Voorplaat:
Oorworm (Forticula auricularia),
ware grootte 10-14 mm.
(Foto H. F. H. Blankwaardt, Arnhem.)
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II. Kakkerlakken.

1. Biologische bijzonderheden

Kakkerlakken behoren tot een zeer oude vorm van insectenleven. Hun biologisch hoogtepunt bereikten zij in het warme en vochtige Carboon of steenkolentijdperk: 200- 250 miljoen jaar geleden.
Ruw geschat kennen wij momenteel ca. 4000 soorten, die gelukkig niet alle voor ons van
rechtstreeks belang zijn. Men schat dat hoogstens 1% van die soorten in aanmerking komt
als mogelijke veroorzaker van plagen in menselijke bewoningen. De overige soorten leven
buiten tussen dode of rottende bladeren, onder allerlei afval en stenen, onder aangespoeld
materiaal langs de kusten, op bloemen, bladeren, gras of onder struiken, in schorsspleten,
grotten en holen, borend in hout, in de nesten van mieren, wespen of termieten of als semiwaterdieren. Vele soorten zijn dagdieren, in tegenstelling tot de soorten, die in de menselijke
bewoningen voorkomen en die voornamelijk 's nachts actief zijn.
Het oorspronkelijke biotoop van de Blatticiden (de familie waartoe ook de in dit verband
belangrijke kakkerlak-soorten behoren) moet gezocht worden in de vochtig-warme tropische oerwouden, waar het merendeel van de tegenwoordige soorten zich ophoudt. Hier
vinden zij zowel een overvloed aan geschikte schuilplaatsen in het strooisel (afgevallen
bladeren e.d.), onder stenen, losse stukken boomschors, als een overvloed aan voedsel.
Voor vele soorten zijn vochtigheidsgraad en bodemgesteldheid beslissend voor hun levensmogelijkheden.
De betekenis voor de gezondheid van mens en huisdier

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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Kakkerlakken zijn alleseters, die via hun kauwende monddelen een grote verscheidenheid
van voedsel tot zich kunnen nemen inclusief huishoudelijk afval en materiaal uit het riool.
Zij kunnen overal voorkomen waar de mens zijn voedsel opslaat of bereidt (voor zichzelf
of voor zijn huisdieren) en ze zijn potentiële bevuilers van voedsel, dat niet onbereikbaar
voor hen wordt opgeborgen.
Hoewel zij de voorkeur geven aan zetmeel- of suikerhoudende produkten, is in feite geen
enkel produkt, bestemd voor menselijke consumptie (dus ook vlees, kaas, melk en brood),
veilig voor hun aantasting; ook met lijm (b.v. in de rug van gebonden boeken), dode
insecten, allerlei uitscheidingsprodukten van mens en dier, zoals bloed, slijm, etter en
faeces, kunnen ze zich voeden.
Deze geringe kieskeurigheid doet hen, vooral in ziekenhuizen, bejaardentehuizen en psychopateninrichtingen, in contact komen met smetstoffen die zij mechanisch kunnen verslepen, waardoor ze zowel mensen als dieren kunnen besmetten. Daarnaast kunnen ziektekiemen als bacteriën, virussen en wormeieren het maagdarmkanaal verlaten, zodat ook de
uitwerpselen van kakkerlakken smetstof .kunnen bevatten.
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Het besmettingsgevaar, vooral van voor menselijke en dierlijke consumptie bestemd
voedsel, wordt nog vergroot door de gewoonte van kakkerlakken om bij hun maaltijden
een hoeveelheid van het reeds gedeeltelijk verteerde voedsel uit de voormaag uit te braken.
Onderzoekingen hebben uitgewezen dat kakkerlakken een belangrijke, vaak nog onvoldoend onderkende factor zijn bij het optreden van hospitalismus. Onder hospitalismus
verstaat men besmettingen met ziektekiemen die de patiënt ongewild opdoet tijdens zijn
verblijf in een ziekenhuis.
Uit het bovenstaande volgt dat kakkerlakken in een ziekenhuis niet kunnen worden geduld.
Hun aanwezigheid levert altijd risico's op voor de toch al labiele gezondheid van de aanwezige patiënten. Hetzelfde geldt voor de bejaardentehuizen, verpleegtehuizen, psychopateninrichtingen etc., kortom voor alle inrichtingen waarin zich grotere aantallen personen
bevinden: kazernes, kindertehuizen etc. Komen zij daar voor, dan zullen onverwijld alle
maatregelen genomen moeten worden die aan de besmetting zo snel mogelijk een einde
maken.
Daar kakkerlakken potentiële overbrengers zijn van verschillende ingewandsziekten zoals
bv. Salmonellosen (paratyphus), kunnen zij evenmin in keukens en restaurants worden
getolereerd.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van het insect heeft vrij langzaam plaats. Het wijfje draagt de eieren in
een pakketje (ootheca), dat er gemiddeld 30 bevat, ongeveer 4 weken aan het achterlijf met
zich mee vóór ze het op een willekeurige plaats afzet. Kort na het afwerpen van de cocon
komen de vleugelloze larven uit, die via 6 vervellingen na 2-3 maanden volwassen zijn.
De gedaanteverwisseling is onvolledig, d.w.z. dat de larven bij de geboorte op het volwassen insect (imago) lijken en alleen in grootte en door het ontbreken van vleugels daarvan
verschillen. Bij elke vervelling komt de vleugelaanleg méér tot ontwikkeling.
Het eipakket van de Duitse kakkerlak is bleekbruin (geelachtig), 9 mm lang, 3.3 mm hoog
en 2.4 mm breed. Het chitine-omhulsel vertoont dwarsgroeven en boven en onder een
lengtenaad, die bij het uitkomen van de larven openbreekt.
Dat de temperatuur bij de ontwikkeling een belangrijke rol speelt, blijkt uit het feit dat
enkele graden verschil die ontwikkeling enige maanden kunnen versnellen of vertragen.

De belangrijkste soorten

De belangrijkste soorten die in ons land in huis voorkomen, zij n de Duitse kakkerlak
(Blattella germanica L.) en de Oosterse kakkerlak (Blatta orientalis L.) of bakkerstor. De
eerstgenoemde soort is veruit het meest algemeen.
De Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta americana L.) komt hier te lande practisch alleen
voor in plantenkassen, daar hij sterk afhankelijk is van een vrij hoge temperatuur en een
hoge luchtvochtigheid. Ook in voor hen geschikte gebouwen in dierentuinen treft men ze
wel aan, evenals aan boord van zeeschepen en in opslagruimten aan havens.
Volledigheidshalve zij vermeld dat wij in maart 1970 voor het eerst hier te lande en tot nu
toe ook voor het laatst, een klacht kregen over last veroorzaakt door de " brownbanded
cockroach" (Supella supellectilium (Serville)) in Amstelveen. Deze besmetting is echter
met goed gevolg bestreden; daarna hebben wij geen klachten meer over dit insect vernomen.
De Duitse kakkerlak (Blattella germanica L.)
Uiterlijk en leefwijze

De Duitse ka k k er Ia k, de meest algemeen voorkomende soort in ons land en ook
de meest actieve, is strogeel tot lichtbruin. Het volwassen dier is 1.1 - 1.5 cm lang en gevleugeld. Kenmerkend voor de volwassen dieren zijn de 2 zwarte lengtestrepen op het
pronotum (voor leken: de "kop"). Het dier houdt zich op in woningen, bakkerijen, hotels,
restaurants en ziekenhuizen, maar wordt ook op vuilstortplaatsen aangetroffen, waar
gunstige levensvoorwaarden aanwezig zijn, nl. broeiwarmte en overvloed van voedsel: dode
dieren, etensresten, uitwerpselen e.d. Wordt tegen hun aanwezigheid op stortplaatsen niets
ondernomen, dan trekken de dieren in de nazomer de omliggende behuizingen binnen.
Overdag houden ze zich schuil op donkere, warme plaatsen: achter kachel, oven of centrale
verwarming, in keukenkasten, verwarmingskelders, muurspleten e.d.
's Nachts gaan ze op zoek naar voedsel via openingen en gaten langs verwarmings- en
waterleidingbuizen. Vooral in ziekenhuizen en hotels is het doorgaans de keuken waar
volop voedsel aanwezig is. Voorraden maken ze niet, doch ze fourageren elke nacht
waarbij ze zich zeer snel verplaatsen.
'
Voedselgebrek doorstaan kakkerlakken geruime tijd. Van de Duitse bv. is bekend dat bij
22° C de jonge larven 10, oudere 22, mannetjes 15, wijfjes met eipakket 30 en zonder
eicocon 40 dagen voedsel kunnen ontberen.
Bij gebrek aan voedsel knagen ze aan papier (boeken) en leer.
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Duitse kakkerlakken.
(Foto Bayer
Nederland B. V.,
Arnhem.)
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De gedaanteverwisseling is onvolledig; bij elke vervelling komt de vleugelaanleg, bij de
bakkerstor dus alleen bij het mannetje, méér tot ontwikkeling.
De ootheca (het eipakket) is kastanjebruin, 9.2 mm lang en 7.6 mm hoog en bezit aan de
bovenzijde een getande naad, die bij het uitkomen van de larven openbreekt.
De temperatuur speelt ook hier bij de ontwikkeling een belangrijke rol: enkele graden
verschil kunnen die ontwikkeling aanzienlijk versnellen of vertragen.
De Amerikaanse kakkerlak (Periplaneta americana L.)

Oosterse kakkerlakken.
(Foto Bayer Nederland B.V., Arnhem.)

Hoewel deze soort weinig algemeen in Nederland voorkomt omdat dit insect voor zijn
bestaan gebonden is aan tropische omstandigheden (temperatuur en luchtvochtigheid),
geven wij er hier volledigheidshalve toch een korte beschrijving van.
Dit insect is 28-44 mm lang, dus veel groter dan beide eerstgenoemde soorten; roodbruin
van kleur, bezit het goed ontwikkelde vleugels, waarmee het dier korte vluchten kan maken.
Bij de volwassen mannetjes s.i:_eken de vleugels enige millimeters over het achterlijf uit, bij
de vrouwelijke exemplaren zijn de vleugels nagenoeg even lang als het achterlijf. De randen
van het pronotum (,,kop") zijn lichter, geelachtig gekleurd.
Het eipakket of ootheca is 9- 12 mm lang en donkerbruin; de bovenrand heeft 17- 24
duidelijk zichtbare tanden. Het wordt op een verborgen plaats gedeponeerd en vastgeplakt;
soms, als het materiaal zich daartoe leent, oppervlakkig ingegraven en toegedekt.
Een wijfje kan tijdens haar leven meer dan 40 eipakketten produceren; gemiddeld zijn het
er plm. 20. leder eipakket bevat 15-28 eitjes. De jonge kakkerlakken zijn egaal roodbruin
en maken bij 29° C 11-12 vervellingen door, voor zij na 8-9 maanden volwassen zijn.
Het hongervermogen is groot, vooral als er water beschikbaar is. De dieren kunnen met
grote zuignappen aan de poten tegen glaswanden klimmen.
Zoals is gezegd komen zij in ons land binnenshuis practisch alleen in kassen voor, waar zij
zich te goed doen aan kiemplanten en bloemen, of in geschikte gebouwen in dierentuinen
en aan boord van schepen.

De Oosterse kakkerlak (Blatta orientalis L.)
Uiterlijk en leefwijze

De Oosterse k a k k e r Ia k (bakkerstor) is groter dan de Duitse: het mannetje,
kastanjebruin gekleurd, is 2.1-2.5 cm; het wijfje, zwart, heeft een lengte van 2.2-2.8 cm.
Alleen het mannetje bezit goed ontwikkelde vleugels.
De bakkerstor komt voornamelijk in bakkerijen voor, doch ook wel in restaurants, hotels
en huizen. Ook deze kakkerlakkensoort houdt zich schuil op donkere, warme plaatsen:
achter de kachel, oven of centrale verwarming, in keukenkasten, verwarmingskelders,
muurspleten e.d. 's Nachts gaan ze op zoek naar voedsel via openingen en gaten langs verwarmings- en waterleidingbuizen. Vooral in ziekenhuizen en hotels is het doorgaans de
keuken waar volop voedsel aanwezig is. Zij fourageren elke nacht, waarbij ze zich zeer snel
verplaatsen. Voedselgebrek doorstaan deze kakkerlakken geruime tijd. Bij gebrek aan
voedsel knagen ze ook aan papier (boeken) en leer.
Ontwikkeling

De ontwikkeling van het insect heeft langzaam plaats. Het wijfje draagt de eieren in een
pakketje (cocon), dat er 16 bevat, hoogstens 5 dagen aan het achterlijf met zich mee vóór
ze het op een gunstige plaats afzet. Ongeveer 2- 3 maanden na het afwerpen van de cocon
komen de vleugelloze larven uit, die via 7- 8 vervellingen een zeer lange ontwikkelingsperiode, nl. afhankelijk van de omstandigheden, van 1- 4 jaar doorlopen eer ze volwassen
zijn.
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Amerikaanse kakkerlak.

(Foto Bayer Nederland B.V.,
Arnhem.)
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