zij steeds meer op hun vader en moeder.
Het popstadium ontbreekt dus.
De meelmijt (Acarus siro L.), de kaasmijt
(Tyrolichus casei Oudemans), de schimmelmijt (Tyrophagus longior Gervais) en
Tyrophagus putrescentiae Schrank (geen
Nederlandse naam), kunnen op diverse
produkten van zowel dierlijke als plantaardige herkomst worden gevonden. De
confituremijt (Carpoglyphus /actis L.)
heeft een voorkeur voor suikerhoudende
produkten (confituren zijn in suiker ingelegde vruchten).
Mijten hebben een voorkeur voor een hoge RV. Bij 87% en 23°C vindt de ontwikkeling van ei tot mijt in 2 tot 3 weken
plaats. Als de RV beneden de 60% komt,
staat de ontwikkeling van mijten praktisch stil. In de keuken is zo'n lage RV
niet gemakkelijk te bereiken.
Wil men de mijten kwijtraken, dan staat
het omlaag brengen van de RV op de
voorgrond . Soms vereist dat zelfs het treffen van bouwtechnische maatregelen als
vochtophoping mede veroorzaakt wordt
door bijvoorbeeld water onder de vloer.
Goed ventileren in de woning is bij de
bestrijding van mijten dan ook erg
belangrijk.

Nog even dit
Uit het voorgaande zal wellicht duidelijk
zijn dat veel soorten sterk op elkaar lijken
en dat bovendien verschillende produkten door meerdere soorten bezocht kunnen worden. Wilt u weten hoe ze eruit
zien? Raadpleeg dan de uitstekende afbeeldingen in het S.V.0.-Handboek. Een
goed plaatje spreekt meer tot de verbeelding dan een droge beschrijving.

Wat te doen?
Door de aanwezigheid van voorraadinsekten en -mijten gaat van verschillende
produkten de voedingswaarde verloren
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en door bevuiling met uitwerpselen en
spinsels worden de produkten muf en onbruikbaar. Sterk aangetaste voorraden
moeten worden verwijderd. De licht aangetaste en nog bruikbare doosjes en zakjes kunnen gedurende enige tijd worden
ingevroren. Enkele dagen bij -20°C is voldoende om alle stadia van mijten en insekten te doden.
Verhitting bij 60°C-80°C gedurende enkele uren is ook afdoende, hoewel niet alle produkten dat kunnen hebben.
Na verwijdering van de aangetaste artikelen, de bron van alle ellende, staat een
grote en vooral grondige schoonmaak
voor de deur. Alle naden en kieren waar
larven of volwassen dieren zich kunnen
verstoppen moeten worden schoongemaakt. Als dat allemaal is gebeurd, luidt
het advies als volgt.
Zorg voor een kleine voorraad in huis. Bewaar levensmiddelen in goed geslotenpotten en bussen en bevorder een kortdurende, droge en koele opslag. Verwijder afval regelmatig uit de keuken en doe
iedere keer een schone zak in de afvalbak.
Als men zich aan deze regels houdt, kan
het gebruik van bestrijdingsmiddelen volledig achterwege blijven.
En om misverstanden te voorkomen; het
uitsluitend gebruiken van bestrijdingsmiddelen zonder het treffen van de goede
weringsmaatregelen levert nooit resultaat op.
Om de juiste maatregelen aan de melder
te kunnen adviseren, is altijd een goede
determinatie (het op naam brengen van
de soort) gewenst.
Stuur daarom ca. 4 à 6 onbeschadigde
exemplaren in een klein stevig doosje
van plastic o.i.d. goed verpakt naar onze
afdeling in Wageningen en wij laten u weten met welke soort u te maken heeft,
met bijvoeging van de betreffende voorlichtingsbrief of -brochure.
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Springstaarten
(orde Collembola)
Inleiding
Vooral op platte daken waar nogal eens
water blijft staan waardoor er in warmere
perioden groei van algen en mossen kan
optreden, kunnen springstaarten zich in
grote aantallen ontwikkelen. Als er zich in
het platte dak een opening bevindt zoals
een dakraam dat af en toe wordt open gezet, kunnen deze kleine hinderlijke maar
overigens onschadelijke insekten massaal het gebouw binnendringen.
De naam springstaarten is zeer terecht
gekozen want de insekten zijn aan het
achterlijf voorzien van een gevorkt
springorgaan, waarmee ze springen als
ze verstoord worden .

Summary
Algemeen

A variety of different insects (beetle,
moth, fly and mite species) preys upon
domestic food stores. Some groups of
insects are described; they all live and
breed in stored food. In many houses
(kitchens and food stores) are favourable
circumstances tor development of insect
species.

Springstaarten zijn kleine, vleugelloze insekten; ze worden dan ook ingedeeld in
de onderklasse van de ongevleugelde insekten (Apterygota). In deze onderklasse
worden ook de franjestaarten , waartoe
het zilvervisje en het ovenvisje behoren,
ingedeeld.

~~
Enlomobryo

Sminthurinu~

tv~(Jrff
Orche,ello

" springstaarten (Colfembola)"

A.D. Bode .
Aat en Muis, 34 (3/4) 1986
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Springstaarten hebben bijtende monddelen die ten dele verzonken liggen in het
kopkapsel. De insekten zijn zelden groter
dan 5 mm. Ze worden op zeer verschillende plaatsen gevonden. Wat daarbij opvalt is dat een zekere mate van vochtigheid noodzakelijk is voor hun ontwikkeling.
Springstaarten zijn saprofaag, d.w.z. ze
voeden zich met dood, rottend organisch
materiaal , maar soms ook fytofaag , hetgeen betekent dat ze eten van levend
materiaal zoals stuifmeelkorrels, schimmelsporen of schimmelweefsel , algen,
enz.
Uiterlijk

Springstaarten hebben een cilindrisch of
bolvormig lichaam, dat in de meeste gevallen niet langer is dan 5 mm. Aan het
uiteinde van het achterlijf bevindt zich
een gevorkt springorgaan, waarmee het
insekt sprongen van 7,5 tot soms wel 10
cm kan maken. De antennen variëren in
lengte, maar ze bestaan uit nooit meer
dan zes segmenten. Meestal treft men
echter slechts vier segmenten aan . De
eerste drie segmenten zijn voorzien van
spieren waardoor ze onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.
Het grote verschil tussen springstaarten
en andere insekten betreft het achterlijf.
Gewoonlijk heeft een achterlijf bij insekten elf segmenten , bij de springstaarten
zijn dat er echter slechts zes. Alle
springstaarten hebben op het eerste segment van het achterlijf aan de buikzijde
een buisvormig orgaan, dat kan worden
uitgestulpt als de dieren er lichaamsvloeistof in persen. Wat precies de functie is van dit orgaan is niet met zekerheid
te zeggen. Mogelijk speelt het een rol bij
de ademhaling, bij de wateropname of bij
de vasthechting. Het laatste kan men
zien als springstaarten in een klein glas
zitten opgesloten. Als ze rondlopen druk80

ken ze dan de opening van de buis tegen
het glas. De Latijnse naam Col/embola
duidt daar ook op; colla is nl. lijm en embolor betekent pen.
Het derde en het vierde segment van het
achterlijf zijn betrokken bij het springen.
Het gevorkte springorgaan bestaat in
principe uit de aanhangsels van het vierde segment en wordt ook wel furcula
(vork) genoemd. In rust ligt deze furcula
naar voren gevouwen onder het achterlijf
en wordt daarbij op zijn plaats gehouden
door de aanhangsels van het derde
segment.
Bij de meeste springstaarten is dit springorgaan goed ontwikkeld, maar bij een
paar geslachten is het klein of zelfs
afwezig.
Meestal wordt in dit blad niet zoveel aandacht besteed aan de inwendige bouw
van insekten . Bij de springstaarten is er
echter iets bijzonders aan de hand dat
waard is om vermeld te worden.
Dat betreft het tracheeënstelsel of beter
het in het algemeen afwezig zijn van een
dergelijk stelsel. Tracheeën bestaan uit
een fijn vertakt buizenstels en zijn bedoeld om zuurstof aan te voeren en koolzuurgas af te voeren; het zijn dus de
ademhalingsorganen van het insekt. Omdat springstaarten echter erg klein zijn,
hebben zij in verhouding tot hun inhoud
een groot lichaamsoppervlak. Dit is groot
genoeg om via de huid te kunnen ademen zodat ze in het algemeen geen tracheeënstelsel nodig hebben. Het ontbreken van een tracheeënstelsel kan mee
verklaren dat deze insekten slecht
bestand zijn tegen droge omstandigheden.
De enige uitzonderingen hierop vormen
het genus Actalates, een voor de ongediertebestrijding oninteressante groep en
de meer bekende familie Sminthuridae,
of wel de kogelvormige springstaarten,
die wel een tracheeënstelsel hebben .
Rat en Muis, 34 (3/4) 1986

Ten aanzien van de poten valt tot slot nog
op te merken dat springstaarten niet in
het bezit zijn van tarsleden. Populair
gesteld zou men kunnen zeggen dat
springstaarten wel benen hebben, maar
geen voeten.
Leefwijze

De meeste soorten springstaarten leven
in of op de grond, tussen bladstrooisel en
afval. Hun voorkeur gaat daarbij uit naar
plaatsen waar het erg vochtig is, ze drogen nl. gemakkelijk uit. Er zijn zelfs soorten die in en rond het water leven.
In de buurt van gebouwen kan men ze
b.v. aantreffen als er veel bladmateriaal
is opg°ehoopt dat vochtig is geworden.
Ook in dakgoten en vooral op platte daken met een slechte waterafvoer kunnen
deze insekten zich optimaal ontwikkelen.
Vandaar dringen ze in voorkomende gevallen gebouwen binnen. Gewoonlijk zullen ze daar echter niet lang kunnen overleven omdat het er te droog is; alleen de
huisspringstaart Seira domestica Nicolet
zal zich onder drogere omstandigheden
wel geruime tijd kunnen handhaven.
Als er grote aantallen springstaarten in
gebouwen voorkomen kan het soms gebeu ren dat ze op mensen springen. Het
is niet mogelijk dat ze bijten omdat de
monddelen te zwak zijn om door de menselijke huid te dringen. In het ergste geval
zal men een hinderlijk gekriebel bemerken.

" de huisspringstaart (Seira domestica Nico/et)"
Rat en Muis, 34 (3/4) 1986

In de praktijk worden deze kleine springende (maar niet stekende) insekten toch
regelmatig verward met vlooien!
Springstaarten voeden zich met allerlei
vochtig plantaardig materiaal, zoals algen, schimmels, stuifmeelkorrels, enz.
Als zich gunstige omstandigheden voordoen, wat vooral betekent dat het juiste
vochtgehalte en voldoende voedsel aanwezig zijn, kunnen springstaarten zich
massaal ontwikkelen.
Het vrouwtje legt de eieren meestal in
kleine groepjes bij elkaar. Gegevens over
aantallen eieren per vrouwtje worden in
de beschikbare literatuur niet gevonden.
Wel is duidelijk dat volwassen
springstaarten onder gunstige omstandigheden een aantal maanden tot bij
sommige soorten ongeveer een jaar kunnen leven.
Wering en bestrijding

Het allerbelangrijkste bij een plaag van
springstaarten is dat men vaststelt dat
het werkelijk om springstaarten gaat en
waar deze insekten zich ontwikkelen.
Zij kunnen b.v. voorkomen:
a. op platte daken en in dakgoten; vooral
als er periodiek water blijft staan en er
alg- of mosgroei optreedt zijn deze ontwikkelingsplaatsen ideaal voor springstaarten;
b. in de strooisellaag van de tuin, eventueel langs de gevel van het gebouw,
mosbegroeiing op gevels of (vooral) op
dichtbij staande zware bomen;
c. in huis kan men ze o.a. in de sierpotten
en bij vochtige potaarde aantreffen.
De beste bestrijding bestaat uit het weren
van deze insekten. Eventuele alg-,
schimmel- of mosgroei zal men tegen
moeten gaan. Platte daken en dakgoten
dient men schoon te houden, de afwatering dient deugdelijk te zijn.
In huis kunnen springstaarten vanwege
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ENIGE ASPECTEN VAN DE VOORTPLANTING
BIJ INSEKTEN
de daar voor hen te droge omstandigheden niet lang in leven blijven. Eventueel
aanwezige exemplaren kan men met behulp van een stofzuiger wegvangen.
Dit alles maakt een bestrijding met chemische middelen overbodig, is vaak zinloos en mede daarom ongewenst.
J.T. de Jonge.

Summary

.
Springtails are small, fragile insects,
rarely exceeding 5 mm in length. They
have an abdominal appendage (a forked
tail) which enables them to leap a certain
distance through the air.
Most Collembola live in crevices, under
debris or in the soil. They need a very
high atmospheric humidity and decaying
vegetable matter, algae or mosses.
In some cases large numbers of springtails are intruding into buildings. Application of insecticides is not necessary, but
the prevention of high humidity is
" prescribed".

'

'

De geslachtsorganen van het mannetje
en het wijfje zijn verschillend van
bouw.Toch zijn er ook nog wel overeenkomsten te constateren. Vooral in het larvale stadium van insekten lijken de in
aanleg aanwezige geslachtsorganen van
het mannetje en het wijfje nog erg veel op
elkaar. Bij de "primitievere" insekten zijn
deze overeenkomsten in bouw ook in een
later stadium nog aanwezig (zie b.v. de
afbeeldingen van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen van de gewone
oorworm Forficula auricularia L.).
Het geslachtsapparaat bestaat zoals bij
alle diersoorten uit twee gelijke delen. Dit
principe van een tweeledige bouw is trouwens in het gehele insekt terug te vinden.

Per 1 augustus 1986 werd de heer J . Landman, directeur van de Reinigingsdienst
Schouwen-Duiveland benoemd tot secretaris van de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding.

J

Secretariaat S.V.O.
Ring 10, 4321 AJ Kerkwerve
telefoon: 01110 - 6651 (vanaf begin 1987: 16651)
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De meest voorkomende vorm van voortplanting bij insekten is biseksueel; dat
wil zeggen dat beide geslachten, dus zowel het mannetje als het wijfje, deelnemen aan het voortplantingsproces. De
door het wijfje gevormde eicel wordt bevrucht door een zaadcel afkomstig van
het mannetje en uit het daaruit ontstane
eitje ontstaat weer een vrouwelijk of mannelijk insekt.

is meestal iets eenvoudiger van bouw.
Het bestaat uit een paar testes (teelballen) die door middel van een buisje met
de "vesicula seminalis" (zaadblaasje) in
verbinding staan. Hierin zijn de zaadcellen opgeslagen. Ze worden dan via de
"ductus ejaculatorius" (penis) in het lichaam van het wijfje gebracht.

Bouw van de geslachtsorganen

ADRESWIJZIGING SECRETARIAAT

Het nieuwe correspondentie-adres is:

Biseksuele voortplanting

1

Het vrouwelijk geslachtsapparaat bestaat
uit een paar ovarien (eierstokken) en een
systeem van buisjes waardoor de eitjes
worden vervoerd. Elk ovarium bestaat uit
een aantal ovariolen die aangesloten zijn
op een oviduct (eileider).De beide oviducten komen samen en gaan over in de vagina. In de vagina of in de directe omgeving daarvan bevindt zich de spermatheca, een kleine blaas waarin de zaadcellen
van het mannetje worden verzameld.
Wanneer er eicellen zijn die bevrucht
moeten worden staat de spermatheca
een aantal zaadcellen af.
Het geslächtsapparaat van het mannetje
Rat en Muis, 34 (3/4) 1986

" vrl. geslachtsorgaan van Forficula auricularia L.
od. - oviduct; ov - ovaria/en; v - vagina; s spermatheca."

Dit alles is natuurlijk zeer schematisch
weergegeven. In de natuur is het een ingewikkeld biologisch proces dat echter
zeer nauwkeurig werkt.
Men heeft weleens gedacht dat bij elke
afzonderlijke soort het mannelijk en vrouwelijk geslachtsapparaat op elkaar passen als sleutel en slot. Dit is echter maar
een deel van de waarheid. Er zijn nl.
meerdere factoren die bij de paring een
rol spelen. Zowel het gezicht, de reuk als
het gehoor komen daarvoor in aanmerking. Het mannetje is bij het paringsgedrag vaak de actieve partner. Bij bladrollers b.v. scheidt het wijfje een bepaalde
83

■

