1

1
Laat in een doosje voor verzending van
insekten of mijten geen restanten van andere materialen zoals vloeistof, meel, e.d.
achter. Met name mijtensoorten en kleinere insekten worden daardoor bijna geheel onherkenbaar.
Gebruik voor het opsturen van monsters
bij voorkeur een standaardformulier
("moedervel"); veel gemeenten en bedrijven gebruiken het al. De onderstaande
gegevens zijn van belang en kunnen de
determinatie vaak versnellen en/of vereenvoudigen:
- vindplaats(en) en ruimten in woning of
bedrijf
- nadere omschrijving van de vindplaats
- aantallen/ hoeveel per dag worden gevonden
- duur van de hinder
- schade en soort aangetast materiaal
In de meeste gevallen is het noodzakelijk
om meerdere exemplaren te onderzoeken. Stuur dus zo mogelijk 5 of 6 exemplaren op.
De beantwoording kan, afhankelijk van
drukte of vakantie, 2 tot 7 dagen duren.

plaren worden gevonden ten Zuiden van
Apeldoorn, bij Nijmegen en Breda.

van belang want:
- het voorkomt gebruik van verkeerde
bestrijdingsmiddelen
- het voorkomt overtollig gebruik van
een bestrijdingsmiddel, omdat men
weet waar de schuilplaatsen zijn die
moeten worden behandeld
- het voorkomt toepassing van bestrijdingsmiddelen in gevallen waar blijkt
dat wering of fysische bestrijding vo ldoende is.
Het zoveel mogelijk voorkomen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen is een
bijdrage aan de milieuzorg.

Het vliegend hert is in ons land wettelijk
beschermd. De maatregel is vooral genomen om verzamelaars ervan te weerhouden ze te vangen. Natuurlijke lee/gebieden van de kever zijn niet beschermd. De
larven van het vliegend hert leven van
vermolmend hout, zoals hakhoutstobben
in de eikehakhoutcultuur. Kolenbranders
gebruikten de takken om er houtskool
van te branden. Eekschillers gebruikten
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lnsects that have to be identified must not
be damaged. When the sample is not
packed carefully, it will be impossible for
the entomologists of the department of
Pest Control to perform a proper identification of the sample.

PLAAGDIEREN IN DE PERS

HET VLIEGEND HERT IS IN ONS LAND
BIJNA UITGESTORVEN

Het vliegend hert is onze grootste keversoort. Zijn formaat doet niet onder voor
50

Bewerking van "Actie voor bescherming
van kerkuilen" uit NATUUR EN MILIEU
14/ 3 MAART 1990 en de brochure "Kerkuil" van de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Vogels.

KERKUIL

SENDING SAMPLES OF INSECTS BY
MAIL

vliegend hert (Lucanus cervus).
foto Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding

Bewerking "Door de natuur met Henk van
Halm"

Door het onderhouden van hakhoutbosjes in een ononderbroken cyclus kan een
geschikt leefgebied worden gemaakt voor
het vliegend hert. Net als het knotten van
wilgen door vrijwilligers van natuurverenigingen kan ook voor bovengenoemd doel
actie worden ondernomen.

Summary

Soortbepaling van insekten en mijten is

TROUW
(9 december 1989)

men. Dit doen ze door het gewicht van
hun gewei, noodgedwongen rechtop. Het
gewei wordt door de mannetjes gebruikt
in hun gevechten om een wijfje. De larven
doen 3 tot 5 jaar over hun ontwikkeling.

dat van veel opzienbarende tropische
soorten. Zijn enorme geweiachtige kaken
meegerekend kan een mannetje wel 7,5
cm. halen. Wie zo'n beest wil tegenkomen
in onze bossen moet beseffen dat de
kans erg klein is.

de bast in de leerlooierijen. Zoals bij het
knotten van wilgen krijgen de eikestobben er een steeds bredere, deels vermolmende kop door. De onderzoeker Reclaire vermeld dat in 1924 in Silezie in enkele
eikestompen ca 1500 larven van het
vliegend hert werden aangetroffen.

Het dier is in Nederland nog niet uitgestorven. De afdeling entomologie van het
instituut voor Taxonomische Zoologie in
Amsterdam vermeldt, dat af en toe exem-

Vliegende herten voeden zich met het
sap dat uit gewonde eiken vloeit. In juni,
juli en augustus vliegen de kevers op
warme avonden om de toppen van bo-

Rat en Muis, 38 (2) 1990
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Van de kerkuil die in Nederland een algemene broedvogel was bleef er na de
strenge winter van 1963 van de naar
schatting 3.000 paartjes maar enkele tientallen over. In de jaren zestig veranderde
veel in de landbouw o.a. door grootschaligheid. Houtwallen verdwenen, graanvelden maakten plaats voor maïsvelden. Het
hal/natuurlijke cultuurlandschap waaraan
de kerkuil gebonden iS verdween. Daardoor verdwenen ook de muizen grotendeels en waren er onvoldoende prooidieren voor de kerkuil om zich te handhaven.
Broedgelegenheid verdween, want door
restauraties, sloop en opknapbeurten
werden kerktorens, boerderijen en schuren ontoegankelijk gemaakt. Onderzoekers als Sj. Braaksma en D. de Bruin ontdekten, dat de kerkuil ook in nestkasten
wi lde broeden. In samenwerking met boeren werden door vrijwilligers van vogelwerkgroepen nestkasten geplaatst in
schuren en rustige bijgebouwen. Omdat
een aantal kerkuilen van de nieuwe nest51
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muizenvanger te blijven ondersteunen.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Vogelbescherming te Zeist (tel.
03404-25406).

TROUW
(7 Maart 1990)
(Bewerking artikel Wilfred Kruit)
EEN KEVER VAN DE FIRMA
LIST & BEDROG

•

gelegenheid profiteerde kon hun aantal
stijgen tot ruim 200 paren in het begin
van de jaren tachtig. Door de zachte winters van de laatste jaren is het aantal
broedparen gestegen tot 700.
Positief was ook dat er in de landbouw
enkele soorten vergif werden verboden.
Op veel plaatsen zijn kerkuilenwerkgroepen actief. Verder wordt bepleit om het
landschap gevarieerd te houden met
houtwallen, "over"-hoekjes en erfbeplanting, eventueel door nieuwe aanleg. De
aanwezigheid van gevarieerde graslanden is voor de kerkuil van belang. De kerkuil nestelt weliswaar in gebouwen, maar
zijn jachtgebied is vooral buiten te vinden.
In winters met veel sneeuwbedekking
verlegt hij zijn jachtterrein ook naar de
schuren zelf.
Overwogen wordt om in strenge winters
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door boeren "muizenhaarden" aan te leggen, waar muizen met graan worden gevoerd om op die manier prooidieren voor
de kerkuil te kweken.
Daarbij moet wel in acht worden genomen, dat het aantal eieren, dat een kerkuil
per broedsel legt en het aantal broedsels
dat per jaar wordt geproduceerd afhankelijk is van het voedselaanbod in het bepaalde jaar. Hoe meer voedsel in de vorm
van muizen beschikbaar is, des te groter
is het broedsucces. En wist u dat de Nederlandse Vereniging tot Bescherming
van Vogels per geslaagd broedpaar een
premie van f 25.-- uitkeert? Dit gebeurt in
het kader van de bescherming van deze
op de "rode lijst van bedreigde vogels in
Nederland (1986)" voorkomende soort.
Bij boeren en kerkuilenwerkgroepen is
veel bereidheid deze "milieuvriendelijke"
Rat en Muis, 38 (2) 1990
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Sommige mieren laten de kortschildkever
Atemeles pubicollis in hun nest toe. Dit
kevertje is er namelijk in geslaagd diverse
"chemische" codes te breken waarin mieren onderling communiceren. Met chemische signalen worden allerlei vormen van
gedrag geregeld. De verzorging van larven door werksters vindt plaats omdat de
larven een chemische signaalstof, het
"broedzorg feromoon", afscheiden waarop de werksters automatisch reageren.
De kortschildkevers manipuleren de bosmieren van het geslacht Formica. In het
nest gebrachte kevers paren en leggen
hun eitjes tussen die van de bosmieren.
Uit die eitjes kruipen larven die aan de
punt van hun achterlijf een stof afgeven
die verdacht veel lijkt op het broedzorg
feromoon van de bosmieren. Bovendien
weten de keverlarven het bekloppen en
strelen na te bootsen waarmee mierenlarven de werksters tot het opbraken van
voedsel weten te bewegen. Ze worden op
dezelfde manier verzorgd als de mierelarven en doen zich bovendien tegoed aan
de eieren en larven van de bosmieren. De
kevers weten hoe ze met hun voelsprieten de bosmieren het signaal moeten geven om voedsel over te geven. Als de
mieren van de familie Formica hun voortplantingsactiviteiten in de herfst staken,
blijken de kortschildkevers een voorkeur
te ontwikkelen voor de geur van knoopmieren (Myrmica), een soort die larven
opkweekt in de winter.
Rat en Muis, 38 (2) 1990

De kevers gaan dus op zoek naar een
Myrmica-nest dat ze op de geur vinden.
De kever weet een signaal uit te zenden,
dat de agressiviteit van "Myrmica" krachtig onderdrukt. Uit klieren langs de zijkanten van het achterlijf komt een tweede
stof die de mieren beweegt om de kever
als een "verloren zoon" het nest in te slepen. De kever doet zich dan weer tegoed
aan de mierenlarven om zo de winter
door te komen. En tegen de zomer verplaatst de activiteit zich weer naar de
bosmieren.

VOLKSKRANT
(20 januari 1990)
ULTRASOON

Vlooienbanden met ultrageluid werken
niet. Dat zeggen althans onderzoekers
van de Purdue-universiteit in Lafayette
(lndiana). In de VS worden de ultrasone
vlooienbanden aangeprezen als het veilige alternatief voor de gebruikelijke van
schadelijke chemicalien voorziene halsbanden. Maar volgens de Amerikaanse
diergeneeskundigen doen ze niks. De onderzoekers beproefden twee merken ultrasone vlooienband op vijf katten. Elke
kat kreeg 50 vlooien in zijn vacht geplant
en na een week werden de beesten met
de hand ontvloeid. Resultaat van de tellingen: 98,6 procent van de vlooien zat nog
op de kat.
Nog niet geheel tevreden met die uitslag,
herhaalden de onderzoekers de proef
met katten zonder een ultrasone vlooienband. De uitslag was precies hetzelfde.
Conclusie van de onderzoekers: vlooien
horen het ultrageluid gewoon niet. Het is
niet de eerste maal dat wordt aangetoond
dat ultrageluid niet helpt tegen ongedierte. Muizen, ratten en muggen blijken zich
evenmin iets aan te trekken van het geluid, dat door zijn hoge trillingsfrequentie
onhoorbaar is voor de mens.
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