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ABSTRACT. Remarka ble insects in and around b ui ldings in 1983. Complaints
concerning interesting s pecies in the Netherlands in 1983 are reported. The cockroach
Ectobius cf sy!Fesrris (Poda) carne into buildings in large quantities in september. In most
of the cases only the larvae were found: two adult females could be captured. The ny
Phagornrpus pennundus (Harris) was co llected on wood treated with tar oil preservatives.
A nest of Xylocopa violacea (Linnaeus), a ra re species in the Netherlands, was found in
Utrecht. The beet Ie O/igomerusptilinoide.1· W o llas ton was found in our country for the firs t
time.
Inleiding
In 1983 o ntving d e afdeling Bestrijdi ng van Dierplagen 3390 meldingen over hinderlijke en
schadelijke insekten, mijten e.d . D it is een stijging van 26.7% ten opzichte van 1982. Bij een
aantal van de vermelde insek tesoorten zij n speciaal de omstandigheden waaronder ze
voorkomen van belang. Van één soort staat vast dat deze nog niet eerd er in Nederland werd
waargenomen.
DICTYOPTERA
De afdeling k rijgt slechts zelden monsters toegestuurd van inheemse kakkerlaksoorten. Dit
jaar werden echter grote aantallen nymfen van zeer waarschijnlijk de Boskakkerlak.
Ectobius sylvestris (Poda), in gebouwen aangetroffen . Vanuit het oostelijk deel va n de
provincie U trecht en vanaf de Veluwe bereikten ons in de periode van begin september tot
half oktober twaalf meldingen.
Maarn
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Grote aantallen nymfen kwamen zowel binnen a ls buiten de gebouwen voor. Alle
gebouwen waren gesitueerd in bosrijke gebieden.
De boskakkerlak komt in grote delen van Europa voor. van Zweden en Fin land tot Noord Italië en van R usland tot de Noordzee, het Kanaal en de Golf van Biskaje. In Engeland
wordt de soort niet aangetroffen (Kruseman, 1979). Net als andere inheemse kak kerlaksoorten zijn de volwassen exemplaren veelal te vi nden op struiken en kruidachtige
gewassen in bosrijke streken. Het vrouwtje draagt het eipakket bij zich en begraaft het
uiteindelijk in de grond. Hiertoe maakt ze een kuiltje dat ze ook zelf weer toedekt met
aarde. De nymfen leven vooral op de grond tussen afgevallen bladeren. Wellicht is de
oorzaak van het optreden van deze soort in gebouwen. te vinden in de extreem droge
weersomstandigheden van de zomer van 1983. E. sy!Fes1ris heeft zich nergens in gebouwen
kunnen handhaven.

75

Een inwoner van Soest ontdekte in zijn bagage na een reis vanuit Djakarta, Indonesië, een
kakkerlak die bleek te behoren tot Neus1y/op_1ga rhurnbifolia (St oll). In de literatuur wordt
dit ook wel de Harlekijnkakkerlak genoemd wat zeer toepasselijk is vanwege de bonte
kleurschakeringen. Meestal worden a lleen de vrouwtjes aangetroffen. In tropische
gebieden komt de soort af en toe in woningen voor (Cochran, 1982).
LEPIDOPTERA
Het afgelopen jaar bereikten ons twee meldingen over de rijstmot Curc:vra cepha/onica
(Stainton) (Pyralidae). De eerste melding betrof de produktie-afdeling van een chocoladefabriek waar in april aanzienlijke aantallen van deze mottesoort werden aangetroffen. De
tweede melding kwam uit een woning in Heemskerk waar in juni enkele van de motten
werden gevonden. C. cephalunica is een tropisch insekt dat in onze streken alleen kan
overleven in verwarmde opslagruimten. De soort wordt aangetroffen in gepelde rijst, maar
ook in maïs, graan, sorghum, griesmeel, cacao, aardnoten, katoenzaad, sesamzaad,
palmpitten, rozijnen, krenten en chocolade (Busvine, 1980). De totale ontwikkelingsduur
is onder de meest gunstige omstandigheden ca. 4 weken, maar in gebouwen in Nederland
treedt waarschijnlijk slechts één generatie per jaar op.
Van Rossem ( 1952) meldde reeds het optreden van de soort in katoenzaadschilfers "uit den
Congo". Het is waarschijnlijk dat C. cephalonirn in meerdere levensmiddelenfabrieken in
Nederland voorkomt, dit vanwege de intensieve contacten die veel van deze fabrieken
hebben met het buitenland.
DIPTERA
Een tweetal meldingen bereikte ons betreffende de Meidoornvlieg Phagocarpus permundus (Harris), fam. Tephritidae (boorvliegen). De vliegen werden aangetroffen op 11
juli op een kippenschuur in Steenwijk en dan vooral op de pas met carbolineum behandelde
delen van het hout. Zeer opvallend met de vleugels bewegend liepen de vliegen daarop in
het rond. De soort werd op 26 juli eveneens in Eindhoven aangetroffen op een uit Kenia
geïmporteerde kist. Ook hier bevonden de vliegen zich op de met carbolineum behandelde
delen van het hout.
Deze vlieg ontwikkelt zich in de vruchten van Cra1aegus (meidoorn), Cowneasrer, Sorbus
(lijsterbes) en Berberis (Blunck, 1953). De eitjes worden in groepjes in de vruchten
gedeponeerd. Tot in het najaar leven de larven hierin. Daarna vindt de verpopping plaats.
Na de winterperiode komen de vliegen tevoorschijn. Wellicht worden ze aangetrokken
door een bepaalde geurcomponent van carbolineum.
HYMENOPTERA
Begin november werden vanuit Utrecht-Noord, in de nabijheid van een bosgebied, drie
mannetjes van de houtbij Xl'locopa vio/acea (Linnaeus) toegestuurd. Een kolonie was
aangetroffen in een vermolmde berkestam die als steunpaal diende voor een vogelhuisje.
De uitvliegopening in de stam bevond zich ongeveer een halve meter boven de grond.
Volgens de inzender hadden er zeven exemplaren in het nest gezeten.
De houtbij paart in april waarna het vrouwtje het nest bouwt. Ze maakt daarbij cellen
onder elkaar in holle, loodrecht staande takken en stammen. De vrouwtjes vliegen van mei
tot augustus en bouwen vaak 2 à 3 nesten. De houtbij is een Zuideuropese soort en wordt in
Nederland slechts zelden aangetroffen. In Noord-Brabant en Limburg zijn in het verleden
drie populaties waargenomen. Ook is een aantal vangsten van afzonderlijke exemplaren
gemeld (Ben no, 1941; De Haan, 1952; Van Lith, 1955; Sanders, 1953 en Van der Zanden,
1955).
COLEOPTERA
Een inwoner van Tilburg kocht in 1978 in Frankrijk een oude buffetkast van kersehout.
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O/igomerus p1ilinoides Wollaston
Foto Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding S.V.O.
Zowel in 1981 als in juni 1983 kwamen uit deze kast kevertjes tevoorschijn die bleken te
behoren tot O/igomerus p1ilinoides (Wollaston) (Anobiidae). Deze soort komt volgens
Lohse ( 1969) voor in het zuidelijk deel van Midden-Europa. Zij komt in leefwijze overeen
met de Gewone houtworm, Anobium puncrn1um (Degeer), en kan schade toebrengen aan
verwerkt hout in huis en in meubels. De soort werd tot nu toe niet eerder in Nederland
aangetroffen.
In Kerkrade werden in september exemplaren van de keversoort Mezium sulrnn11n
Fabricius aangetroffen . Deze tot de diefkevers (Ptinidae) behorende soort werd gevonden
op de bovenverdieping van een woning. De kevers liepen langs het plafond en op de
bedden. Volgens Freude ( 1966) komt M. sulca1um voor in het Middellandse Zeegebied, op
Madeira, de Kanarische eilanden en de Azoren. In Midden-Europa is deze soort ingevoerd,
maar ze heeft zich daar niet gevestigd. De soort ontwikkelt zich in tabakszaad, paprika,
opium en allerlei grassen. In Nederland werd M. su/ca1um tot nu toe slechts enkele keren
aangetroffen (Brakman, 1966).
Op 8 december 1982 bereikte onze afdeling een aantal kevers vanuit Grave (NoordBrabant), die bleken te behoren tot Ptinus pusillus Sturm (Ptinidae). De kevers werden
aangetroffen in een bouwvallige woning, vooral in de kamers op de tweede verdieping. Op
de zolder daarboven had men in het verleden duiven gehouden. Er waren een hoeveelheid
mest en een aantal dode duiven blijven liggen.
De soort komt voor in geheel Europa, uitgezonderd Noord-Europa en de Balkan. P.
pusil/us Sturm komt vaak voor samen met de gewone diefkever P1inusfi1r Linnaeus. Everts
( 1922) meldt dat zij is aangetroffen in Den Haag, Haarlem, Arnhem en Valkenburg (L.).
De larven kan men aantreffen achter boomschors waar ze leven van rottend organisch
materiaal. Het is waarschijnlijk dat in dit geval de vroegere aanwezigheid van duiven tot het
optreden van deze kevers heeft geleid.
In een woning te Venlo werden in oktober exemplaren van de keversoort Cryp10/es1es
pusil/us (Schönherr) (syn. C. minu1us (Oliver)(Cucujidae) aangetroffen. De kevers werden
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vooral gevonden rondom het aanrecht in de keuken. Deze soort kan zich ontwikkelen in
opgeslagen voorraden, vooral granen e n graanprodukten. Hij komt vooral voor in
vochtige tropische streken en is veel minder algemeen in koele droge klimaatzones. Buiten
gebouwen kan de soo rt in Nederland naar alle waarschijnlijkheid niet overleven. Hij werd
tot nu toe slechts enkele keren in ons land aangetroffen (Brakman. 1966).
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Resultaten enquête
Ongediertebestrijding 1981
door
P. Kamerman. medewerkster van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, afdeling Natuurlijk Milieu .
(Buiten verantwoordelijkheid van de redactie.)

hebben betrekking op 572 gemeenten. Binnen deze 572 gemeenten is een groep van 40
gemeenten te onderscheiden met een gemeenschappelijke regeling voor de ongediertebestrijding. Het Centraal Afvalverwerkingsbedrijf West-Friesland (C.A.W.) ver zorgt
bijvoorbeeld de ongediertebestrijding voor 13 gemeenten. ln Zuid-Holland en Zeeland
doen enkele waterschappen de rattenbestrijding voor de inliggende gemeenten. Wat de
organisatie van de ongediertebestrijding betreft is hier dan ook alleen ingegaan op de
situatie in de overige 532 gemeenten.
Tabel 1.

Ongediertebestrijding door gemeenten met meer dan 5.000 inwoners 1981 1)
Rattenbestrijding2)

Bestrijding geheel door gemeentelijke
dienst
Bestrijding gedeeltelijk door
gemeentelijke dienst
Advies door gemeentelijke dienst
Geheel of gedeeltelijk uitbesteed,
doorverwezen en / of ingeschakeld
Geen bestrijding
Totaal
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lnsektenbestrijding2)

510

317

136

14

93
144

199
259

58
49
532

248
43
532

-

22

532

1) Exclusief gemeenten met een gemeenschappelijke regeling.

' ) Per gemeente zij n meerdere regelingen mogelijk.

De ratten-, muizen- en insektenbestrijding werd in 1981 in respectievelijk 9.8 ,5% . 77, 1% en
63% van de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners geheel of gedeeltelijk zelf uitgevoerd.
De insektenbestrijding (zie tabel 1) werd duidelijk vaker geheel of gedeeltelijk overgelaten
aan particuliere bedrijven of andere (meestal grotere) gemeenten dan de ratten- en
muizenbestrijding. In 43 gemeenten werd helemaal niets gedaan aan insektenbestrijding
wat inhield dat er noch advies werd gegegeven , noch werd doorverwezen naar een
particulier bedrijf of een andere gemeente.
Tabel 2.

Lasten en baten ongediertebestrijding van gemeenten'). 1981.
Baten

Lasten

f. l.000

f. 1.000
Lonen en salarissen
Bestrijdingsmiddelen
Uitbesteed werk
Overige

11.888
l.720
248
3.014

In 1982 werden de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners verzocht hun medewerking te
verlenen aan de C.B.S.-enquête Ongediertebestrijding, 1981 . Na het onderzoek over 1975
was dit de vierde keer dat er geënquêteerd werd.Hieronder volgen enkele resultaten van de
enquête over 1981.
1. Algemeen
Van 90% van de gemeenten met meer dan 5.000 inwoners werden bruikbare gegevens
ontvangen. Voor de overige 10% werd een ophoging toegepast. De hier vermelde gegevens

Muizenbestrijd i ng 2)

Totaal

16.670

Bestrijding van
ratten en muizen
insekten
Certificaten
Bijdrage van het Rijk
Overige
Exploitatietekort ten laste van
gemeente
gemecnscha ppelij ke regelingen
Totaal

482
1.762
225
108
7
13.968
118
16.670

Exclusief gemeenten met minder dan 5.000 inwoners en inclusief gemeenten met een
gemeenschappelijke regeling.
1)
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