Voorlichting insekten

Bijzondere determinaties

Summary
Our entomologist was surprised
discovering excrements trom Anobium
punctatum Degeer as well as trom
Xestobium rufovillosum Degeer in a
piece of fir-wood he received for
determination. The measurements of the
flight holes in the piece of wood also
pointed to these two species. The
damage caused by Xestobium was
probably due to a leakage problem, some
time before.
Ongebruikelijk bezoek in grenen
Via een ongediertebestrijdingsbedrijf
ontvingen wij een stuk hout dat zou zijn
aangetast door zowel de gewone
houtwormkever (Anobium punctatum
Degeer) als door de grote
houtwormkever (Xestobium rufovillosum
Degeer). Na onderzoek van het stuk hout
werd vastgesteld, dat het grenehout
betrof. Aantasting van grenehout door de
grote houtwormkever is niet voor de hand

getast door zowel de houtworm als door de
grote houtworm
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liggend. Aan de hand van de afmetingen
van de uitvliegopeningen werd aantasting
vastgesteld door de gewone houtwormkever en door een grotere keversoort. In
het hout waren kevers, noch larven te
vinden en daarom werd boormeel
(uitwerpselen van houtborende insekten)
verzameld en onderzocht. Het eerste
monster boormeel bleek afkomstig te zijn
van de gewone houtworm. Na
vergelijking van het tweede monster
boormeel met 7 monsters boormeel van
de grote houwormkever uit de referentiecollectie is ook een externe deskundige
geraadpleegd. Na overleg is uiteindelijk
geconcludeerd dat we hier met een
bijzonder geval van aantasting door de
gewone èn door de grote houtwormkever
te maken hebben. Uit het begeleidend
schrijven bleek, dat de aantasting
voorkwam in een woning waar de
balklaag van de begane grond was
aangetast. De woning stond op
zandgrond en de balklaag rustte als het
ware op het zand. De stukken grenehout
waren kurkdroog. Het verhaal leek dus
niet te kloppen. De grote houtwormkeverlarve leeft namelijk in hout dat is
aangetast door een houtrotverwekkende
schimmel. Deze houtrotverwekkende
schimmel heeft vocht nodig. Dat betekent
gezien de vrij zware aantasting van het
grenehout dat er in het verleden toch
langdurig een vochtprobleem moet zijn
geweest zoals bijvoorbeeld lekkage,
condensatie, regendoorslag of
optrekkend vocht. De aantasting door de
grote houtwormkever moet dan ook van
een oudere datum zijn geweest.
Schimmelsporen of -draden werden in
het stuk hout niet aangetroffen. Wellicht
zijn deze na het verhelpen van het
vochtprobleem door de larven of kevers
met het aangetaste hout opgevreten en
hebben de kevers daarna, door gebrek
aan voedsel op zoek naar een nieuwe
bron, het hout verlaten.
A.E. Brink.
Dierplagen en Milieu, 43 (2) 1995
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Voor diensten en instellingen, die aan
inwoners van een gemeente of aan
bedrijven adviezen geven over de wering
en bestrijding van bepaalde
insektesoorten en daartoe b.v.
fotokopieën van door onze Afdeling
opgestelde informatiefolders aan
betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de
belangrijkste folders. Tegen de
verstrekking van kopieën van deze
informatiefolders aan derden bestaat
onzerzijds geen bezwaar. Uiteraard
gebeurt dit bij voorkeur naar aanleiding
van een determinatie door een ervaren
waarnemer, die betrokken is bij de
bestrijding van dierplagen.
Om u in de gelegenheid te stellen de
adviezen "up-to-date" te houden kunt u
de folders bij onze Afdeling bestellen.
Bestelnummer

Datum

Naam (latijn)

Naam (nederlands)

HIMH/BD-1.02
HIMH/BD-1.03
HIMH/BD-1.04
HIMH/BD-1.06
HIMH/BD-1.07
HIMH/BD-1.08
HIMH/BD-1.09
HIMH/BD-1.10
HIMH/BD-1.41
HIMH-BO-1.42
HIMH-BD-1.43

9508
9403
9409
9403
9506
9402
9402
9402
9402
9402
9402

Blattella germanica L.
Blatta orientalis L.
lsopoda
Forficula auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius niger L.
Culicidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Oegeer

HIMH/BD-1 .44

9402

Anobium punctatum Degeer

HIMH/BO-1.71
HIMH/BD-1.74

9403
9402

Lasius fuliginosus Latreille
Thermobia domestica Packard

duitse kakkerlak
oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
limonadewespen
zwartbruine wegmier
steekmuggen
huisboktor
gewone houtworm
(in gebouwen)
gewone houtworm
(in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

HIMH/BD-0.40

9210

Model formulier betreffende opsturen insekten.

. •) Het laatste overzicht is geplaatst in Dierplagen en Milieu, oktober 1992.
Dierplagen en Milieu, 43 (2) 1995.
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