Over klopkevers
en boormeel
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Priobium carpini Herbst is een klopkever die Nederland
ook steeds meer waargenomen wordt. Voor deze
drooghoutboorder hebben we nog geen Nederlandse
naam. Duitsers noemen het de Schammholz-Nagekäfer,
vrij vertaald: de zwamhoutknaagkever. De kever is
onder andere via het boormeel te determineren.
UITERLIJK EN LEEFWIJZE
Priobium carpini Herbst is iets groter dan de gewone houtwormkever Anobium punctatum Degeer maar net iets kleiner dan de
grote houtwormkever Xestobium rufovillosum Degeer. Priobium is

Vloerde/en, aangetast door Priobium carpini Herbst

donkerbruin van kleur, met een gemiddelde lengte van 5 tot
8 mm. Het is een typische klopkever met een groot halsschild
waaronder de kop verscholen zit. Priobium vliegt in de periode van
juni tot juli en dat doet de kever vooral 's nachts. Overdag verschuilt die zich.
Er is nog maar weinig bekend over de biologie van deze kever.
Men veronderstelt dat de larvale ontwikkeling 3 jaar duurt en dat
de larve zich zowel in naaldhout als in loofhout ontwikkelt. Ook
heeft de larve een voorkeur voor hout dat vochtig is en aangetast
is door een houtrotveroorzakende schimmel. Deze ontwikkeling
is vergelijkbaar met de ontwikkeling van de larve van de grote
houtwormkever. Priobium wordt via import van bouwmateriaal
ingevoerd, vooral in de vorm van eikenhouten planken die voor
nieuwbouw of restauratie worden gebruikt. Bouwmateriaal dat
vaak afkomstig is uit Midden-Europa .
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BOORMEEL DETERMINEREN
Voor de behandelig van het aangetaste hout is een goede determinatie van belang. Het boormeel kan daarbij een handig hulpmiddel zijn, vooral wanneer geen insecten worden aangetroffen.
Ieder houtaantastend insect h eeft zi jn eigen specifieke boormeel
met zijn eigen specifieke vorm. Het KAD heeft een grote collectie
referentiemonsters aan de hand waarvan determinaties worden
uitgevoerd. Dit is echter niet altijd eenvoudig! Het helpt wanneer
een aangetast (hout)deel wordt meegestuurd: uitvliegopeningen!
Vaak worden in h et gangenstelsel larven (of fragmenten) van
insecten aangetroffen.
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Het boormeel van Priobium lijkt op het boormeel van
de larve van de gewone houtwormkever, maar mag er
niet mee worden verward. Het boormeel van de larve
van Priobium is ellipsvormig en heeft geen gladde
randen. Tussen de ellipsvormige uitwerpselen zit veel
houtstof.
Zie voor een schematisch overzicht van de belangrijkste drooghoutboorders en al hun kenmerken:
hoofdstuk 6.6 van het KAD Naslagwerk

Volwassen Priobium carpin i Herbst
Foto: monster uit collectiemateriaal

ANOB/UM PUNCTATUM DEGEER

XESTOBIUM RUFOV/LLOSUM DEGEER

De boorgangen zijn gevuld met boor- of vraatmeel. Daarin komen excrementen korreltjes voor.
De vorm en de structuur van het boormeel zijn
soortgebonden. Dikwijls vindt men hoopjes boormeel onder het aangetaste hout. De ellipsvormige
bolletjes zien er scherp afgetekend uit, zonder
stof. Dit is een kenmerkend beeld voor het boormeel van de larve van de gewone houtwormkever.

De larven boren zich in het algemeen door met
vocht en schimmels aangetast eikenhout. De larven
van de grote houtwormkever hebben immers voor
hun verdere ontwikkeling hout nodig dat is aangetast door een houtaantastende schimmel.
Het boormeel van de larve van de grote houtwormkever is grof van structuur en bevat ronde korreltjes. Tussen de ronde korreltjes treft men ook de
nodige houtstof aan.

LYCTUS BRUNNEUS STEPHENS

HYLOTRUPES BAJULUS L.

De larven van de spinthoutkever tasten uitsluitend
het spint van loofhoutsoorten met wijde vaten
aan. Hoe meer zetmeel het spint bevat, des te vatbaarder is het hout voor aantasting door de larve
van de spinthoutkever. De voorkeur van de larven
gaat uit naar het spint van eiken, essen, iepen,
hickory, limba en abachi. De aantasting wordt
alleen aangetroffen in geheel of gedeeltelijk
gedroogd hout, nooit in vers nat hout. De larven
kunnen zich ontwikkelen in hout met een vochtgehalte van 1O tot 40%. In hout met een vochtgehalte van 15% verloopt de ontwikkeling van de
larven het snelste.
De boorgangen van de larven zijn gevuld met zeer
fijn boormeel zonder excrementen. Het boormeel
ziet er als stof uit. Onder de binoculair (16 x vergroot) heeft het boormeel de vorm van ijskristallen en is als zodanig goed herkenbaar.

Voor de ontwikkeling van de larve van de huisboktor zijn een temperatuur van 28 tot 30'C en
een vochtgehalte van 25 tot 50% zeer gunstig.
Het larvale stadium kan 4 tot 5 jaar duren .
Zijn de omstandigheden zeer ongunstig, dan kan
de ontwikkeling van de larven wel 12 jaar duren.
De structuur van het boormeel is te herkennen aan
de korte ronde staafjes, met daartussen grof houtpoeder.
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