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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