DETERMINATIES

benutten om daar nog bruikbare
voedingsstoffen uit te halen.
Zo werd het raadsel van de "klimmende
ree" opgelost.

Mol onder de vloer
In het tweede praktijkgeval ging het om
holen die zowel naast als onder een
woning werden gevonden. Als zo'n
verhaal je bereikt gaan de gedachten
allereerst uit naar de aanwezigheid van
bruine ratten die uit de defecte riolering
onder de vloer, het pand via gaten in de
fundering verlaten. Het probleem voor de
betrokken bestrijder was, dat van ter
controle uitgezet lokaas niets werd
opgenomen en dat er geen verdere
sporen als pootafdrukken, looppaden of
keutels werden gevonden.
Het onderzoek wees uit dat het hier om
de mol (Talpa europaea L.) moest gaan.
Het waren namelijk Riet alleen gaten die
werden gevonden, maar gangen die vrij
dicht onder de kruipvloer waren gelegen.
Hier en daar waren de mollen per
ongeluk boven hun gang uitgekomen. En
dat waren de gevormde holen, die
aanvankelijk aan de activiteiten van
bruine ratten werden toegeschreven.
Buiten de woning bleek het beeld
hetzelfde te zijn. De mollegangen liepen
direct langs de woning en waren hier en
daar door de mol verlaten. De grond was
iets opgedrukt. Omdat bruine ratten nooit
horizontale gangen onder het maaiveld
maken - dat gebeurt alleen (gedwongen)
onder bestrating - was de conclusie dat
het om mollen moest gaan
gerechtvaardigd. Molshopen werden niet
gevonden, maar dat is ook niet strikt
noodzakelijk als er mollen aanwezig zijn.
Niet in alle omstandigheden worden door
mollen hopen opgeworpen. Dat hangt
samen met de structuur van de bodem.

■

20

Overigens zijn mij geen schadegevallen
bekend die veroorzaakt worden door
mollen onder vloeren, een verschijnsel
dat overigens niet zo vaak voorkomt. In
dit specifieke geval werd ook buiten geen
schade vastgesteld. Er was dus geen
aanleiding om adviezen over de
bestrijding van de mol in te winnen.
We konden ons beperken tot het geven
van een weringsadvies.
Vermoedelijk was het mantelgat in de
buitenmuur rond de rioolafvoer ruim van
afmeting. Aangeraden werd dan ook de
fundering tot aan de riolering op te graven
en het mantelgat te dichten. Daarmee
zullen de geschetste "problemen" tot het
verleden behoren.
Overigens werd tijdens het onderzoek
onder de vloer wel een rioollucht
waargenomen. Het was niet onmogelijk
dat door inklinking van de grond de
huisaansluiting enigszins was verzakt.
Het advies werd gegeven dit in elk geval
na te laten gaan. Stank in huis is tenslotte
ook niet plezierig. Overlast door ratten uit
de riolering was eigenlijk niet te
verwachten, omdat de huisaansluitingen
in de kruin van het hoofdriool waren
geplaatst. In dat geval kunnen ratten niet
in de huisaansluiting komen. Dit gaf ons
een extra argument voor het feit dat de
gevonden sporen inderdaad door mollen
waren veroorzaakt.
De praktijk stelt ons soms voor rare
problemen, die na nader onderzoek toch
minder raar blijken dan aanvankelijk werd
gedacht.
A.D.Bode
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De bijenwolf (Philantus triangulum F.)
In de maand september 1992 kreeg onze
Afdeling twee insektenmonsters
opgestuurd van graafwespen behorende
tot de familie Sphecidae. De monsters
waren afkomstig uit de plaatsen Breda en
Fijnaart. In beide gevallen ging het om de
graafwespesoort Phi/antus triangulum
Fabricius ofwel de bijenwolf, een
graafwespesoort die niet zo vaak ter
determinatie wordt aangeboden.

bijenwolf (Philantus triangulum Fabricius)

De bijenwolf kan in sommige streken na
een lange zonnige zomer imkers voor de
nodige problemen stellen. Deze kleine
wespesoort maakt holen in zandige
hellingen, bestaande uit gangen van 7 tot
80 cm diepte, aan het einde waarvan een
nestholte is. De bijenwolf valt bijen aan,
die op bloemen zitten en soms zelfs ook
vermoeide haalbijen op de vliegplank en
verlamt ze met een steek in het
borstgedeelte, of doodt ze door een steek
in het achterlijf. De bij wordt door de
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bijenwolf leeggedrukt en de honing uit de
bijentong wordt opgezogen. De bijenwolf
kan de bij nu laten liggen. Soms echter
wordt de bij niet leeggezogen, maar
neemt de bijenwolf de verlamde bij mee
naar haar nestholte, ze houdt de bij met
haar poten er om heen geslagen.tegen
zich aangedrukt; bij haar woning
gekomen, sleept ze de bij achter zich aan
naar binnen en legt nu een ei op de
verlamde bij. De in de hoogzomer
gebouwde nesten bestaan uit 5 tot 8
broedcellen. Zeer waarschijnlijk worden
voor elke mannelijke larve 2, voor elke
vrouwelijke larve 3 tot 6 honingbijen
binnengebracht. De uit het ei komende
larve vreet zich in de bij in en voedt zich
met de weke delen. De larve wordt
voortdurend van nieuwe bijen voorzien.
De bijenwolf rooft per dag ongeveer 6 of
7 bijen. In streken waar de bijenwolf veel
voorkomt, kan dat tot ernstige verliezen
van haalbijen leiden. Vooral na droge
zomers breidt de soort zich sterk uit. Zij
komt in ons land hoofdzakelijk voor op de
zandgronden, soms kan men honderden
nesten op kleine plaatsen bij elkaar
aantreffen. Zo werden volgens
Hirschfelder (1956) (in Die Wildbienen
Baden-Württembergs) op frankische
Abraumhalden (opslagplaatsen van
bouwmaterialen), voor graafwespen
ongewoon gunstige nestmogelijkheden
aangeboden. Op 1 m2 werden 700
honingbijen begraven aangetroffen. Op
1,5 ha opgravingen werden 600.000
bijenwolf-larven berekend, tevens waren
1,9 miljoen honingbijen begraven.
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