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ABSTRACT. - Annoying or injurious insects in and near buildings in 198 1. Large
numbers of the American cockroach, Periplaneta americana (Linnaeus) were found on a
dumping ground . Each year we get more complaints on the brown house moth,
Hofmannophila pseudospretel/a (Stainton), being harmful especia lly on woollen carpets.
Two beetle species namely Trox scaber (Linnaeus) and Ptinus clavipes Panzer were found
in the direct surroundings of birds' nests. Two weevil species comi_n g from moist wood were
fou nd in buildings, namely Pentarthrum huuoni Wollaston and Pselactus spadix ( Herbst).
IN LEIDING
Evenals voorgaande jaren kwam in 1981 een groot aantal klachten binnen over hinderlijke
of schadelijke insekten en mijten. Van een aantal soorten worden de omstandigheden
beschreven waarbij ze werden gevond en. Bovendien worden enkele interessante bijzonderheden aangaande leefwijze en schade van deze soorten vermeld.
DICTYOPTERA
De Amerikaanse kakkerlak Periplaneta americana (Linnaeus) is al een aantal malen in
gebouwen in Nederland aangetroffen. Dit jaar werd echter voor de eerste keer deze soort
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Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.
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aangetroffen op een stortplaats waar voornamelijk grof vuil wordt gestort. Onder stukken
zwerfvuil werden op sommige plaatsen 50-80 kakkerlakken aangetroffen. Van de Duitse
kakkerlak, Blattella germanica (Linnaeus), die ook op deze stortplaats voorkomt, was al
eerder bekend dat enorme aantallen daarvan op dergelijke plaatsen kunnen voorkomen.
De enige doeltreffende bestrijding van kakkerlakken op stortplaatsen is het gestorte vuil
afdekken met een tenminste 30 centimeter dikke laag zand.
LEPIDOPTERA
De zadenmot Hofmannophila pseudospretel/a (Stainton) is bekend door de schade die
aangericht wordt aan zowel plantaardige als dierlijke produkten. Mourier en Winding
(1975) vermelden dat een hoge relatieve luchtvochtigheid voor de ontwikkeling noodzakelijk is en menen het teruglopen van het aantal klachten over de zadenmot in
Denemarken te kunnen toeschrijven aan de drogere omstandigheden in woningen. In
Nederland neemt het aantal meldingen over de zadenmot de laatste jaren toe, waarbij
vrijwel altijd wordt vermeld dat er schade is ontstaan aan de wollen vloerbedekking (zie
overzicht 1974-1981 ).
Aantal in zendingen (monsters) van de zadenmot per jaar.
1974 - 3
1978 - 14
1975 - 3
1979 - 18
1976-3
1980-49
1977- 7
1981-93
Niet alleen absoluut, maar ook ten opzichte van het totale aantal klachten neemt het aantal
meldingen over de zadenmot toe (Balkstra, 1981 ).
De graanmot Sitotroga cerea/ella (Olivier) wordt in Nederland weinig gevonden in
opgeslagen voorraden en omdat de larve zich ontwikkelt in de korrel van verschillende
graansoorten treffen we deze soort vrijwel nooit in woningen aan. Dit jaar bereikte ons
echter een klacht waarbij de motten in vrij grote aantallen in een woning voorkwamen. De
oorzaak bleek te liggen in een boeket droogbloemen waarin ook granen waren verwerkt.
Na het verwijderen van het boeket was ook de overlast verdwenen.
DIPTERA
De galmuggesoort Giraudiel/a inc/usa (Frauenfeld) werd aangetroffen in riet dat als
wanddecoratie in een slaapkamer was verwerkt. In het riet vond men de gallen van deze
soort. Van buitenaf is de gal nauwelijks te zien, alleen bij een sterke aantasting is de halm
iets gezwollen. De soort komt waarschijnlijk algemeen in Nederland voor maar is moeilijk
te ontdekken (Docters van Leeuwen, 1957). In de door ons onderzochte gallen werd steeds
één larve aangetroffen en voorts nog enige sluipwespen welke niet nader werden
gedetermineerd.
De fruitvlicgesoort Drosophila Busckii Coquillett drong in een bepaalde straat in
Harderwijk in grote aantallen meerdere woningen binnen. De soort komt in Nederland
zeer algemeen voor. De ontwikkeling had in dit geval waarschijnlijk plaatsgevonden in een
voorraad ingekuilde mais die in de nabijheid van een eendenfarm was gelegen.
leder jaar in augustus / september bereiken ons een aantal klachten uit voornamelijk
agrarische bedrijven over het voorkomen van de blinde bij Eristalis tenax (Linnaeus), of
ook wel over het larvale stadium, de zgn. rattestaart-larve. Dit jaar kregen we voor het eerst
een aantal vliegen toegezonden van de verwante soort Mvathropa.florea (Linnaeus). Plaats
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van herkomst was Maren-Kessel. Ze werden aangetroffen in een stal waar ze op warme
dagen tegen de ramen gingen zitten. De leefwijze is vergelijkbaar met die van E. tenax
(Sack , 1932).
COLEOPTERA
De grootste inzending van dit jaar betrof ongetwijfeld een larve van de neushoornkever
Or_rctes nasicornis (Linnaeus) (lengte 59 mm). Deze larven ontwikkelen zich in mest, voeden
zich met bladaarde, rottende bladeren en planten, wortelvezels, rottend hout, halfvergaan
riet en zaagsel dat men bij houtzagerijen kan aantreffen. In dit geval werden de larven
gevonden bij een stortgat van een papierfabriek op de Veluwe. Dat deze soort ook op
andere plaatsen in Nederland voorkomt blijkt o.a. uit een mededeling van Van Rossem
e.a. , 1977.
Kevers behorende tot de soort Trox scaber (Linnaeus) werden toegestuurd vanuit een
woning in Sint-Oedenrode. Deze soort ontwikkelt zich in oude gedroogde stoffen zoals aas,
beenderen en in uitwerpselen van vogels. De kevers werden gevonden in een toilet en waren
afkomstig uit het ventilatiekanaal waarin duiven nestelden. Volgens Everts (1903) is deze
soort zeer verbreid. Voor de afdeling Bestrijding van Ongedierte was het echter de eerste
keer dat zij werd ontvangen.
Vanuit Vlaardingen werd de keversoort Ptinus clavipes Panzer toegezonden. In een bad
werden al een aantal maanden kevers gevonden, die afkomstig bleken te zijn uit het
ventilatiekanaal. Daarin heeft waarschijnlijk een dode vogel gelegen. Deze keversoort is
over de hele wereld verspreid en werd ook al eerder in Nederland aangetroffen. Het was
echter de eerste keer dat de afdeling hiermee werd geconfronteerd. Als bijzonderheid valt
nog te vermelden dat deze soort twee vrouwelijke vormen heeft, f. clavipes Panzer en
f. mobilis Moore (Moore, 1957). Daarnaast beschrijft Woodroffe (1958) de bijzondere
reproduktiewijze van de soort. De vrouwtjes van de vorm mobilis reproduceren
parthenogenetisch. Hiervoor is echter wel de stimulus van de paring nodig en ook de
overdracht van levensvatbaar sperma, hoewel dit verder geen rol speelt voor het
nakomelingschap.
In een broodjeszaak in Arnhem werden exemplaren van de keversoort Carpophilus
marginellus Motschulsky aangetroffen. Gemeld werd van deze kevers dat ze "uit de muur"
kwamen. Dit moet een waarnemingsfout zijn geweest. Aangenomen moet worden dat de
kevers afkomstig zijn uit een gistende partij voedingsmiddelen. Ook kan de soort afkomstig
zijn uit gedroogde en soms overrijpe vruchten. Brakman (1966) vermeldt dat zij één keer
eerder in Nederland is aangetroffen in Noord-Brabant. Het is overigens een in de wereld
wijdverbreide soort.
Een tweetal soorten behorende tot de familie Lathridiidae werden gedetermineerd. Het
bleken te zijn Aridius nodi.fer (Westwood) (= Coninomus nodi.fer) afkomstig uit een
woning in Almere en Corticaria pubescens(Gyllenhal) uit een oude boerderij in Rhenen. A.
nodifer (Westwood) werd eerder reeds aangetroffen in een flatwoning in Bergen op Zoom
in 1975 en op de zolder van een woning in Wageningen in 1976. Ook Van Rossem (1954)
rapporteert over deze soort. Van C. pubescens is bekend dat ze voorkomt onder dorre
bladeren, oud stro, mos en in dood riet. Het ligt daarom voor de hand om te
veronderstellen dat de rieten dakbedekking van de oude boerderij de oorzaak is van het
uitbundig voorkomen van deze kevers.
Uit een balk va n een woning te Raalte kwamen kevers die bleken te behoren tot de soort
Serropa/pus barbatus (Schalier). De kever legt eieren op stervende of pasgevelde
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naaldbomen. De soort is eerder aangetroffen in Apeldoorn (Van Rossem, 1952). In de
betreffende balk zaten een tiental uitvliegopeningen die wel enige gelijkenis vertonen met
de uitvliegopeningen van de gewone houtwesp Sirex ju veneus Linnaeus.
In een fabrieksgebouw in Leeuwarden werden snuitkevers gevonden die behoren
tot Pentarrhrum huuoni Wollaston. De larven en de kevers leven in vochtig hout, in
vermolde balken, in oude vochtige houten voorwerpen en in oude houten schuttingen.
Vaak gaat de aantasting gepaard met houtaantastende schimmels.
Een andere soort behorende tot de familie Curculionidae werd toegezonden vanuit
Zierikzee. Pselactus spadix (Herbst) (= Codiosoma spadix) werd aangetroffen in een
voormalig pakhuis. Van de soort is bekend dat ze vooral voorkomt in vochtig naaldhout.
Het verspreidingsgebied is in hoofdzaak de kust van Europa en Azië. Everts (1903)
vermeldt de soort ook. Hij had ze aangetroffen in perkoenpalen, die werden gebruikt voor
zeeweringen in de buurt van Termunten en Zierikzee.
LITERATUUR
Balkstra, A., 1981. Top 20 van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte. Meest voorkomende insecten en mijten in 1980. - Rat en Muis 29 (3, 4); 37-42.
Brakman, P.J. , 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied: 1-219.
Monographieën ned. ent. Vereen. 2: 1-X, 1-219.
Docters van Leeuwen, W. M., 1957. Gallenboek, 2e druk: 1-332. Thieme, Zutphen.
Everts, Ed., 1903. Coleoptera Neerlandica 2: 1-IV, 1-796. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.
Moore, B. P., 1957. The identity of Ptinus latro auct (Coleoptera, Ptinidae). - Proc. R.
ent. Soc. Land. (B) 26: 199-202.
Mourier, H. & 0. Winding, 1975. Advisory Work. - Danish Pest ln.festation Lab. ann.
Rep. 1974: 9-15.
Rossem, G. van, 1952. Verslag over het optreden van enige schadelijke insecten van het
jaar 1951. - Tiidschr. Ent. 95: LXXXIV-LXXXIX.
- -, 1954. Verslag over het optreden van enige schadelijke insecten in het jaar 1953. Ent. Ber., Amst. 15 : 246-252.
Rossem, G. van, C. F. van de Bund & H.C. Burger, 1977. Bijzondere aantastingen door
insecten in 1976. - Ent. Ber., Amst. 37: 97-98.
Sack, P., 1932. Syrphidae. - Fliegen pal. Reg. 31: 1-451.
Woodroffe, G. E., 1958. The mode of reproduction of Ptinus clavipes Panzer form
mobilis Moore (= P. latro auct.) (Coleoptera: Ptinidae). - Proc. R. ent.
Soc. Land. (A) 33 ( 1-3): 25-30.

Errata Statistiek ongediertebestrijding, 1979
Blz. 22, staat 10: Aantal gemeenten in 1979 met gereed lokaas op basis van
cumatetralyl moet "6" i.p.v. ,,26" zijn,
difenacoum moet "118" i.p.v. ,,98" zijn.
Blz. 40, tabel 13: Aantal gemeenten met bezochte objecten ter bestrijding van de zwarte
rat met 5.000-< 10.000 inwoners moet "26" i.p.v. ,,6" zijn,
I0.000- <20.000 inwoners moet "2 1" i.p.v. ,, l" zij n.
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ENQUÊTE BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE 1979
Onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek
Drs. T. P. J. Lo orij en mw.ing. P. Kamerman. medewerkers afdeling Natuurlijk Milieu
van de hoofdafdeling Landbouwstatistieken van het C. B.S.
(Buiten ,•era1111rnurde/ijkheid

1•c111

de redactie)

Onlangs is de derde C.B.S.-publikatie in de serie "Statistiek ongediertebestrijding" met
gegevens over 1979 verschenen. In dit a rtikel zal een samenvatting worden gegeven van de
belangrijkste uit komsten van dit ondcrtoek, evenals dat voor de voorafgaande jaren ( 1975
en 1977) is geschied. Zie hiervoor Rat en Muis. juli 1977. blad1.. 3 1-36 en december 1979,
bladz. 63-68.
Nu het onder1oek \'Oor de derde maal is gehouden, ,al 1oveel mogelijk worden getracht een
vergel ijking met 1975 en vooral met 1977 te maken. Dit is niet al tijd mogelijk, daar in de
loop van de jaren de vraag,1ellinggedeeltelijk is veranderd. Daarnaast Lijn over 1979 alleen
de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners benaderd. 1odat in hoofdzaak alleen de
gegevens van de1e gemeenten konden worden vergeleken.

Organisatie rnn de bestrijding (tabel 1)
Door een zorgvuldiger geformuleerde vraagstelling Lijn de gegevens over de organisatie
va n de bestrijding niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren. Op I gemeente na
regelden alle gemeenten nlf de rattenbestrijding. Slechts 10 gemeenten voerden daarbij de
bestrijding niet 1elf uit. maar betrokken hier een particulier bedrijf bij, waarmee in 9
gevallen een co ntract was afgesloten. In 1/1 van de gemeenten berustte de bestrijding bij de
Dienst Openbare Werken . Ook andere diensten werden genoemd, waarbij de Reinigingsdienst met 80 gemeenten de meest voorkomende was. Er waren 14 gemeenten die een
af70nderlijke ontsmettingsdienst hadden. Veruit de meeste gemeenten voerden de
bestrijding grat is uit. Slechts 7 gemeenten brachten alle gemaakte kosten in rekening en 48
gemeenten bestreden tegen een vast tarief of betaling van het lokaas. Het aantal gemeenten.
dat al dan niet gratis. daarnaast of uitsluitend lokaas verstrekte, is t.o. v. 1977 mei 50%
afgenomen tot 145 gemeenten. Ook is er een tendens dat steeds meer gemeenten de
bestrijding gratis i.p.v. tegen betaling gaan uitrneren. Het aantal gemeenten dat een
winteractie hield nam met een gering percentage toe t.o. v. 1977 tot ruim 33% va n de
gemeenten. De grote gemeen ten deden dit vaker (47<-;i ) dan de kleinere (27%).
Uit tabel I blijkt dat 23% van de gemeenten bij klachten over muiLen volstonden met het
geven van een advies.
Bijna 3/4 van de gemeenten nam in voorkomende gevallen de mui1.enbestrijding in eigen
hand. Daarnaast waren er 43 gemeenten die voor alle of een gedeelte van de klachten
doorverwelcn naar een particulier bedrijf. De dienst die de rattenbest rijding regelde, deed
dit in alle van toepassing zijnde gevallen ook \'Oor de muizenbestrijding. Ook de
kostenregelingen waren doorgaans dezelfde als voor de rattenbestrijding.
De insektenbestrijding werd slechts door ruim 53% \an de betrokken gemeenten geheel of
gedeel!elijk Lelf uitgevoerd. In 67 gevallen betrof het alleen de wespenbestrijding en werd
voor klachten over andere insekten doorverwe?en of volstaan met het geven van een advies.
Vooral in de grotere gemeenten berustte de insektenbestrijding soms bij een andere diens\
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