tevoorschijn kwamen.
De houtblokken waren afkomstig uit de Rotterdamse
havenbuurt, waar ze al geruime tijd in een loods opgeslagen waren geweest voordat ze als openhaardhout werden gebruikt. De huiseigenaar, gealarmeerd
door de onverwacht grote hoeveelheid insecten
midden in de winter in zijn huis, nam contact op
met de Rotterdamse ROTEB-ontsmettingsdienst.
Deze zond enkele exemplaren naar KAD Wageningen voor determinatie waar, na ruggespraak met
de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen

Deze van oorsprong Australische boktorsoort heeft
zich over verschillende delen van de wereld verspreid en komt inmiddels voor in bijna alle landen
waar Eucalyptusbomen geïmporteerd zijn. Deze
soort staat vermeld op de 'zwarte' Quarantainelijst
van de European Plant Protection Organisation
(EPPO). Deze lijst bevat een opsomming van dieren
die in o.a. ons land ongewenst zijn, omdat zij zorgen voor faunavervalsing en een gevaar vormen
voor de natuurlijke beplanting op onze bodem
(denk aan infecties en virussen). Via Israël (in 1945),
Egypte, Tunesië, Algerije, Sardinië en Sicilië zijn de
Eucalyptusboktorren in 1976 voor het eerst op ons
continent gesignaleerd in Italië en daarna in andere
Europese landen rond de Middellandse Zee.

BIOLOGIE ·

klustervlieg als de herfstvlieg lijken veel op de
kamervlieg. Deze heeft echter een totaal andere leefwijze. Reden waarom eerst moet worden vastgesteld
om welke soort het gaat, voordat tot bestrijding
wordt overgegaan. Het begin van een verantwoorde
dierplaagbestrijding is de determinatie!
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Eucalyptus
ophetmenu

VERBODEN TOEGANG

(afdeling Entomologie), een verrassende ontdekking
werd gedaan.

WIE VER REIST...
Het bruin/gele insect bleek een reis van meer dan
20.000 km achter de rug te hebben. Het ging hier
namelijk om een bijzondere boktorsoort, in het
Duits de Eucalyptusbockkäfer genoemd. Vrij. vertaald: de Eucalyptusboktor (Phoracantha semipunctata F.). De boktorren kwamen uit Australië en waren
meegereisd op een vrachtschip in het stuwhout dat
diende om koperen rollen op hun plaats te houden
tijdens de lange overtocht.

Volwassen Eucalyptusboktorren zijn ca. 22 tot 28
mm lang. Ze zijn bruin van kleur. Net boven de helft
van de dekschilden is een geelachtige band te zien.
Aan de top van het dekschild zitten een gele vlek en
een doorn of stekel. De antennen van het vrouwtje
zijn even lang als het lichaam, die van het mannetje
zijn nog langer en ook dikker met stekels aan de
derde t/m de achtste segmenten.
De vrouwelijke Eucalyptusboktorren vreten aan de
bloemen van de Eucalyptus en andere planten.
Nadat de vrouwtjes uit de pop zijn gekropen
en bevrucht zijn, worden de eerste eieren ca. 3 tot

5 dagen later afgezet. Dat gebeurt in groepjes van 3
tot 30 exemplaren onder de (losse) bast van bomen
die geveld zijn, ziekelijk zijn of door vochtgebrek
geplaagd worden. In de zomer leven de vrouwtjes
ca. 40 dagen; in de winter houden ze het langer uit
en leven ze zo'n 180 dagen. Gedurende deze periodes kunnen de vrouwtjes ca. 300 eieren afzetten. Dit
doen ze 's nachts.

HOUT WORDT DOORBOORD
Na een kleine 2 weken komen de eitjes uit. De larven halen hun voedsel uit het deel tussen de binnenbast en de groeifase van het hout, het zogenaamde cambium. Dat is het gedeelte tussen de
schors en het spinthout in. Naarmate de larven groter worden, worden de gangen die zij door de boom
knagen, alsmaar wijder. Zelfs tot driemaal zo breed
als hun kop. Eén larve is in staat om een gang te
knagen van 1 meter lengte! Om zich te ontwikkelen
heeft de larve een minimum-temperatuur nodig van
11,5 ·c. Eenmaal volgroeid, verpopt de larve zich,
waarna het volwassen exemplaar zich een uitweg
naar buiten knaagt: de uitvliegopening.
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Naschrift van de redactie

Om faunavervalsing te voorkomen, verdient het
overweging om stuw- en verpakkingshout, afkomstig uit andere werelddelen, op de Quarantaine/ijst
te plaatsen. Dat maakt het mogelijk om het afte
voeren naar een vuilverbrandingsoven.
◄
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