Wespenplaag verwacht na zachte winter
Van een onzer verslaggevers
i\RNll ► M. Komende zomer mnct Nederland ,·en wespen plaag doorstaan Dat
voorspelt entomoloog H. Siepcl van het
Instituut voor Bos- en Nahmronderzock
Oorzaak is het zachte winter- en voorjJarswccr.
Volgens Sicpd zijn de weersomstandigheden voor de vcstigmg van rueuwe wespennesten optimaal. ..Als extreme kou
uitblijft, ontwikkelen de nesten zich voorspoedig. Dat levert ved en crote nesten in
de zomer op. mei een overvloed aan uitvliegende wespen." Vong jaar waren de
d1cr11es schaars door de strenge winter en
een koude-inval in de tweede helft van het
vooqaar
De entomoloog rnorz1et verder een slachting onder jonge grove dennen door de
roodzwarte denncncicade. Het vri1wcl mtblijvcn van vorst biedt deze insecten de
kans IC overwintercr. op graswortels. De-

ze zachte winter blijft het grootste deel in
leven, zodat ze in de voorzomer massaal
de naalden van de grove dennen zullen
aanvreten.
.. De bomen zijn dan kansloos··. zegt S,epcl. De cicade heeft begin jaren 90 forse
dennenarcalcn aangetast op de Veluwe en
in de Kempen. ,.Boseigenaren vallen het
prol,lecm nogal laconiek op, na de strenge winters van de afgelopen jaren. Maar
straks, als het aanvreten de kop opsteekt,
beginnen ze te klagen."
Siepcl heeft ookioed nieuws: op een milde winter volgt niet automatisch een
muggenplaac...Misschien dat er wat
meer muggenlarven in het water zitten,
maar bij het uitvliegen wordt het overgrote deel toch opgevreten door de vissen,
kikkers en roo!inscclen:·
De winter is zo zacht, d;it hermelijnen
met eens hun volledig witte winlen•acht
kriu;en, maar gedeeltelijk l,ruin blijwn

Dat zegt Z . Lulof van de Nederlandse Jagersvercmging. l li1 meldt verder grote
stcrflc onder jonge hazen in rivierengcl,ieden. De haasjes zijn nog te klein om
het wassende water te ontvluchten en verdrinken of verkleumen.
Het grofwild vaart juist wel l,ij de wecrs•
omstandigheden, zegt B. Snijders van nationaal park De Hoge Veluwe. ,./\an het
einde van de winkr zie je vaak dat sommige hcrkn en zwijnen Ic lijden hebben
gehad. Dit jaar is daar eren sprake van."
Snijders voorziet dan ook een ,·oorspoedig wcrpseizoen ...De wildstand wordt
groter, maar klapt 1n slechtere jaren weer
in."
Minder blij is F. Wertrnhroek van de Nederlandse Kooikers,·erenig1ni:: de eendenvangst is deze won Ier gehalveerd. Wilde eenden l,leveh weg. omdat ze hel in
Noord-Europa warm genoeg vonden. De
118 gcrcgistr,·crde eendenkooien, voorna-

mdijk gesitueerd langs de kust en langs
de nvieren, vingen daardoor slechts circa
J\.OOO eenden, voornamelijk tijdens de
korte vorstperiode in deceml,er. Echt verdrietig zijn de kooikers toch niet, zegt
Wertenl,rock. .. De meeste eenden worden
voor onderzoek gevangen en weer losgelaten. Er gaan er maar weinig naar de poelier. De opl,rengst dekt misschien nel de
kosten."
8. Dijkerna, van de llotanische Tuin Kerkrade, meldt een ongewoon crote l,locm<·nzee. .. Mahonia. rododendron. kor11oel1c en l,uffclbes zijn nu zelfs al uitgebloeid:· Uil zijn bloei kalender !,lijkt dat
alles drie weken eerder is. Danh11 een
uitgekiend aanplantbeleid vallen er geen
gat,·n in de bloc1spreiding. zegt DiJkcma,
l,escheiden wijzend op zi1n jarenlange
tuimersen•aring... Maar één nachtvorslJe
kan de l,locmenweelde ruïneren."
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Mierenexplosie door
plotselinge hitte
Van onze Rotterdamse redactie

WAGENI~GEN, donderdag
Huishoudens in het hele land worden geteisterd door mieren.
Door kieren en gaten komen de insecten bij duizenden \'1-·oningen binnen.
Volgens A. Balkstra van het
Kennis- en Adviescentrum
Dierplagen in Nederland, gevestigd te Wageningen, is er
sprake van een mierenexplosie, die heviger is dan andere
jaren . .,De oorzaak daarvan is
dat de overgang van koud naar
zeer heet weer zo snel is verlopen."
De deskundige wijst er overigens op dat de mier een zeer
nuttig dier is, dat in de tuin
hard meewerkt aan het instandhouden van het biologisch evenwicht door andere
insecten op te eten.
Het dichten van kieren en
gaten en het niet laten slinge-

ren van etensresten zijn de
meest milieuvriendelijke middelen om de mier buiten de
deur te houden. Om het verzakken van tegels te voorkomen,
aan om
een beetj
verkrijgen bij de rogist) in een gieter
te doen en dat met een liter water uit te gieten in de kieren
tussen de tegels.
Het Kennis- en Adviescentrum maakt nu nog onderdeel
uit . van het ministerie van
VROM. Komende zomer vindt
een privatisering plaats, waardoor particulieren niet langer
kosteloos een determinatieverzoek kunnen indienen.
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• Bedoeld wort/en: delta111ethri11, permethri11, cyf111thri11 (werkzame stoffen)
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Insecten profiteren
van hoge temperatuur
H

et zoemt, vliegt, fladdert, kriebelt en prikt dit
jaar wat vroeger dan anders. Door de plotselinge tropi sché
weersomstandigheden
vertonen zich de laatste dagen
vele insecten in en buiten huis.
' Logisch, want larven komen
uil onder invloed van de warmte', verklaart de Apeldoorns
ebioloog Gert-Jan Blankena.

bepaald door de temperatuur.
Omdat het de laatste paar dagen heet is, en wc toch al een tamelijk warm voorjaar hebben ,
krijgen wc nu in korte tijd veel
insecten.' De insecten die er nu
opeens zijn, zijn dan ook vooral
net uitgekomen exemplaren.
Het resultaat van de opeenvolgende reeks ei, larve en pop, insect.

'Die insecten redeneren gewoon: Hee jongens, het is lek ker warm! Ik kruip uit mijn
pop', legt Blankcna uit. Op zich
is het normaal dat de muggen,
vliegen en andere minidiertjcs
zich opeens in o,in of meer groten getale presenteren, vertelt
de bioloog. 'Dat is gewoon aan
het begin van het jaar, als het insectenseizoen begint. Voor die
tijd zie je ze haast niet, en plotseling zijn ze er dan.'

Normaliter in het voorjaar, bij
een lagere temperatuur, gaat die
ontwikkeling iets geleidelijker
en is de geboortegolf uitgesmeerd -over een langere tijd.
'Maar met die absurde temperaturen hebben ze nu hun bedje
gespreid. En als het zo doorgaat
wordt het nog erger ook', voorspelt Blankcna. ' Bij insecten
staat alles 111 dienst van de
voortplanting. Bij hogere tem peraturen heb je een snelle ciontwikkcling, snel nieuwe in secten, snel nieuwe eitjes. Hoc
langer een hoge temperatuur,
hoc meer insecten daarvan zul len profiteren. Maar dit is een

Dit voorjaar heeft dat verschijnsel echter een belangrijke impuls gekregen. 'De ontwikkeling van insecten wordt sterk

►

uitzondering en het zal wel nivelleren'. verwacht Blankcna.
'Het is ook erg afuankclijk van
de soort. Sommige vlinders bijvoorbeeld krijgen één keer per
jaar eitjes, terwijl dat bij andere
soorten meerdere keren per jaar
is.'
Het insectenbestand breidt zich
de komende tijd dus misschien
in aantallen, maar in ieder geval
ook in soorten uit. 'Bladluizen,
vliegende mieren, er komt nog
van alles aan.'
Mocht de temperatuur weer
sterk afnemen, dan zullen de insecten zich tijdelijk aan het oog
onttrekken. ' Dan houden ze
zich gedeisd en wachten af. En
als het te lang duurt gaan ze
dood. Maar het voordeel voor
insecten is dat ze koudbloedig
zijn. Ze laten hun temperatuur
gewoon mee zakken en hebben
dan maar heel weinig eten nodig.
Ze kunnen het zo makkelijk
een aantal dagen tot weken uithouden.'
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pelskever (Attage11us pellio). Van nature zijn de larven lijkenvreters. Dit verklaart ook waarom kadavers
van ratten en muizen en dode vogels eveneens
gewilde voedselbronnen zijq.
.

\

fen we deze kevers regelmatig aan. Ze komen van
buiten, of hebben zich ontwikkeld in een plantenbak of bloempot met kamerplanten. Voor schade
aan meubilair en huis hoeft niet te worden gevreesd.
Omdat lapsnuitkevers zich traag voortbewegen,
kunnen ze makkelijk worden gevangen om buiten
te worden gedeponeerd. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen deze insecten is daarom weinig zinvol; de lapsnuitkever is trouwens voor de
meeste bestrijdingsmiddelen nauwelijks gevoelig.

TE K EN PRAAT

TIP

Textielprodut ten die door larven
worden belaagd, kunnen worden

behandeld door ze gedurende ca. 2 weken te bewaren
in een vrieskist (temperatuur lager dan - JO'C).

LAPSNUITKEVER LOOPT LANGZAAM
Tuinders, kwekers en bloemisten hebben een grondige hekel aan de lapsnuitkever (Otiorhynchus spp.).
Niet voor niets heeft deze kever als bijnaam de
'broeikaskever' gekregen. De kever vreet namelijk
aan allerlei gewassen; de larven vooral aan de wortels, de volwassen kevers prefereren de delen erboven, vooral de bladranden en het (eiwitrijke) stuifmeel van de bloemen.
Niet alleen in de kassen, maar ook in gebouwen tref-

De 'gewone' teek (Ixodes ricinus L.)
is een overbrenger van de ziekte
van Lyme. In een bosrijke omgeving kunnen teken zich vestigen
op plaatsen waar lichaam, kleding
en sokken tezamen de warmste
plekken vormen en waar de kleding niet schuurt. Het slachtoffer
kan last krijgen van merkwaardige,
'onverklaarbare' huidirritaties.
Lyme kan verward worden met een
keelontsteking. Een goede diagnose is van levensbelang, want de ziekte van Lyme kan
tot veel meer complicaties leiden die op den duur
fataal kunnen aflopen. Voor de ziekte van Lyme is
een behandeling vereist met twee maal 100 mg
doxycycline per dag, gedurende een periode van
minimaal 4 weken. ■
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Laps1111itkever. Foto: Van Fra11ke11/111ijze11
"
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