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• Vóórkomen en voorkómen
van hinderlijke overwinteraars
•
•
•
• In het voorjaar ontvangt het KAD een groot aantal meldingen over "hele hordes"

Overwinteren in Nederland

vliegen die op of in gebouwen voorkomen. De oorzaak én remedie dient te worden
gezocht in de voorliggende zomermaanden. De zogenaamde overwinteraars zoeken veelal dezelfde gebouwen op om de winter in door te brengen.
iEDRAG VERTONEN ZIJN ONDERMEER:
a.
b.
c.
d.
e.

de grasvlieg ( Thaumatomyia notata Meigen)
de klustervlieg (Po/lenia rudis F.)
de herfstvlieg (Musea autumnalis Degeer)
gaasvliegen (Neuroptera)
lieveheersbeestjes: het zevenstippelig lieveheersbeestje (Cocinella septempunctata L.)
en het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje ( Harmonia axyridis Pallas)

De grasvlleg
Uiterlijk
De grasvlieg is geelglanzend of groen van
kleur en heeft - duidelijk
zichtbaar - drie glan zende zwarte strepen op
de bovenzijde van zijn
borststuk. De vlieg is
circa 3 mm lang en heeft bijna geen haren. De ogen van de
grasvlieg zijn groen; bij dode exemplaren wordt de kleur steeds
donkerder. De larven ontwikkelen zich voornamelijk in ongemaaid, doorgaans verwaarloosd gras.

Leefwijze
Vaak dienen gebouwen als overwinteringplaats voor grote zwermen grasvliegen. Met een gezwollen achterlijf zoeken ze in het
najaar deze plaatsen op, om er enkele maanden te verblijven.
In het voorjaar vertrekken ze weer; dan zijn ze aanmerkelijk
afgeslankt. Grasvliegen zijn volkomen onschadelijk, maar door
de grote aantallen waarin zij voorkomen kunnen zij wel erg
hinderlijk zijn.

De klustervlieg

Leefwijze
In het najaar verenigen de klustervliegen zich in zwermen en
gaan zij op zoek naar een overwinteringplaats, bijvoorbeeld in
holle bomen of in spouwmuren. Soms zoeken ze de holle ruimten van huizen, woonflats, kantoorpanden en hoge gebouwen
op, maar ook zolders van woningen hebben hun voorkeur. Het
is eigenaardig dat sommige gebouwen elk jaar voor de overwintering opnieuw worden verkozen, terwijl andere gebouwen in
de directe nabij heid nooit overlast van klustervliegen hebben.
In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer wordt,
ontwaken de klustervliegen uit hun rusttoestand. Ze hebben
dan de neiging actief te worden en gaan zich in het gebouw
verspreiden. Tijdens de eerste warme dagen houden zij zich
overdag op aan de buitenzijde van de gebouwen waar ze overwinterden. Door naden en kieren komen ze naar buiten om na
verloop van enkele weken hun overwinteringplaats definitief de
rug toe te keren .

De herfstvlieg
Uiterlijk
Ook de herfstvlieg is
nauw verwant aan de
kamervlieg. De leefwijze
van de herfstvl ieg is echter totaal anders.

Uiterlijk
De klustervlieg heeft wel
wat weg van de kamervlieg (Musea domestica
L.) maar is iets forser van
formaat. De klustervlieg
is bruingrijs van kleur.
Het borststuk is bedekt met talrijke, goudkleurige haren. De
larven van de klustervlieg parasiteren op wormen en leven
's zomers buiten.

Herfstvliegen worden in het Engels "face flies" genoemd
vanwege hun gewoonte om rondom de kop van rundvee en
paarden te zwermen. De herfstvlieg is ongeveer even groot als
de kamervlieg: 6 -7 mm. Het achterlijf is geel met een zwarte
rugstreep.Tussen de beide seksen zijn markante versch i llen
te zien. Het wij fje is minder geel dan het mannetje en bij het
mannetje zijn de ogen opvallend groot.

►
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Leefwijze

Leefwijze

In de zomer treft men de herfstvlieg uitsluiten aan in het vrije
veld. De vlieg leeft van honing, stuifmeel en honingdauw. Ook
in het vrije veld kan hij een lastpak voor mensen zijn omdat
hij wordt aangetrokken door menselijke transpirat iegeuren.
Zweet van dieren heeft een nog grotere aantrekki ngskracht op
herfstvliegen. Ook zij verzamelen zich in de nazomer en gaan
dan op zoek naar een overwinteringplaats. Dit kunnen wederom hoge gebouwen, woonflats, kerken en kantoorpanden zijn.
Typerend is dat herfstvliegen binnen een gebouw altijd de
hoogste verdieping opzoeken (soms via trappenhuizen !) en in
hoogbouw een voorliefde lijken te hebben voor de kopse kanten
zowel op de noord- als westzijde.

Lieveheersbeestjes doen geen schade aan materialen of voedingsmiddelen. In grote aantallen kunnen ze soms hinderli jk
zijn. In het najaar komt het regelmatig voor dat lieveheersbeestjes massaal woningen binnendringen. Dit gedrag is te
verklaren uit het feit dat met name de kevers overwinteren en
daarvoor zoeken ze bijvoorbeeld een gebouw om enige warmte
te vinden. Vooral na een jaar waarin vee l bladluizen zich ontwikkeld hebben, kunnen lieveheersbeestjes in grote aantallen
voorkomen.

De groene gaasvlieg
Uiterlijk
De groene
gaasvl ieg is
de meest
voorkomende soort.
Volwassen
gaasvliegen
zijn 23-30
mm groot,
slank en
geelgroen.
De gaasvlieg
lijkt enigszins op een mug, maar de vleugels zijn
ronder en duidelijk fijn geaderd. De eieren zitten
ge steeltjes en zijn groenwit tot wit van kleur. De
grote kaken en goed ontwikkelde poten. De larve
rig met twee bruine banden over het lichaam.

veel groter,
op doorzichtilarven hebben
is crèmekleu-

Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje (Harmonia axyridis Pallas) is een kever die afkomstig is uit Zuid-Oost-Azië.
Verwarring is mogelijk met onze inheemse lieveheersbeestjes
aangezien binnen deze soort meerdere kleurvariati es voorkomen. Het Aziatisch lieveheersbeestje is in de jaren negentig
naar Nederland gehaald als
biologisch bestrijdingsmiddel
van bladluis.
Dit gebeurde vooral in kassen
maar ook sporadisch buiten.
In de herfst van 2002 werden
de eerste verwilderde exemplaren aangetroffen in Nijmegen
en Rotterdam, ver van de plek waar ze waren losgelaten. Het
beestje eet zijn inheemse soortgenoot op en kan mensen ook
bijten. Wat de invasie van het Aziatische lieveheersbeestje
precies voor de ecologie in Nederland za l betekenen, is onduidelijk.

Uiterlijk

Bladluizen vormen het enige voedsel van de larven, die echte
eetmachines zijn en lijken op de larven van lieveheersbeestjes.
Volwassen gaasvliegen leven van stuifmeel, nectar en honingdauw. Bij een constante temperatu ur onder de 10°C vindt geen
volledige ontwikkeling van gaasvliegen meer plaats. Larven zijn
bij een temperatuur rond de 13°C nog goed actief. Er komen
twee generaties per Jaar; in de winter overwintert het imago
(het volwassen resultaat van de metamorfose), vaak in huizen.
Tijdens deze rustperiode kleurt de gaasvlieg bruin, maar in de
lente wordt de kleur weer groen.

Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is een vrij groot
lieveheersbeestje dat tussen de 5 en de 8 mm meet. Het is
daarmee een van de grootste lieveheersbeestjes die in ons land
voorkomen. De determinatie is niet altijd eenvoudig aangezien
vele k leurvariaties bestaan.
De combinatie van 3 kenmerken laat toe de soort te onderscheiden van alle andere:
1. groot formaat: meer dan 5 mm
2. het halsschild (deel tussen kop en achterlijf),
dat 3 typische motieven heeft:
bleek met een donkere«M», bleek met een 'pootafdruk van
een kat', zonder bijkomende vlekken; zwart met brede,
bleke randen.
3. een "deukje" aan het uiteinde van de dekschilden.

L1eveheersbeest1es

Leefwijze

Leefwijze

Uiterlijk
Geen enkel diertje kent zoveel verschillende namen als het
lieveheersbeestje. Mariakevers, Heiligenkevers, Lieve Vrouwenworpjes, Hemelskoetjes, Zonnekevers of Gelukskevers, het
zijn er slechts enkele. Ze worden gezien als de voorboden van
voorspoed en geluk. De kevers zijn ovaal tot bijna rond van
vorm waarbij opvalt dat ze enigszins bolvormig zijn. De grootte
kan van soort tot soort variëren van 1-9 mm. De kevers en ook
de larven voeden zich met bladluizen en vervullen daardoor
een zeer nuttige functie: ze kunnen grote aantallen blad luizen
verorberen. Tevens zijn er soorten die zich voeden met meeldauwschimmels. De soort Epilachna chrysomelina F. voedt
zich uitsluitend met planten en kan zodoende, als ze in grote
aanta llen voorkomen, enige schade aan planten veroorzaken.
►

Een exoot met negatieve mvlo"d
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Zoa ls alle lieveheersbeestjes, overwintert het Aziatisch lieveheersbeestje als volwassen kever. De diertjes paren in de lente.
Eitjes worden in pakketjes afgezet nabij een voedselbron. De
larve die hier uitkomt, ziet er volledig anders uit dan de volwassen lieveheersbeestjes. De larven ontwikkelen zich in vier
verschillende fases tot een pop. In dit stadium zijn de kevers
bewegingloos vastgehecht aan het gebladerte. Na enkele dagen
komen dan de volwassen lieveheersbeestjes tevoorschijn en de
cyclus kan herbeginnen.

Echte 'survivers'
Het Aziatisch lieveheersbeestje blijkt steeds meer een echte
'surviver' te zijn. Regelmatig treffen adviseurs en bestrijders
clusters lieveheersbeestjes aan in lokaasdozen voor bijvoorbeeld muizen en bruine ratten. Vooral het Aziatisch lieveheers-

beestje maakt het zich gemakkelijk. Het is ook al door
bestrijders gesignaleerd bij een maïskuil en blijkt zeer
inventief als het op overwinteren aankomt.

Hoe 1s overlast va" de overwinteraars te voorkomen?
In alle gevallen luidt het advies in eerste instantie

WERING.
Om te voorkomen dat er in het najaar problemen ontstaan, moeten op de eerste plaats in de voorliggende
zomermaanden maatregelen worden getroffen. Zo moet
vooral het binnendringen van overwinteraars onmogelijk
worden gemaakt. Fijnmazig horrengaas is daarvoor geschikt, vergeet daarbij niet kleine ventilatieopeningen!
Ook kan het helpen om gaten en kieren in de buitenmuur (ondermeer bij sponningen) af te sluiten met kit
of tochtstrippen. Verwijder zoveel mogelijk klimplanten,
hoog gras en onkruid tegen de gevel. Afdichten helpt
niet alt ijd. Deze diersoorten kunnen ook via naden tussen dakpannen binnendringen.

BestriJd ng
Indien er zich toch een massa binnen ophoudt en in
het voorjaar actief wordt, kan men het beste ramen tegen elkaar openzetten of de insecten met een stofzuiger
opzuigen. Let op: sluit eerst de deur van de betreffende
ruimte en zu ig voorzichtig de massa weg, want als ze
gealarmeerd worden, kunnen ze zich door het hele
gebouw verspreiden !
Mocht het gebruik va n insecticide onvermijdelijk zijn ,
ga dan eerst na of de gedode insecten kunnen worden
verzameld en verwijderd. Blijven deze liggen, dan gaat
de massa op den duur stinken en wordt deze aantrekkel ijk voor allerlei insecten die van dood en dierlijk
materiaal leven, zoals bijvoorbeeld de larven van tapijtkevers. Dan kan het dus gebeuren dat een vl iegenplaag
wordt gevolgd door een schadelijke tapijtkeverplaag.
Een eventuele bestrijding dient te worden uitgevoerd
met een daarvoor toegelaten middel dat binnen wordt
aangebracht in alle naden en kieren op en nabij de
entreeplaatsen van deze insecten. Bij overlast van veel
vl iegende insecten in een ru imte kan ook een ru imtebehandeling worden overwogen met gebruik van een
middel op basis van een plantaardige pyrethrine/
piperonylbutoxide.
Vanzelfsprekend is een bestrijdingsactie slechts
effectief als deze in het najaar plaatsvindt en door een
deskundige en daartoe bevoegde bestrijd ingstechnicus
wordt uitgevoerd.

Dé brancheorganisatie voor de professionele plaagdierbestrijder
Als brancheorganisatie behartigt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven
(NVPB) de belangen van bedrijven die zich beroepsmatig bezighouden met de wering en/ of
bestrijding van plaagdieren. Onder haar leden bevinden zich enerzijds bedrijven die de hiervoor
benodigde producten/ kennis ontwikkelen en distribueren en anderzijds bedrijven die daadwerkelijk
de wering en/ of bestrijding uitvoeren. Al meer dan 25 jaar staat onze organisatie voor service,
kwaliteit en, waar mogelijk, het gebruik van milieuvriendelijke producten. Een keuze voor een NVPBlid is een keuze voor een verantwoorde bestrijding.
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