OORWORMEN
Jn de vakliteratuur over insek1en 11·ordt bij oo,wormen geen enkel geval vermeld van
"oorkruipen", zoals de volksmond verhaalt.
Het kan voor de niel-ingewijde enigszins griezelig aandoen een tamelijk groo/ z11·artbruin
beest met een {(lngvormig orgaan aan he1 achterlijf tussen het wasgoed aan de \\'aslijn of
ergens in huis re vinden. Deze dier1jes leveren echter voor de gezondheid van mens en
huisdier geen enkel gevaar op.

klein pakket onder de voorvleugels geborgen. De vleugels worden zelden gebruikt.
Bij de grote. kleine en gewone oorworm steekt een stukje van de achtervleugel onder de
dekschilden uit. Oorwormen hebben monddelen waarmee ze kunnen kauwen aan
plantendelen. Zachte bladeren en vruchten (b.v. aardbeien) kunnen worden aangevreten.
Leefwijze

Daar de gewone oorworm (Fo,ficula auricularia L.) de meest algemeen voorkomende
soort is, zal aan de hand daarvan de leefwijze worden beschreven.
Deze oorworm is te vinden onder allerlei afval, onder stenen, in composthopen, in
bloempotten, molm en vergane bomen, tussen bladeren van koolplanten, onder oude
planken en dikwijls in de bloeiwijzen van planten , vooral die van de dahlia.

Enkele soorten

In ons land komt een 5-tal soorten voor die, zoals alle oorwormen, behoren tot de orde
der Dermaptera of "huidvleugeligen". Deze 5 soorten behoren tot een drietal verschillende
families.
De grote, ook wel zandoorworm, Labidura ripar~a Pallas (fam. Labid_uridae) heeft ~en
groot verspreidingsgebied. Het dier leeft gewoonllJk op_ strand_en van nv,eren en zeeen.
De kleine oorworm Labia minor L. (fam. Labudae) leeft 10 broeiende afval hopen en wordt
vaak in de schemeri~g vliegend aangetroffen en komt dan ook op licht af. Ze worden in elke
provincie van Nederland gevonden.
.
.
.
De familie der Forficulidae heeft in Nederland een dnetal vertegenwoordigers: Cheltdurella acanthopygia Géné komt vooral in Midden-Europa voor en leeft in bosranden,
dichte heggen, e.d.
.
Aprerygida media Hagcnbach (= Aprerygida albipennis Charpentler) komt overal v~or op
de zandgronden en in de duinen in bosranden en dicht~ heggen, e.d., ook lil dichte klimop.
De meest bekende en meest voorkomende soort is de gewone oorworm, Forf1cula
auricularia L. Alhoewel gewone oorwormen altijd een bepaalde vochtigheidsgraad eisen_en
zich het best thuis voelen bij een gemiddelde temperatuur van 26-33° C, kunnen ze 21ch
goed aan allerlei omstandigheden aanpassen, zodat ze voorkomen va_n zeeniveau tot in de
bergen en gevonden worden van de Middellandse Zee tot in Scandinavië.

Uiterlijk

Oorwormen zijn slanke. vrij platte insekten. donker van kleur. De grootte ,·an volwassen
exemplaren verschilt van soort tot soort en ligt veelal tussen 4,8 en 26 mm. Zij lijken op
kniptorren doch hebben een groot tangvormig orgaan aan het einde van het lichaam. Dit
orgaan wordt gebruikt als verdedigingswapen. Als ze worden opgepakt zullen oorwormen
het achterlijf krommen en trachten met deze tangen te kmJpen en vooral de groter~ soorten
kunnen een pijnlijke beet veroorzaken. Verder worden de tangen gebruikt om een msekt of
andere buit beet te pakken om ze naar de monddelen te brengen. Voor het vangen van
voedsel spelen de tangen bij Forficulidae geen rol.
Afhankelijk van de voedingstoestand van de larve bij de laatste vervelling kunnen de
tangen groter of kleiner zijn, doch de tangen van het mannetje zijn altijd groter dan die van
het wijfje.
Waargenomen is, dat de tangen ook wel gebruikt worden bij het ontvouwen van de
achtervleugels en ook bij de paring spelen zij een rol.
Volwassen oorwormen hebben twee paar vleugels. De voorvleugels zijn kort, leerachtig en
zonder aders, de achtervleugels zijn groter en hebben straalvormige aders. De waaiervormige achtervleugels worden eerst gevouwen en daarna twee keer omgeslagen en als een
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De oorworm is een nachtdier en verlangt een relatief hoge vochtigheidsgraad zonder welke
het dier niet kan leven. Het dier voelt zich het best bij een gemiddelde temperatuur van
26° -33° C. In strenge winters vriezen die oorwormen dood, die niet goed verscholen zijn.
De broedzorg van de oorworm is merkwaardig daar zij bij insekten heel zelden voorkomt.
De paring heeft voor het invallen van de winter plaats. Het wijfje en mannetje staan daarbij
met de achterlijven tegen elkaar in tegenstelde richting en het mannetje kromt bovendien
zijn achterlijf 180". In het najaar, meestal in november graaft het wijfje een holletje, waarin
zij overwintert. De eieren worden in het voorjaar gelegd. Zodra de periode van ei-afzet
aanbreekt, o ntwikkelt het wijfje een sterk broedinstinct. ln 2-4 dagen legt het wijfje 20-80
eieren op een hoopje achter in het holletje.
Als de eieren gelegd zijn, worden deze door het wijfje zorgvuldig beschermd tegen vijanden.
De eitjes worden regelmatig belikt, waarschijnlijk om ze schoon te houden, om schadelijke
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schimmelsporen te weren en om ze te behoeden tegen te sterke uitdroging. Als om één of
andere reden (b.v. niet voldoende vochtigheid) het verblijf van de eitjes ter plaatse niet
geschikt wordt geacht, transporteert het wijfje deze met haar monddelen naar een andere
plaats. Het broed wordt tot het uiterste verdedigd.
Al die tijd eet het wijfje weinig of niet. Als na 2-8 weken de eitjes uitkomen, verzorgt het
wijfje de larven, die reeds op de volwassen exemplaren lijken, en voedt ze met resten van
dieren of fijngekauwde plantendelen. Het verzwakte wijfje sterft meestal spoedig en dient
dan tot voedsel voor de jonge larven.
De ontwikkeling van ei tot imago duurt 5½ tot 8 maanden, zodat in ons land één generatie
per jaar mogelijk is.
Voedsel en schade
De gewone oorworm leeft hoofdzakelijk van plantaardige materialen, zoals schimmelsporen, algen, korstmossen en andere mossen, bloembladeren, zachte bladeren en onrijpe
zaden. Als aanvulling gebruiken zij in ontbinding verkerend dierlijk materiaal en dode of
weerloze insekten en spinnen. Door het opruimen van restanten van plantaardig en dierlijk
materiaal zijn oorwormen nuttig; zij dragen bij aan de humusvorming. Voor de mens zijn
oorwormen volkomen onschadelijk.
Voor de tuinbouw kunnen oorwormen bij massaal optreden schade veroorzaken door het
aanvreten van zachte vruchten b.v. aardbeien en tomaten, ook wel aardappels en ander
materiaal. Voorts door het verstoren van de bloeiwijzen en knoppen van sierplanten,
groenten en fruit.
Indien de dieren uit hun verblijfplaatsen worden verdreven door te veel vocht (regen) of
droogte of door een bestrijdingsactie, gaan ze op zoek naar een beter heenkomen en
kunnen dan vaak in woningen, caravans, tenten, e.d. belanden, waar zij , hoewel
onschadelijk, als hinderlijk worden ervaren.
Wering en verdelging
Woningen dienen ter wering van oorwormen en andere insekten te worden voorzien van
goed sluitende ramen en deuren of horren; ventilatieopeningen worden afgesloten met een
deugdelijk rooster of met fijnmazig gaas. Spleten en kieren in de buitenmuur dichten met
daarvoor geëigende middelen.
Broed- en voedselplaatsen kunnen worden voorkomen door het opruimen van hopen
organisch materiaal in de directe omgeving van de woning.
Indien 's nachts natte dweilen of omgekeerde bloempotten (schuin op een stukje hout,
o.i.d.) met vochtige houtwol, bladeren, hooi of stro worden uitgezet, kunnen de dieren die
zich daar hebben verzameld de volgende dag worden weggevangen. De dieren kunnen
worden gedood met kokend water, beter nog elders op enige afstand in de tuin
gedeponeerd.
Verdelging van oorwormen met behulp van bestrijdingsmiddelen binnenshuis is nutteloos,
daar andere oorwormen de volgende dag weer binnen kunnen komen, indien geen
weringsmaatregelen zijn uitgevoerd. Een bestrijding buitenshuis is nutteloos, daar de zich
schuil houdende insekten daar nauwelijks of geheel niet worden bereikt; een dergelijke
actie is derhalve ongewenst.

BOEKBESPREKING
Wederom verscheen er een uitgave in de reeks Wetenschappelijke Mededelingen van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, te weten nr. 131 (januari 1979)
getiteld "De teken (Ixodida) van de Benelux", geschreven door J. E. M. H. van Bronswijk
e.a.
In deze mededeling worden de inheemse teken van de families Ixodidae en Argasidae
beschreven. Naast een algemene beschrijving van de uitwendige en inwendige bouw van de
tot deze families behorende tekensoorten wordt vooral aandacht besteed aan de biologie en
ecologie. Zo wordt b.v. de levenscyclus van de gewone teek (Jxodes ricinus L.) uit de
doeken gedaan. Ook veterinaire en medische aspecten worden belicht.
Met behulp van de determineertabellen van hoofdstuk VI kunnen de in de Benelux
voorkomende vertegenwoordigers op naam worden gebracht. Tevens worden per soort een
aantal bijzonderheden betreffende levensloop, gastheren, e.d. gegeven. Kortom een
goedkoop en fraai geïllustreerd boekje voor iedereen, die geïnteresseerd is in onze inheemse
tekenfa una.
Deze Wetenschappelijke Mededeling no. 131 is te verkrijgen bij het Bureau van de
K.N.N.V., B. Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ Hoogwoud. Gironummer 13028. Telefoon
02263-1445, Prijs voor leden f 3,50; voor niet-leden f 4,20 (incl. verzendkosten).
B. T. Bosman
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