Bestrijding van insecten
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111. Bestrijding van vlooien

ABONNEMENT "RAT EN MUIS"
Gemeentelijke ongediertebestnïders die pas hun functie hebben
aanvaard, ontvangen na opgave van hun huisadres aan de admi
nistratie, ,,Rat en Muis" kosteloos thuis, en tevens documentatie
materiaal betrekking hebbend op ratten en muizen en hun
bestrijding. Indien hiervoor belangstelling bestaat, kan ook
documentatie worden gezonden over de bestnïding van in huis
voorkomende insecten.
Adresveranderingen gelieve U aan de administratie op te geven
met vermelding van het oude en het nieuwe adres.
Redaktie

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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Vlooien zijn donker gekleurde, sterk zijdelings afgeplatte, vleugelloze insecten met goed
ontwikkelde poten, waarvan het achterste paar zich ontwikkeld heeft tot "springpoten".
Zij hebben stekend-zuigende monddelen en zijn ectoparasieten op allerlei soorten zoog
dieren en vogels. Hoewel de verschillende vlooiensoorten een voorkeur hebben voor een
bepaalde gastheer, zijn ze lang niet allen daaraan verbonden, zeker niet de soorten die
voor ons het meest belangrijk zijn.
Zij ondergaan in hun ontwikkeling een complete metamorfose, d.w.z. zij ontwikkelen zich
van ei via een larvestadium en verpopping tot volwassen dier (imago).
De volwassen insecten leven van het bloed van hun gastheer. Voordat de vrouwelijke vlo
haar eieren kan leggen, is een bloedmaaltijd noodzakelijk.
Lichaamsbouw
Beschouwen wij eerst eens de lichaamsbouw van de vlo en wel aan de hand van de soort
die ons de meeste last veroorzaakt nl. de kattenvlo (Ctenocephalides felis Bouché).
ln fig. 1 is de uitwendige anatomie van een mannelijk exemplaar van deze soort getekend.
Zoals elk insect heeft dit dier een kop met antennae (sprieten), een borststuk dat uit 3
segmenten bestaat met aan ieder segment een paar poten, en een achterlijf met een groter
aantal segmenten. Het gehele lichaam is goed gestroomlijnd en zijdelings afgeplat; zelfs de
sprieten liggen in groeven langs de kop. De poten zijn krachtig ontwikkeld, in het bijzonder
de achterpoten, waardoor het dier grote sprongen kan maken.
In de tweede figuur zien wij het voor ons belangrijkste gedeelte van een vlo: de kop met de
steek- en zuigwerktuigen. Wanneer een vlo aan een bloedmaaltijd toe is en een goed plekje
op de huid gevonden heeft, wordt daarin eerst met behulp van de maxillaire stiletten een
gaatje gezaagd. De van kartelranden voorziene stiletten worden hiertoe tegen elkaar in op
en neer bewogen. Daarna wordt de epipharynx (een holle buis) naar bin□en gebracht om
het aangeboorde bloed op te pompen. De jeuk die na een vlooiesteek ontstaat wordt ver
oorzaakt door het speeksel dat de vlo in de wond brengt om stolling van het bloed in de
epipharynx te voorkomen.
Tijdens het bloedzuigen ontdoet de vlo zich van de nog van de vorige bloedmaaltijd in de
einddarm aanwezige restanten, tot eindelijk ook een druppel helder rood onveranderd
bloed van de nieuwe maaltijd uit de anus komt. De bloeddruppeltjes blijven of in bolvorm
aan de anus hangen of worden met krächt weggespoten om 1-2 cm achter de vlo al of

75

niet op de huid van de gastheer neer te vallen. Zij zuigen dus meer bloed dan zij voor hun
voeding nodig hebben. Het zijn deze uitgestoten bloeddruppeltjes die de donkere stipjes
veroorzaken op het hemd of laken van iemand die met een vlo behept is; ofwel de donkere
puntjes die men vindt in de vacht van een bevlooide kat of hond.
De levensduur van een vlo is afhankelijk van de omstandigheden en kan maximaal ongeveer een jaar zijn.
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De levenscyclus (zie fig. 3)

Vlooien leggen in vergelijking tot de afmetingen van het dier, vrij grote (0,5 mm lange),
aanvankelijk doorschijnende, witte ovale eieren. Deze worden. in tegenstelling tot luizeneieren, niet aan het lichaam of de vacht vastgehecht. Het gevolg is dat de eieren van de
gastheer afvallen of door krabben worden weggeslingerd en we ze terugvinden in de nesten,
de bekleding van de mand van het huisdier of op de grond. Sommige soorten leggen hun
eieren nooit in de vacht van de gastheer, doch alleen in zijn onmiddellijke nabijheid (in de
nesten).
De eieren komen. afhankeliJk van de omstandigheden, na 1- 12 dagen uit.
De uit het eitje gekomen la r v e is een pootloos made-achtig wormpje dat zich voedt met
organisch materiaal, dat in het huisstof of in de nesten aanwezig is. De larven zijn evenals
het volwassen insect, zeer lichtschuw en kruipen dus weg in spleten en kieren , in het nestmateriaal van de gastheer of onder de rand van de vloerbedekking.
Als gevolg van hun dunne lichaamsbouw zijn ze niet in staat hun waterafgifte te regelen
en hebben ze, om in leven te blijven, behalve een geschikte temperatuur, een vrij hoge
luchtvochtigheid nodig (ca. 70%).
Afhankelijk van de omstandigheden verpoppen zij zich na 15 dagen tot ca. 6 maanden,
nadat zij een 3-tal vervellingen hebben doorgemaakt.
Van hun eigen speeksel spinnen de larven een cocon waarin het po pst ad i u m wordt
doorgebracht. Daar de spinseldraden aanvankelijk kleverig zijn, hechten zich hieraan
allerlei stofdeeltjes vast, waardoor de cocon gecamoufleerd wordt. De duur van de poptoestand bedraagt, afhankelijk van de omstandigheden, 8-14 dagen.
Een merkwaardig verschijnsel doet zich voor als de cocon waarin zich de pas uit de pop
gekomen volwassen vlo bevindt, absoluut met rust gelaten wordt: de vlo blijft dan in een
soort slaaptoestand in de cocon. Deze toestand kan wel een jaar duren. Eerst wanneer de
cocon een mechanische prikkel ontvangt, bv. een trilling, ontwaakt de vlo en bevrijdt zich
in zeer korte tijd van de cocon. Dit verschijnsel verklaart het soms massaal optreden van
vlooien wanneer een vervlooid gebouw dat lange tijd onbewoond is geweest, weer door
mensen (of dieren) wordt betreden. Met grote aantallen komen de vlooien dan plotseling
te voorschijn en vallen hun prooi aan.
Het uit de cocon gekomen v o I was se n i n sec t kan maanden zonder voedsel. De bevruchte wijfjes hebben echter een bloedmaaltijd nodig om eieren te kunnen leggen. Hoewel
de meeste vlooiensoorten voorkeur voor een bepaalde gastheer hebben, zijn zij meestal
toch niet kieskeurig en kunnen zij zich ook met het bloed van een andere gastheer behelpen.
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De meest voorkomende soorten (zie fig. 4)

3.

De kattevlo (Ctenocephalides felis Bouehé).
De kattevlo is veruit de meest voorkomende vlo die echter ook gevonden wordt op de
hond, andere huisdieren en op de mens. Als regel is deze vlo de oorzaak van vlooienplagen.

4.

maxilloire
tasters
epiphorynx

5. maxilloire
stiletten

6. labiale
De hondenvlo (Ctenocephalides canis Curtis).
Tegenwoordig zeer zeldzaam. Vlooien op de hond zijn vrijwel altijd kattevlooien.
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tasters

7. stipes

Fig. 2.
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De mensenvlo (Pulex irritans L.).
Wel is de mens de meest gewaardeerde gastheer voor deze vlo, maar dit insect wordt ook
op de das en de vos gevonden en eveneens, zij het zeldzamer, op hond en kat. De mensenvlo is evenmin afkerig van de geit en vooral niet van het varken. Varkensstallen kunnen
wemelen van de mensenvlooien. Ook kan een mensenvlooienplaag ontstaan op land dat
met varkensmest is bewerkt.
En tenslotte kunnen zich op het strand plagen van deze vlooien voordoen. De larven ontwikkelen zich nl. ook in droog zand.
Overigens zien wij de mensenvlo tegenwoordig maar zelden meer.
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Een vogelvlo (bv. Ceratophyllus gallinae Schrank).
Ook van deze vlooiensoort wordt nog wel eens hinder ondervonden in huis. De oorzaak is
meestal het nestelen van voge ls onder de dakpannen.
In legkippenhokken, vooral in de legnesten, kan deze vlo bij duizenden voorkomen zodat
de kippen niet meer op de nesten willen komen en de eieren her- en derwaarts laten vallen.
Ook in nesten van zangvogels, zwaluwen, duiven en andere vogels kan men dit insect
vinden.
Bovendien kan het voorkomen dat deze vlooien zich in de mest van een kippenhok (composthoop) in groten getale ontwikkelen en dan voor de mens lange tijd zeer lastig kunnen
zijn.
In dit verband is het van belang dat nestkastjes ieder jaar na het broedseizoen zorgvuldig
gereinigd worden om te voorkomen dat het daarin aanwezige ongedierte accumuleert en de
vogels niet meer in deze kasten willen broeden, Het materiaal uit de nestkasten dient zorvuldig te worden verzameld en direct in een plastic zak gedaan, die goed wordt gesloten en
dan verbrand. Laat men het nestmateriaal in de tuin liggen, dan kunnen de vlooien nog
lang een plaag zijn voor de mensen die zich in de tuin ophouden.
Om deze reden dient het materiaal van vogelnesten onder dakpannen, op dezelfde manier
te worden behandeld.
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De rattenvlo (Nosopsyllus fasciatus Bosc.).
Veroorzaakt soms last en duidt op aanwezigheid van ratten. Na een verdelgingsactie willen
deze vlooien zich wel eens kenbaar maken.

Hoe te handelen?
Bij een huiselijke vlooienplaag is het van belang de soort vlo vast te stellen. Hiertoe bekijkt
men een gevangen vlo met een loep. Aan de hand van pronotale kam en wangekam kan
men, door vergelijking met figuur 4, meestal wel vaststellen of men met kattevlooien te
doen heeft. Is dit niet het geval of twijfelt men, dan kan men het beste enkele vlooien naar
een specialist zenden, of naar de Afdeling Bestrijding van Ongedierte, van de Hoofdinspectie voor de Hygiëne van het Milieu, Geertjesweg 15 te Wageningen, die soort en bestrijdingsmogelijkheden zal vaststellen. Daar 90% of meer van de vlooienplagen tegenwoordig
door de kattevlo van kat en hond wordt veroorzaakt, zullen wij ons verder tot dit diertje
beperken.
Bescherming tegen vlooienbeten
Tegen vlooienbeten kan men zich beschermen door de huid in te wrijven met een repellent,
een afweermiddel dat diethyl-m-toluamide bevat, zoals Autan. Dit is bij de drogist verkrijgbaar in een spuitbus of in stiftvorm. Behandel hiermee echter nooit de hond of de kat.
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Levenscyclus van de kattevlo in huis.
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De verdelging van vlooien
a. In huis
Zoveel mogelijk alle matjes en kleden buiten brengen, in de zon hangen en zorgvuldig
uitkloppen. Verder is de stofzuiger een bijzonder effectief wapen bij de bestrijding van
een vlooienplaag. Alle plaatsen waar vlooien en larven kunnen wegkruipen (ze zijn immers lichtschuw) zorgvuldig behandelen met de stofzuiger, niet alleen onder de plinten,
in naden en kieren van de (houten) vloer, langs de randen van de vaste vloerbedekking,
onder de randen van de karpetten, maar ook de kleden en karpetten zelf. Dit dient men
regelmatig te herhalen. Daarna kan men desgewenst lokaal onder de plinten enz. (zie
boven) derris- of pyrethrum-extract (pyrethrinen) spuiten of poeder strooien. Desgewenst na een dag weer stofzuigen.
Daar de mensenvlo minder gevoelig is voor derris, kan men tegen deze soort beter
pyrethrum-extract gebruiken. Eventueel kan lokaal een huishoudinsecticide dat pyrethrum en/ of methoxychloor bevat, worden verspoten. Hoofdzaak is echter het veel en
zorgvuldig stofzuigen.
Naast de genoemde insecticiden kan men ook andere preparaten gebruiken zoals lindaan, propoxur of dichloorvos. Propoxur, lindaan en methoxychloor laten een residu
achter dat nog lange tijd dodelijk is voor de vlooien. Doch dit residu is ook giftig voor
mens en dier. Vooral bij aanwezigheid van kinderen en huisdieren zij men dus zeer
voorzichtig met het gebruik van deze verbindingen. Na het gebruik van dichloorvos
dient men de behandelde ruimten lange tijd flink te luchten.
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b. Dierenverblijfplaatsen
Bovengenoemde maatregelen zijn echter niet voldoende; ook de honden- of kattenmanden dienen van vlooien te worden ontdaan. De mand buiten ontdoen van de bekleding
en deze in de zon hangen en goed uitkloppen. Het best kan men de bekleding in de
wasmachine wassen. De mand goed uitborstelen en bestrooien met derris- of pyrethrumpoeder, of bespuiten met een huishoudinsecticide dat deze verbindingen bevat en voor
het gebruik bij huisdieren is toegelaten. Dit blijkt uit de tekst op het etiket van de verpakking.
Hondehokken goed reinigen, met de stofzuiger behandelen, eventueel daarna naden en
kieren behandelen met een huishoud insecticide dat pyrethrum-extract en / of methoxychloor en propoxur danwel bovengenoemde insecticiden in poedervorm bevat en dat
bestemd is voor het gebruik bij huisdieren.
,f()

c. Het huisdier
Vanzelfsprekend moeten de katten en honden ook ontvlooid worden.
1. De hond wordt zorgvuldig ingewreven met een vlooienpoeder dat derris, pyrethrum,
trichloorfon of propoxur bevat en dat bestemd is voor dit doel, hetgeen uit de te kst
op het etiket van de verpakking blijkt. Ook kan gebruik worden gemaakt van een
shampo dat rotenon (derris-extract) bevat. Een goed middel is ook bromodan, in de
handel onder de naam Alugan en verkrijgbaar als poeder of als spray. Deze middelen zijn bij een drogist of bij een goede dierenhandel verkrijgbaar. Men volge
nauwkeurig de gebruiksaanwijzing vermeld op het etiket van de verpakking op en
neme goede nota van de eveneens op het etiket aangegeven waarschuwingen.
Van belang is ook dat kin, kop, staart, liezen en oksels van het dier goed worden
ingewreven.
Men zorge ervoor dat de te behandelen dieren de genoemde insecticiden niet in
ogen of neus krijgen, daar vooral derris- en pyrethrumextract sterk bijtend werken
op de slijmvliezen.
De behandeling kan het best in de open lucht geschieden; daarna laat men de hond
nog enige tijd buiten. Vervolgens wordt het dier buiten zorgvuldig afgeborsteld,
80
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zodat het vlooienpoeder, dat toch altijd min of meer giftig is, zo veel mogelijk uit
de vacht wordt verwijderd. Dit geldt vooral ook voor derris- en pyrethrumpoeder,
wegens de bijtende werking op de slijmvliezen, ook die van de ingewanden. Zo nodig
wordt deze behandeling na een dag of 5 herhaald. Het is van belang het dier regelmatig op vlooien te controleren, waarbij de bovengenoemde zwarte stippen ook een
goede indicatie zijn.
2. Aangezien de kat zich vaak en intensief likt, krijgt het dier veel meer van het insecticide binnen dan de hond , met alle gevolgen van dien. Bij de poes moet men daarom zeer voorzichtig zijn. Het gebruik van derris- en pyrethrumprodukten (resp.
rotenon en pyrethrinen) moet bij katten stellig worden afgeraden. De dieren worden
er goed ziek van. lijden veel pijn en kunnen eraan sterven.

':De bouw

Een vat
vol geleerdheid

van het

is nog geen

inöectenlichaam (6)

waard.

Het best ka n men een vlooienpoeder gebrui ken da t trichloorfon of propoxur bevat of het bovengenoemd e Aluganpoeder (niet
de spray), waarmee 1eer rnînig wordt omgesprongen. De plaatsen waar zich de meeste vlooien bevinden. 1ij n hierboven bij de
hond genoemd. Na de behandeling doet men de poes in ee-n stevige plastic of !innen ,.a k. die om de- ha ls van het d ier dicht
wordt gebonde n en neemt men de poes e nige tijd. 15 30 minu ten, rustig op schoot. Daarna het dier 1orgvuld îg afborstelen.
Een a ndere moge lijkheid is dat men de kat een brede karton nen halskraag omdoet. , odat hij l'Îch niet ka n likken. Na enige
tijd verwijdert men de kraag en borste lt hel dier ook weer zorgvuldig uit met een gewone borstel. n i et met de rubberborstel
die men in veel dierenwinkels verkoopt. Deze bo rstel verwijdert nl. het vergif onvoldoende.

Vooral voor wat temperamentvolle poezen is de kraag echter een bijzonder onaangename ervaring. Veel beter is het daarom bij de kat in het geheel geen vlooienpoeder te gebruiken, doch een goede metalen stof(vlooien)kam. Het gebruik van deze
kam, vooral als men die op gezette tijden bezigt, is zeer effectief en bespaart het
dier veel narigheid.
Hoe goed de kat ook wordt uitgeborsteld, er blijft toch altijd wat vlooienpoeder
zitten dat het dier door het vele likken binnen krijgt en het buik- en maagpijn bezorgt.
Bij het kammen moet men een bakje water bij de hand houden, waarin desgewenst
een paar druppels wasmiddel. Hierin doet men het uitgekamde haar en de vlooien.
De kam moet echter niet in het water worden gedoopt als men wasmiddel heeft
toegevoegd.
Weliswaar is een goede stofkam, verkrijgbaar in een dierenwinkel, niet zo goedkoop,
maar op den duur toch goedkoper dan het gebruik van vlooienpoeder. Bovendien
kamt men de losse haren uit, wat ook een voordeel is.
Het belangrijkste is dat men de poes door het gebruik van een vlooienka m veel
narigheid bespaart.

Samenvatting
1. Behandel de vloer zorgvuldig met de stofzuiger, breng alle kleedjes naar buiten en klop
ze goed uit. Daarna kan zonodig een toepassing volgen van insecticiden zoals pyrethrum
of derris-extract, lindaan, propoxur, methoxychloor of dichloorvos, waarna weer gezogen wordt.
2. Ontdoe de mand van kat of hond van de vlooien.
3. Ontdoe ook het dier zelf van het ongedierte.
4. Blijf de huisdieren inspecteren op de aanwezigheid van vlooien of hun uitwerpselen en
controleer ook geregeld de slaapplaats van het dier.

De 1ekeningen bij dil artikel werden gemaakl door de heer A. R. Janssen, Kliniek voor
Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneesk unde te Utrecht.
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druppel wijsheid

Pythagoras

Gehoor en "zang"
Het onderzoek naar de mogelijkheden van insecten om geluiden te produceren en hun
gevoeligheid voor luchttrillingen, heeft de biologische wereld al een eeuw beziggehouden:
H. Landois (1 867), G. Carlet (1877) e.a. Sindsdien is deze materie onderwerp geweest van
voortdurende studie. Uit de indrukwekkende schrijversreeks stippen wij slechts aan: A,
Faber (1929- 1932), G. J. Arrow (1942), G. W. Pierce (1948), J. W. S. Pringle (1953) en
K . D . Roeder (1965).
Over een mogelijke " ontvangst" door insecten van trillingen in vloeistoffen en vaste materialen is daarentegen nog betrekkelijk weinig bekend.
De op trommelvliezen gelijkende gehoororganen (tympanaalorganen) zetelen bij
verschillende soorten veelal op uiteenlopende plaatsen. Bij de veldsprinkhanen liggen ze
aan weerszijden van het Ie achterlijfssegment: ovale of spleetvormige openingen met een
strak gespannen trommelvlies (tympanum); bij sabelsprinkhanen en krekels aan het boveneinde der voorschenen (krekeldames kunnen het sjirpen der mannetjes tot op 9 m horen);
bij mannetjes-cicaden in het 2e achterlijfssegment; bij waterwantsen in
thorax (b?rststuk); bij vlinders in het laatste borstsegment en/ of het Ie of 2e achterl1Jfssegment; b1J de
steekmugmannetjes en bij veel sluipwespen in de antennen.
Weer andere soorten luisteren d.m.v. uit het chitine-pantser stekende haartjes, die door
geluidsgolven in trilling worden gebracht. Minnich (1925, 1936) heeft bij tal van rupsen
van vlinderachtigen (Lepidoptera) aangetoond dat hun reacties op geluiden worden teweeggebracht via haarreceptoren die gevoelig zijn voor lage trillingsfrekwenties, minder dan
3000 trillingen per seconde.
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Met de genoemde gehoororganen kunnen insecten geluiden van soms zeer hoge frekwentie
waarnemen: van 15.000 tot 175.000, speciaal tussen 60.000 en 80.000 trillingen per seco nde
(Slijper, 1964); een eigenschap waardoor menig insect tijdig de nadering van een natuurlijke vijand (vleermuis!) kan bespeurett en het vege lijf redden. Om aan deze aartsvijand
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