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BIJZONDERE
INSEKTENSOORTEN

Gangen in isolatie

mieren zich in de piepschuimisolatie
bevonden. Na verwijdering van de
gepleisterde muurplaten c.q.
plafondplaten in twee van deze
voorbeelden bleek het piepschuim
doorboord te zijn met door de mieren
uitgeknaagde gangen. Door deze
beschadigde isolatie te vernieuwen, of
zonodig door ander materiaal te
vervangen en door zo mogelijk de
bouwkundige constructie aan te passen
zodat binnendringen van mieren niet kan
plaatsvinden, kunnen problemen in de
toekomst worden voorkomen. Eenvoudig
en goedkoop is dat echter niet.
In de woning met vloerverwarming,
waarvan de vloer zonder kruipruimte op
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zand is gebouwd, is bouwkundige wering
nauwelijks toe te passen. In dergelijke
gevallen zal moeten worden geprobeerd
om met residueel werkende middelen de
populatie zodanig te miniseren, dat het
broed bij gebrek aan werksters niet meer
voldoende verzorgd wordt, en het volk
uitsterft.
Het best kan deze bestrijding in de
zomermaanden worden uitgevoerd als de
tuinmieren vooral buiten het meest actief
zijn. Voor toepassing rondom het pand
kan gekozen worden voor de werkzame
stof foxim of deltamethrin, bij voorkeur toe
te passen als gietmiddel. Voor toepassing
binnen het pand komen residueel
werkende middelen met de werkzame
stof cyfluthrin , deltamethrin of permethrin
in aanmerking. Het gebruik van de werkzame stof foxim als spuit- of stuifpoeder
is niet binnen gebouwen toegelaten.

Three insect species that were sent to us
for determination turned out to have one
thing in common: they are dependent on
a host for their development.

Per geval zal het verloop van een
bestrijding wisselend kunnen zijn, mede
afhankelijk van de vestigingsplaatsen van
de nesten.
Overigens mag uit het bovenstaande niet
worden afgeleid dat tuinmieren te allen
tijde moeten worden bestreden. Omdat zij
ten behoeve van de ontwikkeling van de
larven veel eiwitrijk voedsel nodig
hebben, verrichten zij nuttige arbeid door
het verzamelen van eieren, larven en
poppen van andere, soms schadelijke
insekten. Mieren zijn dus nuttige insekten
en staan bekend als opruimers in de
natuur.
Bij hinder in gebouwen staat het nemen
van hygiënische weringsmaatregelen
voorop. Alleen bij ernstige overlast of
wanneer er sprake is van schade zoals in
de beschreven voorbeelden, kan
uitvoering van een bestrijding nodig zijn.
Gun mieren buiten de ruimte; zij leven in
sociale staten en gedragen zich minder
"geïsoleerd" dan de titel van dit verhaal
deed vermoeden.
A.D. Bode

De soort Volucella zonaria Poda is een
zweefvlieg behorende tot de familie
Syrphidae (zie foto 1). De soort is niet
inheems, maar komt wel uit Zuid-Europa
Nederland binnen en wordt gezien op
Buddleia struiken. De larven van deze
zweefvliegesoort leven in bijen- en
wespennesten waar ze zich voeden met
afval en dode insekten.
Zweefvliegen vallen op door hun over het
algemeen heldere kleuren en hun
"zweefvermogen", d.w.z. het stilstaan in
de lucht.

Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

In de zomer van 1992 kregen wij
herhaaldelijk telefonische berichten van
gemeentelijke dierplaagbestrijders die bij
het bestrijden van wespen ook andere
soorten insekten aantroffen. Wij
verzochten hen ons daarvan enkele
exemplaren toe te zenden, zodat wij ze
konden determineren.
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De keversoort Metoecus paradoxus

Na onderzoek bleek dat er sprake was
van de drie insektesoorten nl. Volucella
zonaria Poda, Metoecus paradoxus L. en
Apalus muralis Forster. Deze drie soorten
hebben één ding gemeen: ze zijn voor
hun ontwikkeling afhankelijk van een
gastheer.

Van de keversoort Metoecus paradoxus
L. behorende tot de familie Rhipiphoridae,
leven zowel de kevers als de larven in de
nesten van de gewone wesp
(Paravespula vu/garis L.) (zie foto 2). Van
deze keversoort is bekend dat hij zeer
zeldzaam in de vrije natuur voorkomt
maar daarentegen in een wespennest
zeer talrijk aanwezig kan zijn.
De larve ontwikkelt zich bij de gewone
wesp (Paravespula vu/garis L.) en de
duitse wesp (Paravespula germanica F.)
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 19,93

in grondnesten aan bosranden. De kever
heeft volgens Gradl een kleine zomer- en
een grotere herfstgeneratie en wordt in
de regel pas in de late herfst in het vrije
veld, en wel het meest in de nabijheid van
wespenbroedplaatsen op boomstammen
gevonden. De eieren worden op de aarde
gelegd in de nabijheid van waardplanten
die door de wespen worden bezocht. Uit
het ei ontwikkelt zich een nietig zeer
beweeglijk larvestadium, dat zich aan de

De o/iekever Apalus muralis
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wespen hecht en zich in hun nest laat
dragen. Daar wordt gewacht, tot de
wespelarve ontwikkeld is en zich in een
ingekapselde nimf heeft veranderd.
Daarop vreet de keverlarve zich in deze
laatste in, en verteert deze.
De keversoort Apalus muralis Forster
behoort tot de familie van de oliekevers
(Meloidae) .
Van deze keversoort is bekend dat hij
zich ontwikkelt in nesten van metselbijen
( Colletes). De enige Midden-Europese
soort van dit geslacht is herkenbaar aan

de vorm van de dekschilden (zie foto 3).
De soort wordt sporadisch aangetroffen.
In Nederland was hij pas twee keer
gesignaleerd, nl. in Nijmegen en in
Zierikzee.
In juli 1992 kregen wij via de gemeente
Druten een aantal exemplaren van deze
insektensoort ter determinatie
toegezonden. De kevers waren
aangetroffen in de voegen van een
kantoorgebouw te Druten.
A.E. Brink.

MIEREN
Review of a thrilling story about ants and
human beings. The author is an expert on
ani behaviour.
,

Vanuit het Frans is onlangs de roman "De
Mieren" van Bernard Werber vertaald
waarin natuurlijk mieren een zeer
belangrijke rol spelen. Eigenlijk spelen in
de roman twee uitermate spannende
verhalen naast elkaar, één vanuit het
gezichtspunt van de mieren en één vanuit
dat van de in hun nabijheid levende
mensen. Aan het eind van het boek blijkt
dat de beide verhalen uiteindelijk
wonderwel in elkaar passen. De schrijver
is duidelijk een groot kenner van de
biologie van de mieren en hij weet zich
uitstekend in te leven in de "denkwereld
van de mieren". Bosmieren, argentiJnse
mieren maar ook termieten worden van
binnenuit beschreven. Na het lezen van
het boek is mij voorgoed duidelijk hoe
belangrijk geuren zijn in het leven van de
mieren. En hoe een mierenvolk reageert
op een mens die zomaar een aantal
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verkenners plattrapt. Ook de beschrijving
van het oversteken van een snelweg door
enkele mieren wordt zeer realistisch
beschreven, maar alles steeds vanuit de
gezichtshoek van de mieren. Zo wordt
ook het woord snelweg niet genoemd
maar al lezende wordt steeds duidelijker
waar het om gaat.
Slechts op één punt heb ik even mijn
wenkbrauwen gefronst, namelijk toen
werd gesproken over het popstadium van
termieten. Dat kan namelijk niet echt
waar zijn omdat termieten een
onvolledige gedaanteverwisseling
kennen. Een popstadium komt alleen
voor bij insekten die een volledige
gedaanteverwisseling kennen. Bedoeld is
waa rschijnlijk de laatste vervelling van
nimf naar volwassen insekt. Die vervelling
lijkt nl. een beetje op een popstadium.

Voor mensen die graag en veel lezen en
die tegelijk wat op willen steken van de
biologie van de mieren is het aan te
bevelen om het boek eens ter hand te
nemen. Het is geen eenvoudig boek maar
wel uiterst boeiend. (Uitgeverij Arena,
Amsterdam).
J.T. de Jonge.

PLAAGDIEREN
IN DE PERS
NATUUR EN MILIEU
(mei 1993)
Boerenzwaluw nestelt ook op modern
landbouwbedrijf

Boerenzwaluwen broeden net zo lief in
een nieuwe stal op een modern
landbouwbedrijf als in een stal op een
'ouderwets' bedrijf, in tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht. Dat blijkt uit tellingen
in 1992 van bewoonde nesten op
voornamelijk melkveebedrijven in de
omgeving van Broek in Waterland. Om
het nestelen in nieuwe gebouwen te
stimuleren kan men in gladde balken een
paar spijkers slaan of een plankje
bevestigen als aanhechtingsmogelijkheid.
Dierplagen en Milieu, 41 (2) 1993

Mieren hebben een hoog ontwikkelingsniveau en in een mierennest wordt met
behulp van geuren heel wat met elkaar
overlegd. De schrijver heeft een
levendige fantasie en hij acht het mogelijk
dat ooit de mens met de mieren van
gedachten zal kunnen wisselen.
Al met al is het een lezenswaardige
roman geworden die beslist spannend is
te noemen. Vooral het eind van het boek
is wat dat betreft bijzonder geslaagd.

Dierplagen en Milieu, 41 (2) 19~3

De vogels moeten ook vrij in en uit
kunnen vliegen.
De inventarisatie werd uitgevoerd door
het Samenwerkingsverband Waterland,
waarin boeren en natuurbeschermers
gezamelijk naar oplossingen zoeken voor
problemen tussen landbouw, milieu en
natuur. 155 Waterlandse bedrijven,
waarvan 128 met melkkoeien, bleken bij
elkaar meer dan duizend bewoonde
nesten te herbergen, veel meer dan
verwacht. Een veehouder tussen Broek in
Waterland en Monnickendam spande met
35 bewoonde nesten in zijn koeienstal de
kroon.
Naar aanleiding van de inventarisatie
heeft het samenwerkingsverband een
brochure gemaakt met tips hoe men
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