Tekst en fotografie: Ton Brink, biotechnicus KAD

•
• Gravend polderinsect laat mensen griezelen ...
•
•
• Een paar keer per jaar krijgt het KAD een veenmol opgestuurd voor determinatie.
•
• Anders dan de naam doet vermoeden, gaat het niet om een mol, maar om een insect

De veenmol

en wel één van de grootste insectensoorten die in Nederland voorkomen.

De veenmol (Gry!lota/pa gryllotalpa L.) is een insect uit de
familie veenmollen (in het Latijn gryl/us = krekel en ta/pa =
mol). Zij behoren tot een familie van insecten die behoren tot
de orde van rechtvleugel igen (Orthoptera). Andere namen voor
dit insect zijn aardkrekel, aardkreeft of molkrekel. De naam
veenmol heeft het dier te danken aan het feit dat hij van een
vochtige, humusrijke bodem houdt (zoals veengebieden) en
voorpoten heeft die verbreed zijn tot krachtige graafwerktuigen
als die van een mol. Het bijzondere insect kan voor mensen
met een moestuin op veenachtige grond een ware plaag zijn,
gezien zijn ijverige graafdrift. De grote diversiteit aan planten
die in een moestuin worden verbouwd, is zeer aanlokkelijk ;
veenmollen vreten graag de wortels af van de gewassen die
verbouwd worden. Ook op golfbanen, in gewone tuinen en bij
plantenkwekerijen kunnen veenmollen voor overlast zorgen .

Het uiterlijk van de veenmol
De veenmol heeft een cilindrisch lichaam, bruin gekleurd en
bedekt met korte dichte beharing. De lengte van de veenmol
kan variëren van 35 tot 50 mm . Het opvallendste kenmerk van
de veenmol zijn de voorpoten, die op die van een mol lijken .
De achterpoten hebben de vorm van springpoten , net als bij
krekels . Het is niet bekend of de veenmol deze springpoten als
zodanig gebruikt. Veenmollen kunnen graven, lopen, zwemmen, duiken en vliegen. De voorvleugels van de veenmol zijn
kort, de achtervleugels zijn langer en reiken net voorbij het
achterlichaam als ze opgevouwen zijn. Veenmollen hebben
een onhandige korte vlucht en worden in onze streken weinig
vliegend waargenomen .

Leefwijze/ontwikkeling
1n Nederland treft men de veenmol het meest aan in het
westen, op veengronden en op veengronden vermengd met
zand. Als dit dan ook nog in de buurt van watergangen ligt, is
de biotoop van de veenmol optimaal . Hij maakt een uitgebreid
gangenstelsel met daarin verschillende nestkamers, waar onder
andere de eieren in gelegd worden .
Het vrouwtje van de veenmol heeft geen legboor (een buis
waarmee een insect een gat boort op de plaats waar het eitjes
wil deponeren) ; zij legt haar eitjes los in één van de nestkamers. Het aantal eitjes dat het vrouwtje legt, kan variëren
tussen de 200-300 stuks .
Na het leggen, bewaakt het vrouwtje de eitjes en de uitgekomen nimfen (larven) tegen indringers.
De eitjes komen na 2 à 3 weken uit en de nimfen gaan dan
direct op zoek naar voedsel. Dit bestaat uit plantenwortels en
in de grond voorkomende insectenlarven. Er zijn ongeveer tien
nimfale stadia en de nimfen worden pas het jaar nadat ze uit
het ei zijn gekomen volwassen. Mocht het zo zijn dat ze laat
in de zomer worden geboren, dan kunnen zij gemakkelijk twee
winters als nimfestadium doorkomen. Na ongeveer een maand
verlaten de jonge veenmollen het nest en gaan op zoek naar
een eigen territorium, waar zij direct beginnen met het graven
van een eigen gangenstelsel. De mannetjes veenmollen
striduleren als krekels door hun vleugels langs elkaar te
wrijven . De zang wordt beschreven als lange golven van een
snorrend geluid en is op warme zomeravonden te horen.

Veenmol op slaolie
In Zeeland werd vroeger door boerenarbeiders met behulp van volwassen veenmollen een huismiddeltje tegen allerlei kwaaltjes gemaakt. Als ze een veenmol vingen dan werd die op slaolie gezet. Als de veenmol goed was gerot, dan was zij klaar voor
gebruik als medicijn.
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Wering weetjes
- Natuurlijke vijanden van de veenmol zijn: katten , uilen , kraa ien, reigers, vossen , egels, mollen , spitsmuizen en loopkevers.
- Veenmollen houden noch van veel water, noch van droogte . Uit een tuin die kaal wordt gehouden verdwijnen ze door
gebrek aan voedsel .

Bestrijding van de veenmol
Vroeger mochten veenmollen bestreden worden met het middel
methiocarb, dat ook in middelen tegen slakken zat. Inmiddels
mag dit middel niet meer worden gebruikt en sinds 2002
mogen veenmollen zelfs wettelijk niet meer chemisch
bestreden worden . Wegvangen is dus de enige mogelijkheid.
Om precies te weten waar de veenmollen zitten , kan men peen
planten . Daar waar de nesten zich bevinden , kleurt het loof
geel. Vervolgens kunnen plastic bekers of val potjes in de loop
van de veenmolgangen ongeveer 5 centimeter onder het

bodemoppervlak worden ingraven . De bekers moeten bij
voorkeur 70 - 80 mm rond en 120 mm diep zijn . Controleer
de bekers regelmatig. Levend gevangen ve enmollen kunt u
terug in de natuur zetten op een plek waar ze geen overlast
veroorzaken . Maar let op : Bij het hanteren van de dieren kan
het voorkomen dat een bruine vloeistof uit het achterlijf wordt
uitgescheiden. Ook kunnen ze bijten . Ze mogen dan niet
gevaarlijk zijn voor de mens en schadelijke insecten
opruimen ... een beetje 'griezelig' zijn ze wel.

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.

N VipBI

tt EDER LAtlDS E
VER Etl lGltl G
PLAAGDIE Rl,\AttAGEM Etl T
BEOR IJVEtl

DIERPLAGEN INFORMATIE 4-2009 p7

◄

