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Referaat

Dit rapport geeft een overzicht van preventieve maatregelen die genomen kunnen worden
om muggenoverlast voor omwonenden in natuurontwikkelingsgebieden in uiterwaarden
van de grote rivieren te beperken.
De variabelen en relaties die van invloed zijn op het ontstaan van muggenplagen van
Chironomidae en Culicidae in Nederland worden aan de hand van een concreet onderzoeksgebied -de Stiftse Uiterwaarden- d.m.v. literatuuronderzoek, enquêtes en interviews
beschreven.

Voorwoord

Tijdens een voorlichtingsavond over het natuurontwikkelingsproject Stiftse Uiterwaarden
(Waal bij Ophemert) bleken omwonenden beducht te zijn voor het ontstaan van muggenplagen als gevolg van voorgenomen inrichtingsplannen.
De afdeling IHO, taakveld ecologie van het RIZA in Lelystad, kreeg de opdracht te
onderzoeken of deze verontrusting terecht is. Daartoe werd door René Alma van 21-91996 tot 20-12-1996 een stageproject, genaamd muggenplagen in natuurontwikkelingsgebieden? (kor*mug), uitgevoerd. Dit project stond onder leiding van F.I.Kappers. De
stage werd gelopen in het kader van het studieprogramma van de studierichting Natuuren Landschapstechniek aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp.
Dank ben ik verschuldigd aan mijn stagebegeleidster, Frederike Kappers voor de goede
begeleiding. Bram bij de Vaate, Frans Kerkum, Marianne Greydanus-Klaas, Stef van
Rijn, Marcel Tosserams en Frederike Kappers (allen RIZA Lelystad) voorzagen het concept van kritische kanttekeningen. Leo Zwarts en Marianne Greydanus-Klaas stelden zeer
bruikbare literatuur ter beschikking. Rudi Heimen (RIZA Lelystad) verstrekte waterstandsgegevens. Femke Brouwer, studente Tuin- en Landschapsinrichting aan Hogeschool
Larenstein, wordt bedankt voor het verschaffen van informatie over de Lek uiterwaarden.
Bram bij de Vaate, Frans Kerkum, Piet Verdonschot (IBN-DLO Leersum), Leo Zwarts

en Jan van der Perk worden bedankt voor het geven van een interview.

Samenvatting

In dit rapport zijn de factoren en relaties beschreven die van invloed zijn op het ontstaan
van muggenplagen. Achterliggend doel van het onderzoek was het behouden of vergroten
van het draagvlak van omwonenden voor natuurontwikkeling in uiterwaarden, waarbij
ongewenste neveneffecten (muggenplagen) zoveel mogelijk uitgesloten dienen te worden
d.m.v. het opstellen van ontwerprichtlijnen. Centrale onderzoeksvragen hierbij waren: Zal
er door de aanleg van moerassen in de Stiftse Uiterwaarden overlast van muggen voor de
omwonenden optreden? Is de eventuele overlast te voorkomen of te beperken door uitgekiend ontwerp van het te ontwikkelen natuurgebied? Om deze onderzoeksvragen te
kunnen beantwoorden, is als eerste een literatuurstudie verricht naar gebieden waar in het
verleden muggenplagen zijn opgetreden en naar de ecologische gegevens van de families
die de plagen hebben veroorzaakt. Vervolgens is deze kennis getoetst voor het rivierengebied, aangevuld met interviews van vakspecialisten en enquêtes uit gebieden die qua
inrichtingselementen vergelijkbaar zijn met de Stiftse Waarden. In Nederland komen
ongeveer 1300 soorten voor. Muggen behoren tot de groep insecten waarvan de levenscyclus uit vier stadia bestaat. In elk stadium verandert het uiterlijk en wordt volledig ander
voedsel gegeten in andere ecologische niches. Het metamorfose proces speelt hierdoor een
rol in de talrijkheid van insecten. Als twee stadia verschillend voedsel nuttigen kan een
gebied meer insecten onderhouden dan wanneer de insecten hun hele leven hetzelfde
voedsel zouden nuttigen. In het algemeen zijn de volgende factoren van belang bij het
optreden van muggenplagen: een voldoende grote populatie van larven, een sterke
synchronisatie van de uitvliegperiode, de windsterkte en -richting, de aanwezigheid van
markante plaatsen en de tolerantie van de bevolking. Om te kunnen beoordelen wanneer
het voorkomen van muggen als plaag ervaren wordt (mate van tolerantie), is de volgende
definitie gehanteerd voor een plaag: zodra de bevolking het massaal optreden van muggen
op één of andere wijze als overlast gaat ervaren, kan men spreken van een muggenplaag.
De overlast uit zich in de vorm aantasting van de gezondheid en/of materiële schade. Uit
een inventarisatie van gebieden waar in het verleden plagen geweest zijn (IJsselmeer,
Lauwersmeer, Volkerak-Zoommeer, Lelystad en de Engbertsdijksvenen) blijkt dat de
meeste plagen gevormd worden door soorten die tot de families Chironomidae (Dans-of
Vedermuggen) en Culicidae (Steekmuggen) behoren. Voor de Chironomidae is met name
het geslacht Chironomus veroorzaker van de plagen. Er zijn incidentele meldingen van
plagen van de Franjemot Morpha fulveescens en Ceratopogonidae (Knijten). De waargenomen Chironomidenplagen zijn ontstaan door een snelle verandering in milieuomstandigheden nadat zeearmen afgesloten werden van de zee. Hierdoor veranderden deze
wateren van zoute in zoete systemen, waarbij de kolonisatie door muggen sneller ging dan
die van predatoren, zoals vissen. Deze konden aanvankelijk niet genoeg tegendruk
uitoefenen. De plagen verdwenen echter nadat het biologisch evenwicht was hersteld. De
grootste dichtheden van Steekmuglarven werden gevonden in tijdelijke dras-nat situaties
met poeltjes en greppels of in met bos of opslag begroeide gebiedsdelen in terreinen met
reliëf en depressies en/ of smalle sloten. Larven van Culicidae ademen rechtstreeks
zuurstof in. Dit beperkt het voorkomen van larven tot relatief stilstaande, beschutte en
ondiepe wateren omdat door golfslag de ademhaling bemoeilijkt wordt. Culicidae komen
voor in wateren die een ongeschikt- (lage zuurgraad, droogvallend) of onbereikbaar milieu
(dakgoten, poeltjes op weilanden) vormen voor vis. Een aantal soorten, waaronder Culex
molestus, Theobaldia annulata en Anopheles atroparvus hebben warme, vochtige plaatsen

nodig om te overwinteren of tot ontwikkeling te komen en worden daardoor vaak in
huizen aangetroffen. Chironomidae worden gekenmerkt door het ontbreken van stekende

monddelen. Chironomus- soorten zijn kenmerkend voor wateren met een hoog organisch
stofgehalte en worden vooral aangetroffen in grote, open wateren. Chironomidae en
Culicidae brengen het larvale stadium in het water door en kunnen in alle typen wateren
voorkomen, door de diversiteit in habitats. De stromingskarakteristiek van een rivier

wordt als belangrijkste milieufactor gezien voor de in de rivier levende macro-evertebra-

ten waarvan muggen deel uit maken. Dit geldt niet alleen voor de directe invloed van
stroming, maar ook voor de indirecte invloed als bepalende factor voor milieuparameters
als bodemstructuur, sedimentsamenstelling, zuurstofgehalte van het water en nutriéntrans-

port. Naast stromingskarakteristieken bepaalt ook de inundatietrequentie in sterke mate de

samenstelling van de levensgemeenschappen van de aquatische macro-evertebraten binnen
het rivierengebied. Tevens kunnen predatoren (vissen en vogels) de muggenpopulatie
tijdens het larvale stadium op een lage dichtheid houden, omdat het grootste deel van de
levenscyclus in dit stadium doorgebracht wordt. Uit de enquétes, afgenomen bij omwonenden van de Millingerwaard, Duursche waarden, Lobberdense waard en Dreumelsche
waard, bleek dat de bewoners het voorkomen van muggen tot en met 1996 niet als plaag
ervaren. Culicidae broeden vooral rondom de bebouwing in regentonnen, tuinvijvers en
kleine slootjes; Chironomidae worden in de uiterwaarden aangetroffen aan de luwzijde
van de opgaande vegetatie. Uit het ontwerp van de Stiftse Waarden blijkt dat grote,
eentonige oppervlakten van bodems met een hoog organisch stofgehalte niet zullen
voorkomen omdat de stroming tijdens een inundatie het neergeslagen organische stof
afvoert. Hierdoor vormen de Stiftse Waarden een ongeschikt leefmilieu voor Chironomus
soorten. Ook de ontwikkelingskansen voor Culicidae zijn beperkt. In de eerste plaats door
de sterk wisselende waterstanden. Ten tweede zullen door ontkleiing geen temporaire
wateren ontstaan. Tenslotte ontstaat een ongeschikt leefmilieu voor Culicidae, doordat in
het moerasaltijd water blijft staan waardoor vissen goede overlevingskansen hebben.
Er kan geconcludeerd worden dat, als gevolg van het aanleggen van een moeraszone in de
Stiftse Uiterwaarden, de kans op overlast van Chironomidae en Culicidae klein is. Om de
kans op overlast nog verder te reduceren kunnen inrichtingsmaatregelen worden toegepast. Deze dienen gericht te zijn op het uitsluiten van een verbindingszone tussen potentiele broedplaatsen en Ophemert. Tenslotte is een goed inzicht van biotische en abiotische
relaties, die voor elk afzonderlijk natuurontwikkelingsgebied langs de grote rivieren moeten worden bekeken, essentieel om gerichte uitspraken te kunnen doen met betrekking tot
het mogelijk ontstaan van muggenplagen.
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1 Inleiding

Tijdens een voorlichtingsavond over het natuurontwikkelingsproject Stiftse Uiterwaarden
(Waal bij Ophemert) bleken omwonenden beducht te zijn voor het ontstaan van muggenplagen als gevolg van voorgenomen inrichtingsplannen. De afdeling IHO, taakveld ecologie van het RIZA in Lelystad kreeg de opdracht te onderzoeken of deze verontrusting
terechtis.
Dit rapport geeft een overzicht van preventieve maatregelen die genomen kunnen worden
om muggenoverlast voor omwonenden in natuurontwikkelingsgebieden in uiterwaarden
van de grote rivieren te beperken.
Voor dit onderzoek zijn keuzes gemaakt omdat slechts bepaalde soorten of families als
hinderlijk worden ervaren door mensen. Op deze groep insecten is het onderzoek toegespitst, waarbij de muggen (Nematocera) de onderzoeksorde is.
Behouden of vergroten van het draagvlak van omwonenden voor natuurontwikkeling in
uiterwaarden is de voornaamste doelstelling, waarbij ongewenste neveneffecten (muggenplagen) zoveel mogelijk uitgesloten dienen te worden d.m.v. het opstellen van ontwerprichtlijnen.
Om deze doelstelling te halen zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: Zal er
door de aanleg van moerassen in uiterwaarden overlast van muggen voor de omwonenden
optreden? Is de overlast te voorkomen of te beperken door uitgekiend ontwerp van het te
ontwikkelen natuurgebied?
De gegevens zijn verzameld door middel van literatuuronderzoek, aangevuld met interviews van vakspecialisten en enquêtes, afgenomen bij omwonenden van referentiegebieden.
Het onderzoek is uitgevoerd in vier delen. Als eerste is literatuuronderzoek verricht naar
de ecologie van overlast veroorzakende muggen. Daarna zijn de problemen voor omwonenden geïnventariseerd. Vervolgens is een case studie verricht naar de actuele- en
plansituatie van het onderzoeksgebied, de Stiftse Uiterwaarden. Als laatste zijn aanbevelingen naar aanvullend veldonderzoek van muggen in kaart gebracht.
In dit rapport is als eerste de biologie van insecten in het algemeen en muggen in het
bijzonder beschreven (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 is een inventarisatie uitgevoerd van
gebieden waar in het verleden plagen geweest zijn. Hierbij is niet alleen naar muggen
gekeken, maar ook naar soorten die met muggen verward (kunnen) worden. Van de

families die de plagen hebben veroorzaakt, zijn habitatseisen, gedrag, levenscyclus en
ecologische relaties beschreven (hoofdstuk 4) aan de hand van literatuuronderzoek. Van
deze gegevens is de relevantie vastgesteld voor het rivierengebied (hoofdstuk 5). Er is een
beschrijving gegeven van soorten die vroeger en/of tegenwoordig in het rivierengebied
voorkwamen c.q. voorkomen. Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de ecologische gegevens
van de muggen vergeleken met de abiotische gegevens van het ontwerp van de Stiftse
Waarden. Op basis hiervan en de uitslag van de enquêtes is een voorspelling gedaan of
muggen wel of niet een plaag zullen gaan vormen door de ontwikkeling van een moerasgebied in de Stiftse Waarden. Als laatste (hoofdstuk 7) is een handreiking ontwerprichtlijnen opgesteld, die toegepast kan worden tijdens de planvorming voor andere uiterwaarden.
Dit rapport is geschreven voor de ontwerpers van het natuurontwikkelingsproject de
Stiftse Waarden. Daarnaast kan dit rapport gebruikt worden door mensen die, op welke
wijze dan ook, willen weten of door de aanleg van natuurontwikkelingsgebieden in
uiterwaarden overlast door muggen zal optreden of niet. Hierbij valt te denken aan
11

ontwerpers en projectleiders van andere natuurontwikkelingsprojecten. Dit rapport kan
een leidraad vormen voor het geven van voorlichting. Omwonenden van (toekomstige)
natuurontwikkelingsgebieden kunnen een beter beeld krijgen als ze op de hoogte zijn van
relaties en factoren die van invloed zijn op het ontstaan van muggenplagen. Eventuele
vooroordelen kunnen dan weggenomen worden. Tevens kunnen beleidmakers of beheerders die geïnteresseerd zijn in de gevolgen van toekomstige veranderingen in het beheer
beter inschatten welke effecten deze veranderingen met zich mee zullen brengen.
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2 Biologie van muggen

Muggen (Nematocera) en vliegen (Brachycera) vormen samen de insectenorde der
Diptera. Binnen deze orde is een zeer grote verscheidenheid in vorm en levenswijze te
vinden, alsmede een grote soortenrijkdom.
Wereldwijd zijn ongeveer 70000 soorten van deze orde bekend, waarvan er naar schatting

4500 in Nederland voorkomen, verdeeld over 1300 muggen en 3200 vliegen (Oosterbroek
1981).
"Vrijwel alle insecten leggen eieren. Vaak lijkt het insect dat uit het ei komt niet op het
volwassen dier. De meeste jonge insecten moeten vrij grote veranderingen ondergaan om

het volwassen stadium te bereiken. Deze veranderingen worden metamorfose (gedaante-

verwisseling) genoemd. De metamorfose speelt een rol in de talrijkheid van insecten. Als
twee stadia verschillend voedsel nuttigen kan een gebied meer insecten onderhouden dan
wanneer de insecten gedurende hun hele leven het zelfde voedsel zouden nuttigen.
Bij elke fase heeft het dier een ander uiterlijk, waarbij vaak volledig ander voedsel
genuttigd wordt in verschillende ecologische niches. Er bestaan twee manieren waarop de
metamorfose verloopt. Op basis hiervan kunnen insecten ingedeeld worden naar de wijze
waarop de vleugels zich ontwikkelen bij het jonge dier" (Chinery 1975).
Er wordt onderscheid gemaakt in exopterygote en endopterygote insecten (figuur 1).
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figuur 1. De ontwikkeling van een exopterygoot insect (sprinkhaan) en een endopterygoot insect (vlinder) (naar
Chinery 1975).

Bij de eerste groep ontwikkelen de vleugels zich buiten het lichaam en worden bij iedere
vervelling groter, totdat ze volledig ontwikkeld zijn. De jonge stadia van deze insecten
worden nymfen genoemd en vaak bezitten ze de uiterlijke kenmerken van de adulte
dieren. Jongen en adulten leven in dezelfde ecologische niches en eten het zelfde voedsel.
De metamorfose van de tweede groep, de endopterygote insecten, verloopt veel ingrijpender. De larve, het jonge stadium van deze groep, verandert tijdens een popfase naar een
volwassen insect. Er bestaan verschillende typen larven (figuur 2) en poppen (figuur 3).
campoderlorm
eruciform (rups)

scarabaeitorm (engerling)

figuur 2. Vier basistypen van insectenlarven (naar Chiney 1975).

13

figuur 3. De twee belangrijkste poptypen: a, mummiepop, pupa obtecta; b, vrije pop, pupa exarata (naar Chiney

1975).

Of een insect nu exoptyrogoot of endoptyrogootis, als eerste reactie zoekt het adulte dier
na het uitkomen uit een nymfehuid of pop een geschikt steunpunt om de gekreukelde
vleugels te ontvouwen en te drogen. Het volledig ontwikkelde insect wordt voor beide
groepen imago genoemd.
Diptera behoren tot de endoptyrogote insecten. Deze insecten maken gebruik van een zeer
grote verscheidenheid van voedingsmiddelen, van rottend materiaal tot nectar of bloed.
Een nadere beschrijving van insecten, de plaats van muggen in het insectenrijk en een
overzicht van de muggenfamilies zijn te vinden in bijlage 1. De ecologische gegevens van
de Nematocera per familie zijn ondergebracht in bijlage 2.

14

3 Muggenplagen in het verleden: een analyse

Er zijn in het verleden diverse muggenplagen geweest. In dit hoofdstuk staat per gebied
de soortensamenstelling en de aard van de plagen beschreven. Tevens worden de
overeenkomsten tussen de plagen gepresenteerd.

"Zodra de bevolking het massaal optreden van muggen op één of andere wijze als overlast

gaat ervaren, kan men spreken van een muggenplaag" (Parma 1972). In dit rapport zal
deze definitie gehanteerd worden.
3.1 Algemene factoren
Bij het optreden van muggenplagen zijn de volgende factoren van belang (Parma 1972;
Beattie 1981):
1) Voldoende grote populatie van larven (deze hoeft echter niet in een grote dichtheid
voor te komen).

2) Sterke
a.
b.
c.

synchronisatie van de uitvliegperiode. Deze treedt op als er:
weinig verschillende soorten zijn.
een uniforme bodemtemperatuur is.
gunstige weersomstandigheden optreden (windstil en
droog). Bij Chironomus treedt in het voorjaar altijd synchronisatie op na de
winterse diapauze (mond.med. F. Kerkum, RIZA Lelystad).

3) Windsterkte en -richting. Bij veel wind worden geen grote
zwermen gevormd. Steekmuggen zijn niet actief bij windsnelheden hoger dan 3 m/s (Skierska 1965). De windrichting
is van belang voor het bereiken van plaatsen waar de
muggen veel overlast kunnen veroorzaken.
4) Aanwezigheid van opvallende punten. Muggenzwermen ontstaan bij een opvallende
plaats, die waarschijnlijk een herkenningsfunctie heeft. De uitzwermafstand is per
soort verschillend en hangt van een aantal factoren af. Uitgekomen imago's zoeken
een geschikte plaats om te paren. Veelal zoeken ze deze in de buurt van de broedplaats. Muggen hebben geen drang om grote afstanden af leggen. Dit gebeurt alleen als ze niet in de buurt van de broedplaats een geschikte paarplaats kunnen
vinden.
5) Tolerantie van de bevolking. Hier wordt in paragraaf 3.2 verder op ingegaan.
3.2 Inventarisatie problemen omwonenden
De tolerantie van omwonenden is bepalend of het voorkomen van muggen als plaag
ervaren wordt. De mate van tolerantie kan niet objectief beoordeeld worden, daar zij per
persoon verschillend is. Dit betekent dat geen eenduidige cijfers te geven zijn over
minimale hoge dichtheden per eenheid waarbij plagen ontstaan (Parma 1972; Beattie
1981). Desondanks kan, door peiling van de publieke opinie, toch een goed beeld verkregen worden.
De aard van- en de mate waarin de problemen zich kunnen voordoen is in kaart gebracht
d.m.v. literatuuronderzoek (hygiëne, volksgezondheid), aangevuld met interviews met
vakspecialisten en enquêtes.
Het voorkomen van muggenplagen kan zich naar de omwonenden toe op diverse manieren
manifesteren. Op de volgende pagina zijn verschillende aspecten nader uitgewerkt.
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Ziekten

Een van de bekendste ziekten die door muggen verspreid wordt is malaria. De malariamug (Anopheles maculipennis) is de overbrengster van een klein eencellig diertje (Plasmodium vivax), dat zich in mensenbloed voortplant en malariaverschijnselen veroorzaakt.
Deze parasiet maakt in het lichaam van de mug een ontwikkeling door en wordt door de
mug bij het steken met het speeksel in het bloed van de mens gebracht. Zonder de mug
zou de malariaparasiet zich niet verder kunnen ontwikkelen en zou er voor de mens geen
malariaprobleem bestaan. De malariamug komt overal in ons land voor, terwijl de ziekte
zelf beperkt was tot enkele streken in N.-Holland, Z.-Holland, Zeeland en Groningen. Dit

heeft te maken met de aanwezigheid van twee rassen van de malariamug: een zoetwaterras en een brakwaterras. Alleen het brakwaterras, dat in genoemde gebieden voorkomt, is
in staat de malaria over te brengen.
Irritaties, aandoeningen, allergische reacties
Jeukbulten ontstaan door prikken van de steeksnuit door de epidermis van de mens. De
Steekmug spuit een vloeistof onder de huid wat het stollen van het bloed tegengaat. Indien
dit niet gebeurt zou de snuit verstopt raken. Deze stof veroorzaakt de jeukbulten.
Onder andere Lewis (1956) heeft een oorzakelijk verband aangetoond tussen het optreden
van Chironomidenzwermen en het voorkomen van allergische aandoeningen, zoals hooikoorts. Meldingen van dergelijke verschijnselen zijn incidenteel gemeld voor het IJsselmeergebied, met name rondom boten op het open water (Parma 1972). Afhankelijk van
de soort kunnen stekende insecten bij hun gastheer flinke bulten of zelfs blazen veroorzaken. Door krabben ontstaan secundaire infecties welke kunnen leiden tot het inroepen van
medische hulp. Tijdens de overlast in Lelystad (zie 3.5.1) was 15% van de bevolking
gedurende langere tijd onder medische behandeling (Bekius & Cavé 1958).
Materiële schade
Muggen kunnen ook materiële schade veroorzaken. Zo kunnen uitgestalde levensmiddelen
oneetbaar worden, schilderwerk kan niet worden uitgevoerd, gewassen worden met dode

muggen verontreinigd; gras werd om dezelfde reden oneetbaar voor het vee. Het verkeer
kan grote hinder ondervinden door de dichte zwermen. Dit is onder andere gebeurd op de
Afsluitdijk.
3.3 Gebieden met plagen van Culicidae (Steekmuggen)
3.3.1 Wieringermeer
Direct na het droogvallen van de Wieringermeerpolder in de nazomer van 1930 werd een
meerjarig onderzoek gestart (Nijkamp & Swellengrebel 1934) naar de kolonisatiewijze en
-snelheid van Anopheles maculipennis (malariamug). Eerdere onderzoeken in andere
zeepolders hadden aangetoond dat Anopheles niet direct na drooglegging tot broeden
kwam maar pas na minimaal 1 jaar. In de proefpolder bij Andijk, die in 1927 droog
kwam te staan, duurde het tot de zomer van 1929 totdat er larven in de sloten te vinden
waren. Daarentegen kwamen in sommige polders in de provincie Zeeland, ontstaan door
aanwas, muggen pas na enige jaren tot broeden. In zoetwaterpolders begon de kolonisatie
direct na droogvallen. Deze gebieden waren allen kleinschalig en de Wieringermeer was
in die zin iets nieuws omdat nu de kolonisatie en vestiging stapsgewijs gevolgd kon
worden in een groot gebied. De muggen werden gevolgd om inzicht te krijgen in de
levenscyclus van de Anopheles t.b.v. bestrijding van malaria (moeraskoorts).
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De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek waren:
Het water in sloten en kanalen was te zout om een plaatselijke populatie in de Wieringermeer op te bouwen. Individuen die in de Wieringermeer werden aangetroffen waren
afkomstig uit gebieden waar wel plaatselijke populaties waren, waaronder Medemblik.
Proeven met geverfde en losgelaten muggen in Medemblik bewezen dat Anopheles per
dag tot 5 km kan vliegen. De maximale zouttolerantie voor Anopheles is 7000 ug/l.
De meeste larven werden aangetroffen in water met een zoutgehalte van 1600-2400 ug/l.
De aantallen in de Wieringermeer lagen beduidend lager vergeleken met andere gebieden
door het ontbreken van menselijke activiteiten. Er waren bijna geen stallen waar grootvee
aanwezig was. Dit werd van groot belang geacht, gezien de verspreiding in de veenpolders.
3.3.2 Engbertsdijksvenen
In 1987 is de steekmugproblematiek in de Engbertsdijksvenen voor het eerst in kaart
gebracht. In later onderzoek (Verdonschot 1993) werden de belangrijkste habitatsfactoren
bepaald die in een onderlinge samenhang leidden tot de ontwikkeling van hoge aantallen
veensteekmuggen. Het toenemen van de aantallen steekmuggen heeft te maken met het
opbouwen van een populatie waarbij de volwassen vrouwtjes de eerste weken na het
uitvliegen nog niet steeklustig zijn.
De soorten die in 1993 overlast gaven waren: Aedes punctor (dominant), Aedes cinereus
en Culex pipens. Op grond van de ontwikkeling van hoge aantallen is een indeling in vier
habitattypen die relevant zijn voor Steekmugontwikkeling, afgeleid:
1. Tijdelijke dras-nat situaties; dras-nat gebieden met poeltjes, greppels of gevulde
depressies met een duidelijke waterstandswisseling. Algengroei kan optreden.
2. Bos en opslag in geaccidenteerd terrein; met bos of opslag begroeide gebiedsdelen
gelegen in terrein met bulten en depressies en/of smalle sloten.
3. Moerassen en oeverzones.
4. Grote plassen en grote sloten; grote, diepe wateren.
Met name de typen 1 en 2 bleken hoge aantallen Steekmuglarven te herbergen. Vervolgens is de relatie tussen de oppervlaktewaterstand en het optreden van hoge aantallen
larven vastgesteld. Men heeft door nauwkeurige regulatie van de waterstand getracht om
de ontwikkeling van Steekmuglarven te beheersen. De resultaten hiervan waren veelbelovend, hoewel het nodig bleek om de relatie in 1994 te verifiëren. Er waren geen klachten
van overlast. In de eerste week van juni was de verspreiding van steeklustige vrouwtjes
maximaal. Aanbevelingen uit dit onderzoek (Verdonschot et al. 1994) waren: voorkom
dat bossages als corridor aaneengesloten naar woonkernen lopen en breng begrazingsdruk
terug om opslag een kans te geven.
3.3.3 Groot-Brittannië
In diverse jaren zijn in Groot-Brittannië plagen opgetreden van diverse soorten Culicidae
(Cranston et al. 1987). Hieronder is een overzicht gegeven welke soorten in welke
habitats plaagsgewijs voorkwamen:
Bossen: Aedes annulipennis, Aedes cantans, Aedes rusticans, Aedes punctor
Heidevelden: Aedes annulipennis, Aedes cantans, Aedes rusticans, Aedes punctor.

Weide-, hooi- en grasland/ moeras: Aedes cinereus, Aedes vexans.
Kwelders, zoutwatergebieden: Aedes detritus, Aedes caspius, Aedes dorsalis (incidenteel).

Er zijn ook meldingen van kleinere plagen in onderscheiden habitat bekend, zie bijlage 3,
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van Anopheles atroparvus, Anopheles plumbeus, Aedes geniculatus,
richiardii, Culex modestus, Culex pipens molestus en Culex annulata.

Coquillettidia

3.4 Gebieden met plagen van Chironomidae (Dans- of Vedermuggen)
Overlast door zwermen Dansmuggen is op vele plaatsen op de wereld beschreven
(Grodhaus 1975).
3.4.1 Zuiderzee
Na de afsluiting van de Zuiderzee is vanaf 1935 sterke hinder van muggenplagen ondervonden. De overlast was niet elk jaar even sterk, maar deze is pas gestopt na 1954
(Parma 1972). zone

3.4.2 Lauwersmeer
Van Nes & Smit (1988) melden dat bij de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969 ook
muggenplagen zijn ontstaan. Dit voorval werd niet als plaag ervaren omdat het gebied
minder dicht bevolkt was vergeleken met andere gebieden.
3.4.3 Harderwijk
In de randmeren in de omgeving van Harderwijk kwamen begin jaren *70, in toenemende
mate, geregeld muggenplagen voor. De overlast nam dusdanig toe, dat in 1974 is
nagegaan of het toepassen van beheersmaatregelen gunstig kan werken bij de bestrijding
van de plagen (Koridon 1974). Dit, naar aanleiding van een schrijven, dat “in Tennessee
door een gevarieerde hoogte van het water, waarin muggenlarven worden afgezet, met
succes tegen de muggenplaag daar ter plaatsen wordt opgetreden".
De plagen rond Harderwijk hadden hun pieken in mei t/m juli en bestonden hoofdzakelijk
uit het geslacht Chironomus (plumosustype). Uit het onderzoek bleek dat de grootste
dichtheden aan muggenlarven gevonden werd op die plaatsen waar zich een detrituslaag
bevond. Hieruit werd geconcludeerd dat de voedselsituatie hoogstwaarschijnlijk de
bepalende factor is voor het tot ontwikkeling komen van de Chironomuslarven. Het sterk
eutrofe karakter van het water is verantwoordelijk voor de soortenarme levensgemeenschappen van plantaardige en dierlijke organismen. De kans werd groot geacht dat bij het
voortduren van deze situatie, waarin natuurlijke predatoren niet in voldoende mate
voorkwamen, de overlast zou blijven.
De waterdiepte werd van ondergeschikt belang geacht en wijzigingen in de waterstand
(zoals in Tennessee) zouden daarom geen enkel effect hebben. Geadviseerd werd om de
waterkwaliteit te verbeteren en onderzoek te doen naar het uitzetten van bodemvis,
bijvoorbeeld Pos Gymnocephalus cernuus om de natuurlijke predatiedruk op te voeren.
Beattie (1981) beschreef het voorkomen van muggenplagen rond Harderwijk in 1977.
Totaal werden 14 taxa aangetroffen, waarvan 7 taxa 94 % van het totaal aantal verzamel-

de individuen vormde. Dit waren: Chironomus plumosus, Cryptochironomus spp., Glyptotendipes paripes, Polypedilum scalaenum, Polypedilum nubeculosum, Strictochironomus
histro en Cladotanytarsus spp.
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3.4.4 Volkerak-Zoommeer
Door de afsluiting van de Philipsdam in 1987 viel de getijde invloed in het VolkerakZoommeer weg. In april/mei 1988 en in augustus van dat jaar zijn twee spectaculaire
uitvliegperioden van muggen opgetreden. Naar aanleiding van de overlast is een ondervan
zoek uitgevoerd waarin aandacht werd besteed aan de ontwikkeling van de populatie
muratensis
Dansmuggen (van Nes & Smit 1988). De dominante soort was Chironomus
(tot augustus 1988). Deze soort werd na augustus nauwelijks meer aangetroffen in het
Volkerakmeer. Een mogelijke verklaring werd gezocht in een beperking van voedselbronnen, gezien het heldere water in de zomer. Het werd ook mogelijk geacht dat de tweede
periode minder succesvol was door de minder gunstige weersomstandigheden. Eerder
onderzoek van Beattie (1979) had aangetoond dat fluctuaties van de populatie van
Chironomus plumosus in het Tjeukemeer te verklaren zijn door de weersomstandigheden,
met name de windsnelheid en -richting.
Verwacht werd dat de muggenoverlast in 1989 veel minder zou zijn dan in 1988.
In 1989 is vervolgonderzoek gedaan (van Nes & Smit 1989). In het voorjaar van 1989
had weer een grote uitvliegperiode van Dansmuggen plaatsgevonden. Deze periode,
gepaard gaande met veel overlast voor omwonenden, duurde langer dan in 1988 omdat er
meer soorten bij betrokken waren. Waarschijnlijk was de maximale dichtheid van imago’s
lager. Het aandeel Chironomus muratensis nam af, terwijl een toename geconstateerd
werd van Tanytarsini (Cladotanytarsus en Tanytarsus). Gesteld werd dat de zoetwatermacrofauna zich nog in de kolonisatiefase bevond en dat het verzoetingsproces nog niet
voltooid was. Tevens werd vastgesteld dat muggenlarven het hoofdvoedsel vormen voor
de Bot Pleuronectes flesus.
3.5 Overige gebieden met Diptera plagen
Voor de ecologische beschrijving van soorten die verward kunnen worden met muggenplagen wordt verwezen naar bijlage 3.
3.5.1 Lelystad/ Wanneperveen
Gegevens omtrent de verspreiding van Ceratopogoniden (knijten) zijn in Nederland
nagenoeg afwezig. Alleen Cavé (ongepubl.) en Bekius & Cavé (1958) deden mededelingen omtrent het voorkomen van bepaalde soorten in Wanneperveen, resp. Lelystad. De
larven van Culicoides riethi, die in Lelystad overlast veroorzaakte (Bekius & Cavé 1958),

kwamen vooral voor in een slibbig substraat onder een vegetatie van Moerasandijvie
Tephroseris palustris. De periode van overlast was minstens 4,5 maand. De larven van
Culicoides fagineus, de soort van het Wanneperderveen (Cavé, ongepubl.) werden gevonden in vochtige terreinen, die echter nimmer onder water kwamen te staan. De overlast
duurde hier een maand. Plaatsen waar Parma Ceratopogoniden waarnam, lagen alle in
tamelijk drassig terrein (Parma 1972).
Tijdens een enquête naar het voorkomen van muggenplagen rond het IJsselmeer (Parma,
ongepubl.) bleek, dat Ceratopogoniden op diverse plaatsen werden gesignaleerd (Waterland, Enkhuizen, Makkumerwaard, Harderwijk).

In de waterrijke gebieden zoals de

Biesbosch, de Botshol en Weerribben worden ze eveneens veel aangetroffen (mond.med.
H. Drost, M. van Eerden, A. bij de Vaate, RIZA Lelystad).
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3.5.2 Volkerak-Zoommeer
In oktober en november 1990 heeft de Franjemot Morpha fulveescens overlast veroorzaakt
in huizen en boerderijen op korte afstand van het Volkerak-Zoommeer (Anonymus 1991).
Duizenden exemplaren zochten op zolders, op vlieringen en in kasten een plaats om te
overwinteren. Door de massale groei van Wilgenroosje Chamerion angustifolium en
Akkerdistel Cirsium arvense op de vruchtbare voormalige schorren kon deze soort in
dergelijk grote groepen voorkomen. De soort is namelijk specifiek voor Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum.
3.6 Overeenkomsten tussen plagen
Waterbekkens welke een bron van Chironomidenoverlast vormen hebben allen een eutroof
karakter (Grodhaus 1963). Het optreden van Chironomidenplagen gaat veelal samen met
een snelle verandering in milieuomstandigheden. Moller Pillot & Buskens (1990) beschrijven Chironomus ssp. als vaak dominant in verstoorde milieus. Te noemen veranderingen zijn: verzoeting (o.a. Meillon & Gray 1937; Anonymus 1939; Parma 1972; van
Nes & Smit (1989)), vervuiling (Johnson & Munger 1930) en wijziging in stromingsregime, bijv. na constructie van een stuwdam (Parma 1972). Door de veranderingen in de
milieuomstandigheden wordt het biologisch evenwicht verstoord, waarvan enkele soorten
kunnen profiteren. Na de afsluiting van de Zuiderzee en de daarop volgende verzoeting
vond een snelle vestiging van diverse soorten plaats. Deze soortencombinatie heeft zich in
de volgende jaren ook nog gewijzigd, zodat de muggenzwermen van 1934 uit andere
soorten bestonden dan die van bijvoorbeeld 1938 (Kruseman 1935 en 1936; Anonymus
1939). De predatoren, i.c. diverse vissoorten, hadden echter langere tijd nodig om het
nieuwe gebied te koloniseren en konden dus aanvankelijk niet voldoende tegendruk
uitoefenen om de Chironomidenpopulatie op een laag dichtheidsniveau te houden.
In het algemeen zijn de larven van de soorten die de plagen veroorzaakt hebben bodembewoners. Deze bodems bestaan uit slib met een hoog organisch stofgehalte. Het organische
stofgehalte is belangrijker voor de larven dan het voorkomen van slib omdat organische
stof als voedsel dient (mond.med. A. bij de Vaate, RIZA Lelystad). In gebieden met slib
zijn bij gelijk organisch stofgehalte even hoge dichtheden gevonden als op zandige
substraten (Koridon 1974; Maenen 1983).
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4 Ecologische gegevens onderzoekssoorten

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat de plagen voornamelijk veroorzaakt worden door

soorten die tot de families Culicidae en Chironomidae behoren. In dit hoofdstuk worden
de ecologische gegevens van deze families nader uitgewerkt.
4.1 Culicidae
Bijna alle Steekmuggen zijn bloedzuigende insecten. In Nederland komen ongeveer 35
soorten voor (Oosterbroek 1981). De meeste vrouwelijke steekmuggen hebben een
bloedmaal nodig (anautogenus) voor ze vruchtbare eieren kunnen leggen. Om deze reden
zuigen alleen de vrouwtjes bloed. De vrouwtjes zijn niet altijd steeklustig (diapauze); dit
zijn ze alleen een paar weken voordat ze eieren gaan leggen. De mannetjes zuigen
plantensappen op om zich te voeden, terwijl de vrouwtjes, op enkele uitzonderingen na
(autogenus), bloed uit het lichaam van zoogdieren en vogels halen. De meeste soorten
hebben één generatie per jaar (univoltine); enkele hebben twee of heel uitzonderlijk, drie
generaties per jaar (multivoltine).
Alle Culicidae brengen hun larve- en popstadium in het water door. Imago’s zijn niet
actief bij windsnelheden hoger dan 3 m/s (Skierska 1965) en de paring vindt nabij de
broedplaats plaats omdat de mannetjes geen afstanden afleggen (Peus 1951). Veel soorten
stellen specifieke eisen aan het type water. De tolerantie voor milieufactoren zoals
organisch stofgehalte, chemische parameters, mate van schaduw en/of zonlicht en
watertemperatuur zijn per soort verschillend. Eieren worden in of op het water afgezet of
op plaatsen die regelmatig onderlopen. Volwassen steekmuggen zijn met name actief vlak
voor zonsondergang, overdag rusten ze in de vegetatie (Peus 1951; Franke 1981).
Nymfen zijn zeer beweeglijk en komen, net als de larven, boven water om adem te halen.
Larven voeden zich met bacteriën en andere micro-organismen. Niet alle soorten steken
mensen (Oosterbroek 1981; Cranston et al. 1987).
Culicidae ademen rechtstreeks zuurstof in. Dit beperkt het voorkomen van larven in water
tot relatief stilstaande, beschutte en ondiepe wateren. Door de golfslag wordt de rechtstreekse ademhaling bemoeilijkt. Larven eten klein organisch materiaal (filter-feeders) en
foerageren d.m.v. het afknabbelen van bladeren, algen en bacteriën. Kannibalisme onder
de larven is nog niet vastgesteld. De uitzwermafstand is per soort verschillend. Zo blijven
de meeste bossoorten binnen een straal van een paar honderd meter van de broedplaats
aanwezig, terwijl de uitzwermafstand van Aedes vexans minstens 16 km is.
4.1.1 Levenscyclus
"Ken Steekmug is een holometabool insect die tijdens de levenscyclus vier stadia (eilarve-pop-imago) doorloopt.
De eifase
De aantallen verschillen per soort maar variéren van 30 tot 300 eieren per vrouwtje.
Eieren worden los gelegd (Aedes, Anopheles, Orthopodomya en Culiseta) of in langwerpige pakketjes (Coquillettida, Culex en Culiseta). Eieren worden gewoonlijk op de
waterspiegel afgezet, uitgezonderd de Aedes en Culex soorten. Deze soorten zetten de
eieren net boven de waterspiegel af op plaatsen die onder water komen te staan.
Eieren van Culex (Neoculex) worden in rijen boven het water gelegd; in dit geval wordt
komen de larven in het water door zich los te maken van het eipakket gedurende het
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uitkomen of doordat de larven zelf naar beneden bewegen (Mattingly 1970a;, 1970b).
Eieren van Steekmugsoorten die op de waterspiegel afgezet worden, komen uit zodra het
embryo ontwikkeld is. Aedes eieren komen uit als de milieuomstandigheden goed zijn,
bijvoorbeeld door blootstelling aan lage temperaturen, immersie of mate van zuurstofloosheid.
De larven
Er bestaan vier larvale stadia. Larven halen onttrekken rechtstreeks zuurstof aan de
buitenlucht. Dit beperkt het voorkomen tot relatief stil, beschutte, ondiepe wateren.
Bijna alle larven zijn filter-feeders (Aedes cinereus, Anopheles species, Culex species,
Culiseta species), sommigen zijn schrapers op bladeren, algen en bacteriën of verknippers
(meeste Aedes soorten).

Het popstadium
De poppen, die een vorm van een komma hebben, zijn zeer beweeglijk. Normaal gesproken brengen ze de tijd hangend aan de waterspiegel door. Als het wateroppervlak wordt
verstoord, schieten de poppen naar de bodem. De poppen onttrekken zuurstof rechtstreeks
aan de buitenlucht.
De imago
Na het uitkomen van de pop, rusten de imago's ongeveer een uur op het wateroppervlak
of, wat gebruikelijker is, op de aangrenzende vegetatie om de vleugels te drogen. De
paring vindt snel na het uitkomen plaats in de buurt van de broedplaats. Van enkele
soorten is bekend dat de mannetjes zich in zwermen verzamelen. Dit gedrag is onbekend
of nog niet vastgesteld voor de overige soorten.
De waargenomen zwermen ontstaan tijdens de schemering en kunnen tot na zonsondergang aanwezig blijven.
Als de eieren na de paring ontwikkeld zijn (met of zonder bloed), zoekt het vrouwtje een
geschikte plaats om de eieren af te zetten. Aedes en Culiseta leggen de eieren in een
droge periode gedurende het zomerseizoen. De eieren blijven in rust totdat de eiafzettingsplaatsen zich vullen met regenwater. Daarop volgend vindt binnen enkele maanden
de ontwikkeling tot imago plaats” (Cranston et al. 1987).
Enkele soorten overwinteren als larve, die zeer inactief zijn maar zich zeer langzaam

ontwikkelen. Er zijn ook soorten (o.a. Culex pipens en Anopheles atroparvus) die als
imago overwinteren. Ze verschijnen in de herfst op warme, vochtige plaatsen. Vaak
gebeurt dat in menselijke nederzettingen op zolders, in kruipruimten en schuren. De
levensduur van het geslacht Aedes is ongeveer 4-8 weken (Peus 1975). Op de volgende
pagina staat in figuur 4 de levenscyclus van de geslachten Anopheles, Aedes en Culex
afgebeeld.
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figuur 4. Levenscyclus geslachten Anopheles, Aedes en Culex (naar Cranston et al. 1987).

4.1.2 Indeling naar habitat
De diversiteit van habitats van Steekmuggen is groot. Om enig zicht te krijgen in de
habitatseisen per soort zijn alle aangetroffen ecologische gegevens per soort geclusterd.
Op grond van de vermelde habitatseisen en soortsbeschrijving is een classificatie gemaakt
in niet mensstekende soorten en stekende soorten per habitattype. Dit is weergegeven in
bijlage 4. In Cranston et al. (1987) zijn zeer gedetailleerde en uitgebreide soortsbeschrijvingen te vinden.
4.2 Chironomidae
Imago’s van Chironomiden worden gekenmerkt door het ontbreken van stekende monddelen, waardoor ze niet tot de bloedzuigende muggen behoren.
De larven worden in vrijwel alle typen wateren gevonden, variërend van zoet tot brak.

Veel soorten zijn in meer of mindere mate aan water gebonden, hoewel een aantal terres-

trisch zijn. De familie is over de hele wereld verspreid. Een betrouwbare schatting over
het aantal soorten is niet te geven; tot 1983 waren wereldwijd 5000 soorten beschreven
(Maenen 1983). De soortenrijkste, en tevens voor Nederland de belangrijkste subfamilies
zijn de Tanypodinae, de Chironominae en de Orthocladiinae die min of meer over de hele
wereld verspreid zijn. De meeste Tanypodinae en Chirominae zijn thermofiel en leven in
stilstaande wateren, hoewel ze ook in stromende wateren gevonden worden. Van alle
Chironomidae hebben de Orthocladiinae de grootste spreiding in biotopen. De larven
leven in allerlei typen stromende en stilstaande wateren. Het is de enige subfamilie met
terrestrische soorten. Chironomidae worden als belangrijke indicator voor de waterkwaliteit gezien (Heinis & Crommentuijn 1990).
In Nederland wordt het aantal soorten op meer dan 300 geschat (Moller Pillot & Buskens

1990).
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4.2.1 Levenscyclus
De eifase
"De eieren worden door de vrouwtjes in een beschermende gelatineuze massa op het
water afgezet. Deze massa zet tot enige malen van haar originele grootte uit om vervolgens te zinken. De vorm van de eimassa en de rangschikking van de eieren in de massa
verschilt per subfamilie" (Maenen 1983). Er worden twee typen onderscheiden; het
lineaire type en het compacte type, zie figuur 5.

figuur 5. Eimassa’s van Chironomidae (naar Thienemann 1954).

Een vrouwtje legt één eipakket. Na het afzetten sterft ze. Het gemiddeld aantal eieren wat
afgezet wordt is verschillend, zelfs binnen één soort. Van Chironomus plumosus zijn een
aantal pakketten onderzocht. Hilsenhoff (1966) noemt een gemiddelde van 1676 eieren,
terwijl Beattie (1979) melding maakt van 500 tot 1500 eieren per pakket.
Over de incubatietijd van de eieren is weinig bekend (Moller Pillot 1990). "Er zijn in de
literatuur gegevens te vinden over laboratoriumproeven waarin de relatie tussen incubatietijd en watertemperatuur is bestudeerd (o.a. Hilsenhoff 1966). Hieruit blijkt dat bij een
toenemende watertemperatuur de incubatietijd van de eieren afneemt. Bij 24°C duurde
deze 3 dagen, bij 12°C 8 dagen, en bij 9°C 14 dagen. Bij temperaturen lager dan 8°C
kwamen geen eieren uit. Deze resultaten geven de dagen weer van het uitkomen van de

eerste eimassa, de variatie bedroeg enkele dagen tussen de verschillende eimassa’s en

binnen de eieren in dezelfde eimassa” (Maenen 1983).
De larven
"Direct na het uitkomen blijven de larven in de buurt van de eimassa, waar ze zich mee

voeden. Na verlating van de eimassa zwemmen de larven vrij rond in het water. Ze
vertonen een sterk positief fototrofe reactie (Hilsenhof 1966, Lellak 1957) en blijven
planktonisch tot ze een geschikt milieu gevonden hebben.
Vervolgens vestigen de larven zich en hun levenswijze verandert gedurende hun verdere
leven niet meer. Enkele soorten kunnen in zuurstofloos water leven door de aanwezigheid
van hemoglobine in hun lichaam. Alle Chironomidae, behalve de predatoren, bouwen een

24

buis op of in het substraat waarin ze leven. De Tanypodinae bouwen geen buis; ze zijn
vrijlevend. De overwintering vindt vrijwel altijd plaats als larve, bij uitzondering ook in
de eifase. Veel soorten ondervinden geen schadelijke gevolgen wanneer ze tijdelijk
ingevroren worden (Thienemann 1954).
Het voorkomen van vier larvestadia is waarschijnlijk universeel bij de Chironomidae
(Oliver 1971). De verschillende stadia kunnen onderscheiden worden door de lengte of
breedte van de kop te meten omdat deze bij de diverse stadia steeds groter worden en er
geen overlapping optreedt tussen de diverse stadia.
Het popstadium
Wanneer de larve zich volledig ontwikkeld heeft en de biomassa voldoende is toegenomen
verpopt de larve. Vergeleken met het larvale stadium duurt het popstadium kort, van
enkele uren tot enkele dagen. De factoren die de duur van het popstadium bepalen,
verschillen per soort. Voor Chironomus plumosus zijn dit de watertemperatuur en een
stimulans in de vorm van algenbloei (Hilsenhoff 1966). Mede hierdoor vindt het uitvliegen vrijwel gelijktijdig plaats. Het uitvliegen van Polypedilum gr. nebuculosum op
dezelfde monsterpunten vindt plaats op een ander tijdstip. Deze soort is waarschijnlijk
veel meer afhankelijk van de heersende milieuomstandigheden ter plekke. Doordat de
milievomstandigheden, waarin de larven opgroeien, van jaar tot jaar verschillen, valt de
uitvliegperiode niet elk jaar in dezelfde periode.
Als de larve zich verpopt heeft en de metamorfose bijna volledig is, verlaat de pop de
bodem en stijgt naar het wateroppervlak. Hier splijt de poppenhuid open en vliegt de
imago na tien seconden tot enkele minuten uit (Oliver 1971). De imago kan vrijwel direct
vliegen" (Maenen 1983).
De imago
De fase als imago duurt kort; meestal enkele dagen, soms enkele weken. Volwassen
Chironomidae voeden zich niet. Na het uitvliegen zoeken ze de dichtstbijzijnde geschikte
plaats om te paren. Uit onderzoek is gebleken dat de uitzwermafstand meer dan 15 km
kan bedragen (van der Torren, ongepubl.) indien geen geschikte plaats gevonden wordt.
In het IJsselmeer werden ten noorden van de lijn Medemblik-Stavoren geen larven
aangetroffen in het substraat. In verband met het optreden van de geweldige zwermen
langs de Afsluitdijk moet worden aangenomen dat de imago's afkomstig waren van een
gebied op een afstand van 15 tot 20 kilometer van de dijk. De Chironomidae vormen
zwermen bij objecten die visueel herkend kunnen worden. Vaak zijn dat markante
objecten die contrasteren met de achtergrond (Gibson 1945). Dit kunnen dijklichamen
zijn, maar ook zeilbootjes die midden op het (IJssel)meer varen. De zwermen worden
gevormd door mannelijke exemplaren om de trefkans met de andere sexe te vergroten. De
vrouwtjes, aangelokt door de mannetjes, vliegen de zwerm in waar ook de copulatie
plaatsvindt (Neems et al. 1992). Deze duurt slechts enkele seconden. Neems et al. (1992)

hebben een studie gedaan naar het gedrag van mannetjes tijdens het zwermen, waarbij
vooral gekeken is naar mechanismen die de waargenomen distributie van zwermgrootte
bepalen.
Er bleek een verband te bestaan tussen lichaamsgrootte en zwermgrootte. Naarmate de
zwermgrootte toeneemt, neemt ook de gemiddelde lichaamsgrootte toe. Kleine mannetjes
in kleine zwermen (enkele honderden individuen) blijken de hoogste kans op paring (maar
ook predatie) te hebben. De relatie tussen paringskans (W) en zwermgrootte (N) is
weergegeven in figuur 6.
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figuur 6. Relatie tussen paringskans (W) en zwermgrootte (N) (naar Neemsetal. 1992).

Het blijkt dat de paringskans afneemt bij toenemende zwermgrootte. In verhouding komen
er meer grotere mannetjes voor. Er worden drie reden gegeven waarom zwermen groter
zijn dan het paringsoptimum.

1) Mannetjes die te laat of in kleine groepjes de zwerm bereiken, kiezen ervoor toe te

treden tot de al bestaande zwerm om de kans te ontlopen dat de groep waar ze deel van
uitmaken te klein blijft. In te kleine groepen (<50 ex) vindt geen paring plaats. Hier
komen geen vrouwtjes op af.
2) Het kost de mannetjes te veel energie om naar een andere zwerm te vliegen. Deze

extra energie weegt niet op tegen de energie die nodig is om in de huidige zwerm te
blijven.
3) De mannetjes kunnen niet inschatten of de zwerm, waar ze deel van uitmaken, goede
paarkansen biedt.
Na de copulatie vliegen de vrouwtjes terug naar het water waar de eiafzetting plaatsvindt
(Oliver 1971) waarna de cyclus rond is (figuur 7).

4.2.2 Indeling naar habitat
Door het groot aantal soorten in Nederland was het voor dit onderzoek onmogelijk een
weergave te geven van de in Nederland voorkomende Chironomiden en hun habitatseisen.
Door de snelheid waarmee nieuwe Chironomiden soorten ontdekt worden en andere verdwijnen, zijn diverse soorten nog niet of nauwelijks beschreven. Hierdoor zijn leemten in

de kennis over habitatseisen op soortniveau. Daarbij komt dat veel soorten niet zijn
gebonden aan één specifiek habitat.
Moller Pillot & Buskens (1990) hebben voor veel soorten de habitats- en milieueisen
beschreven. Een geslacht van de Chironomiden waar veel over geschrevenis, is Chironomus. Moller Pillot & Buskens (1990) beschrijven dit geslacht als aan bodems met
intensieve afbraak gebonden, weinig gevoelig voor zuurstofdeficiënties. Ook wordt dit
geslacht als kenmerkend voor verstoorde milieus genoemd. De meeste soorten vermijden
sterke stroming. De meeste soorten van het geslacht Chironomus zijn indicator voor
polysaproob water (Caspers 1980a). McLachlan (1977) schrijft dat de larven van
Chironomus zich voeden door kleine deeltjes uit het water te filtreren (filterfeeders).
Overige informatie met betrekking tot soortbeschrijving en habitatseisen die in de
literatuur gevonden is, staat vermeld in bijlage 5.
4.3 Verschillen en overeenkomsten Culicidae en Chironomidae
Chironomidae worden vooral aangetroffen in sloten, meren en plassen; Chironomussoorten vooral in grote, open wateren (mond.med. F. Kerkum, RIZA Lelystad).

Culicidae zijn vooral gebonden aan kleine, ondiepe, stagnante wateren door hun morfologische bouw. Beide families brengen het larvale stadium in het water door en kunnen in
alle typen wateren voorkomen, ongeacht de biotische en abiotische kwaliteit.
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5 Relaties en parameters die soortensamenstelling en abundantie in uiterwaarden
bepalen
Een rivier maakt deel uit van een systeem dat verschilt van andere systemen. De
onderlinge abiotische en biotische relaties binnen het riviersysteem komen in dit hoodstuk
aan bod. Dit is nodig om in te kunnen schatten of de muggenplagen (zoals beschreven in
hoofdstuk 4) in het rivierengebied op kunnen treden.
5.1 Het riviersysteem
"Een rivier is een open ecosysteem. Het water komt, schematisch gezien, aan de ene kant
binnen om haar aan de andere kant te verlaten. Dit feit heeft grote consequenties voor het
systeem in het algemeen en voor de macrofauna in het bijzonder.
Het rivierecosysteem is in hoge mate afhankelijk van externe invloeden, die de hoeveelheid water in de rivier en de kwaliteit ervan bepalen. Het feit dat deze invloeden zeer
veranderlijk zijn (neerslag, temperatuur, stroomsnelheid) maakt de rivier tot een zeer
dynamisch milieu. De in de rivier levende organismen moeten zich aan deze dynamiek
aanpassen.

Een kenmerk van een rivier is de steeds in dezelfde richting optredende en vaak sterk

fluctuerende stroming. De stomingskarakteristiek van een rivier wordt als belangrijkste
milieufactor gezien voor de in de rivier levende macro-evertebraten. Het gaat hierbij niet
alleen om de directe invloed van stroming op de macrofauna, maar ook om de indirecte
invloed als bepalende factor voor milieuparameters als bodemstructuur, sedimentsamenstelling, zuurstofgehalte in het water en nutriëntentransport, zie figuur 8.
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figuur 8. De invloed van stroomsnelheid via substraat, op de populatiegrootte van macrofauna (naar Rabeni &
Minshall 1977).

29

Rivierbewonende soorten onderscheiden zich van soorten van stilstaande wateren door
morfologische en fysiologische/ ethologische aanpassingen.
Een belangrijk probleem in stromend water is de kans op drift“. Voor een uitgebreide beschrijving van drift wordt verwezen naar van Dessel (1989). Morfologische aanpassingen
kunnen leiden tot een lagere weerstand (afplatting van het lichaam, stroomlijning, reductie
van uitsteeksels) of een stevigere verankering aan de rivierbedding (zuigvoeten, klauwen)
van in stromend water levende organismen. Door middel van gedragsaanpassingen kan
drift voorkomen worden, bijvoorbeeld door het vermijden van de stroming door stroomluwe plaatsen op te zoeken (achter of onder stenen, tussen de vegetatie of in de bodem).
Macro-invertebraten in stromend water verbruiken meer zuurstof dan soorten van stilstaand water. De gevoeligheid voor hogere temperaturen is meestal terug te voeren op
ademhalingsmoeilijkheden in verband met het lagere zuurstofgehalte van warm water.
5.2 Rivierbewonende soorten
Uit recente inventarisaties, literatuurgegevens van de vroegere macro-evertebratenfauna en
palaeolimnologisch onderzoek aan de Rijn, is vastgesteld dat de inheemse fauna van de
Rijn uit minstens 170 soorten heeft bestaan. Dit aantal ligt vermoedelijk hoger (Klink et
al. 1991). Van de 170 soorten zijn in de huidige situatie nog ongeveer 100 soorten
aanwezig, verdeeld over 60 soorten in het zomerbed en 40 in het winterbed (van den

Brink 1990). Laatst genoemde soorten zijn niet stroomminnend en hebben vroeger in de

luwte van het stroombed geleefd. Momenteel worden ze in de niet of kortstondig geïnundeerde wateren in het winterbed aangetroffen (Klink et al. 1991).
In de studie van van Dessel (1989) wordt de situatie van de Rijn omstreeks 1900 en 1989
beschreven. Hiervan is eenlijst opgesteld van de omstreeks 1900 en in 1989 voorkomende soorten en zijn de veranderingen in de macrofaunasamenstelling beschreven. Tevens is
een lijst opgenomen van potentiële rekolonisten. Dezelijst bevat soorten uit verschillende
taxonomische groepen (o.a. Chironomiden) en habitatseisen. De autecologische behoeften
van deze soorten worden in detail besproken. Voor aanvullende informatie wordt dan ook
verwezen naar van Dessel (1989).
5.3 Inundatiefrequentie
Binnen het rivierengebied wordt de samenstelling van de levensgemeenschappen der
aquatische macro-evertebraten sterk bepaald door de inundatiefrequentie (van den Brink
1990). Voor de soortensamenstelling zijn de aanwezigheid van waterplanten, oeverplanten
en de bodemsamenstelling van bepalende invloed, zie figuur 9. Uit het onderzoek bleek
dat in de niet geïnundeerde plassen predatoren en verknippers domineren, in de weinig tot
matig frequent (< 20 dagen per jaar) geïnundeerde lokaties domineren predatoren en
schrapers, terwijl in de meest frequent geïnundeerde wateren (> 20 dagen per jaar) de
filtreerders en vergaarders de overhand hebben.
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figuur 9. Schematische weergave van de relaties tussen de overstromingsfrequentie en de macrofaunasamenstelling van stagnante waterenin het rivierengebied (naar van den Brink 1990).

CPOM= Coarse Particulate Organic Material (ruw particulair organisch materiaal)
EPOM= Fine Particulate Organic Material (fijn particulair organisch materiaal)
DOM Dissolved Organic Material (opgelost organisch materiaal)
Op grond van de habitatvoorkeur van kenmerkende- en begeleidende macrofaunasoorten
worden soortenclusters getypeerd naar aanwezig habitat en substraat. Voor een uitgebreide beschrijving van deze clusters en habitats wordt verwezen naar van den Brink (1990).
Van Genderen (1995) schrijft dat het verloop van de soortensamenstelling (diversiteit) en
abundantie worden bepaald door:
factoren die een natuurlijke oorzaak hebben, bijvoorbeeld waterafvoer, stroomsnela.
heid, sedimentatie en substraattype.

b.

C.

factoren die door menselijke activiteiten veroorzaakt worden, bijvoorbeeld
chemische- of organische verontreiniging (beïnvloeden helderheid, zuurstofgehalte,
temperatuur en hoeveelheid opgeloste zouten weer).
factoren die niet met zekerheid in een van de vorige groepen kunnen worden
ingedeeld.

5.4 Hydrodynamiek
De aard van de rivier is mede bepalend voor de samenstelling van de macrofauna
(mond.med. A. bij de Vaate, RIZA Lelystad). Zo kunnen in Nederland gestuwde- en
ongestuwde rivieren onderscheiden worden. De IJssel en de Waal zijn ongestuwd, dit
houdt in dat ze vrij stromend zijn. De Nederrijn is gestuwd, zodat het debiet meer
constant is. Dit heeft o.a. gevolgen voor de samenstelling van de macrofauna.
5.5 Voedselweb in rivieren
Muggen vormen een belangrijke schakel in de voedselketen. Het belang van muggenlarven voor het zoetwatersysteem kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van
biomassaproductie in de Waddenzee. Onder goede omstandigheden is de productie van
Chironomus 20 tot 50 gr/m’. Dit is van dezelfde orde van grootte als alle macrofauna in
het Waddengebied bij elkaar (Kerkum 1993). Veel diersoorten zijn in meer of mindere
mate afhankelijk van muggen als voedselbron.
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5.5.1 Predatoren van muggen
Vissen
Uit exclosure experimenten in Polen van Kajak & Rybak (1966) blijkt dat vissen in staat
zijn om in de maanden juni tot augustus 20 tot bijna 60% van het aantal aanwezige
muggenlarven weg te eten.
In het onderzoek van Bergers (1991) werd geconcludeerd dat uit macrofauna onderzoek is
gebleken dat het mogelijk is om een biotoop te beschrijven op basis van literatuurgege-

vens betreffende de habitatseisen van de aangetroffen macrofaunasoorten in de levensgemeenschap. In de Rijn kunnen de volgende biotopen worden onderscheiden: diepe bodem,

stenen krib, stenen kribvak, bodem kribvak en zandgat. Er wordt onderscheidt gemaakt in
13 voedselgilden die foerageren in een of meerdere van deze 5 biotopen. Uit de gegevens
valt af te leiden dat drie van de 13 voedselgilden bestaan uit vissoorten die muggenlarven
eten. Bij middelgrote Kolbleien Abramis bjoerkna uit de stroomgeul en de kribvakken
bestond. de biomassa van de maaginhoud voor 5% uit muggenlarven. Voor de volgende
twee clusters (van andere soorten uit andere biotopen) bedroegen deze percentages 11%
resp. 16%. Het hoogste percentage werd aangetroffen bij de gilde waarin veel vissen uit
stilstaand water zitten, n.l. 45%. Dit betreft met name de Pos Gymnocephalus cernuus,

die zich uitsluitend met insecten voedt.
Vogels
Imago’s worden vooral door vogels gegeten. Grote muggenzwermen trekken bepaalde
vogelsoorten aan (Anonymus 1991) zoals de Kokmeeuw Larus ridibundus , de Oeverzwaluw Riparia riparia en de Gierzwaluw Apus apus. Zwaluwen kunnen geregeld in groepen,
die vaak uit honderden exemplaren bestaan, worden waargenomen. Vooral in augustus,
als de jongen uitgevlogen zijn. Ze bereiden zich voor op de trek en moeten vetreserves
opbouwen. Ze jagen op de net uit de poppen gekomen imago’s langs de rietkraag
(Kerkum 1993).
Diverse soorten voeren uitsluitend imago’s aan hun jongen in het broedseizoen. Kleine
Karekiet Acrocephalus scirpaceus en Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus,
Baardman Panurus biarmicus en vele andere zangvogels zijn muggeneters. Troost (1995)
vond een correlatie tussen het aantal broedende Baardmannen Panurus biarmicus en het
aantal Chironomidae per m? in de Oostvaardersplassen. De Grutto Limosa limosa en de
Kluut Recurvirostra avosetta kunnen enorme hoeveelheden larven eten. Het duurt 1 tot 2
seconden om een larve te lokaliseren en in te slikken (Blomert 1996). Giles (1990) vond

dat kuikens van Kuifeenden Aytya fuligula een opname hadden van 96 larven/ min in
water dat 75 cm diep was bij een larvendichtheid van 4000/m’.
Amfibieën
"In tegenstelling tot salamanderlarven eten larven van kikkers en padden plantaardig
voedsel (algen). Na de metamorfose stappen ze over op dierlijk voedsel. Bij de Gewone
pad Bufo bufo, de Rugstreeppad Bufo calamita en Bruine kikker Rana temporaria komen

insectenlarven als voedsel op een 2° of 3° plaats. Bij Groene kikkers Rana esculenta s.l.

werden opvallend veel kleine prooidieren als springstaarten en mijten aangetroffen; ook
prooien uit grotere lengteklassen werden regelmatig gegeten" (Creemers 1991).
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Insecten

Neems et al. (1992) hebben de relatie tussen predatiekans en chironomidenzwermgrootte

onderzocht. Geconcludeerd werd dat de predatiekans negatief gecorreleerd is met de
zwermgrootte, zie figuur 10 en tabel 1.
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5.5.2 Voedsel van muggen
Het voedselaanbod in rivieren is afkomstig uit twee bronnen: primaire productie (perifyton, fytoplankton) in de rivier en aanvoer van organisch materiaal uit de oeverzone. Het
voedsel kan in vijf categorieën ingedeeld worden:
1) Detritus; bestaat uit groffe organische deeltjes, fijne organische deeltjes en zeer fijne
organische deeltjes.
2) Fytoplankton.
3) Perifyton; bestaat hoofdzakelijk uit algen (diatomeeën)
4) Macrofyten.
5) Dieren.

Door de grote verschillen in aanbod en aard van het voedsel, zijn er ook diverse
voedingstrategieën binnen de aquatische macrofauna. Cummins (1979) onderscheidt vijf
functionele typen:
1) Shredders (verknippers); deze eten voornamelijk grotere deeltjes zoals planten,
bladeren, hout (CPOM), bezet met microörganismen .
2) Collectors (verzamelaars); voeden zich met plankton, organische detritus (FPOM)of

opgelost organisch materiaal (DOM).
De collectors worden onderverdeeld in:
a. Gatherers (vergaarders) en
b. Filter-feeders (filtreerders)
3) Scrapers (schrapers); leven van perifyton.
4) Piercers (uitzuigers); leven van celvloeistof van macrofyten en draad-

wieren.
5) Predators (predatoren); voeden zich met levende dieren.

CPOM= Coarse Particulate Organic Material (ruw particulair organisch materiaal)
FPOM= Fine Particulate Organic Material (fijn particulair organisch materiaal)
DOM= Dissolved Organic Material (opgelost organisch materiaal)
5.6 Overige factoren
In deze paragraaf worden enkele losse in de literatuur aangetroffen conclusies van
onderzoeken aangehaald.

-"Bij de aanleg van vooroeververdedigingen moet het ontwerp en de dimensionering
zodanig zijn, dat achter de vooroever een zandige bodem blijft bestaan.
De factor hoogteligging lijkt in zandige gebieden de aantallen en de biomassa van
chironomiden negatief te beïnvloeden. Lutum, organische stof, vervuiling en geografie
zijn onderling sterk gecorreleerd; ze vertonen de grootste correlatie met het patroon van
de soortensamenstelling. Hoogteligging vertoont slechts een zwakke correlatie met het
patroon van de soortensamenstelling” (Anonymus 1988).
-Het substraat bepaalt het voorkomen en de dichtheden van Chironomidae; in zandsubstra-

ten komen hogere dichtheden voor danin klei/slibsubstraten (Meyer & Breukelaar 1991).
-Macro-evertebraten fauna is voor een groot deel afhankelijk van dood hout als habitat
(Vogelesang 1996).
-"In natuurontwikkelingsprojecten waar een hoge biotische diversiteit wordt nagestreefd
kan verkregen worden door in het winterbed van de rivier stagnante waterente behouden
of aan te leggen met een hoge habitatsdiversiteit, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van
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verscheidene soorten waterplanten” (van Dessel 1989).
5.7 Veranderingen biotisch/abiotisch na aanleg natuurgebieden
Het verbinden van bestaande stagnante wateren met de rivier brengt veranderingen met
zich mee door de toenemende rivierinvloed: soorten die intolerant zijn voor langdurige
inundatie zijn verdwenen (Cals 1994).
Uit een evaluatie van de Duursche Waarden (Klink et al. 1991) kwam naar voren dat een
aantal soorten macro-evertebraten een sterke achteruitgang vertoont nadat stagnante
wateren in verbinding zijn gebracht met de rivier. Dit wordt toegeschreven aan het
verdwijnen van karakteristieke soorten van wateren met een geringe rivierinvloed en
verdwijnen van geschikte habitats door optredende grote wisselingen in waterstand. De
afname komt vooral tot uitdrukking in soorten die gevoelig zijn voor inundatie en de
daarmee samenhangende toevoer van nutriënten. Tevens is een forse toename geconstateerd van misvormde muggenlarven. Waarschijnlijk is de toegenomen invloed van
verontreinigd rivierslib hier de oorzaak van. Ook is het water zouter geworden. Dit kan
op twee manieren doorwerken naar hogere trofische niveaus: de larven hebben een groeiachterstand en er treedt een verhoogde sterfte op in de eerste populatie. Het tweede aspect
is de mogelijkheid dat microverontreinigingen zich ophopen in muggenlarven en imago's.
In het kader van natuurontwikkeling in het rivierengebied worden onder andere in de
uiterwaarden van Afferden-Deest en Beneden Leeuwen monitoringsonderzoeken uitgevoerd. Doel hiervan is het vastleggen van de uitgangssituatie en de ontwikkelingen van de
herinrichting te kunnen volgen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar macrofauna. In
een tussenrapportage van Klink et al. (1996), waarbij o.a. moeras- en oevervegetatie in
stilstaand water is bemonsterd, valt af te leiden dat vrijwel alleen Chironomiden worden

aangetroffen. In één monsterpunt (een kleine poel, tot 20 cm. diep, met oeverplanten en
een kleibodem) zijn 5 exemplaren van Steekmuggen aangetroffen.
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6 Ontwerpanalyse natuurontwikkelingsproject Stiftse Uiterwaarden
In dit hoofdstuk wordt getoetst of het ontwerp van natuurontwikkelingsproject Stiftse
Uiterwaarden gelijkenis vertoont met factoren die een rol spelen bij het ontstaan van
muggenplagen. Tevens komt de uitslag van de enquêtes aan bod en zijn inrichtingsmaatregelen opgesteld die de kans op overlast nog verder kunnen reduceren.
6.1 Beschrijving enquête in referentiegebieden
Om in te schatten of door natuurontwikkeling in de Stiftse Uiterwaarden overlast door
muggen zal optreden voor omwonenden zijn enquêtes afgenomen bij omwonenden van
gebieden die qua inrichtingselementen vergelijkbaar zijn met de Stiftse Waarden. De
gebieden moesten aan de volgende criteria voldoen:
1) Aanwezigheid van veel zoet water, variërend van stilstaand tot stromend.

2) Er moest een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd zijn, die al een zekere mate van
spontane ontwikkeling doorgemaakt heeft.
3) Vergelijkbare ecotopen en habitats die vergelijkbare oppervlakten beslaan.
4) Directe aansluiting met een woonkern.
Op basis van bovenstaande criteria zijn langs de Waal, Rijn en IJssel vier representatieve
gebieden geselecteerd (figuur 11).

figuur 11. Nederland met ligging referentiegebieden.

1= Duursche Waarden
2= Lobberdense Waard

3= Millingerwaard
4= Dreumelsche Waard
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Duursche Waarden

Provincie Overijssel, 120 ha. Natuurontwikkelingsproject Duursche Waarden (sinds
1989). Er is een zachthoutooibos, moerasvegetatie en een aangetakte nevengeul aanwezig.
Ligging: ca. 20 km. ten noorden van Deventer, ingesloten tussen Wijhe en Den Nul langs
de IJssel.
Lobberdense Waard
Provincie Gelderland, onderdeel natuurontwikkelingsproject Gelderse Poort.
Ligging: grenst direct tegen Pannerden langs het Bijlandsch kanaal. Rietmoeras, wilgenbos.
Millingerwaard
Provincie Gelderland, onderdeel natuurontwikkelingsproject Gelderse Poort (ten oosten
van Nijmegen). Ooibossen, moerasruigten, rietmoeras. Ligging: grenst direct tegen
Kekerdom langs het Bijlandsch kanaal.
Dreumelse Waard
Provincie Gelderland, geen natuurontwikkelingsproject; wel veel stagnante wateren,
moerassige bossages. Ligging: grenst direct tegen Dreumel langs de Waal.
Uitslag enquêtes
Hieronder wordt de uitslag van de enquêtes besproken; deze kan een beeld geven of de
mate waarin en de manier waarop het huidige voorkomen van muggen in natuurontwikkelingsgebieden door bewoners als overlast c.q. plaag kan worden beschouwd.
De wijze waarop de enquêtes zijn afgenomen is beschreven in bijlage 6.
Alle ondervraagden hadden muggen waargenomen, vaak heel veel zelfs. De algemene
aanduiding "muggen" kan verwarrend werken. In de volksmond wordt met de benaming
"muggen" de Steekmug bedoeld (Kerkum 1993). Om deze verwarring te voorkomen is
tijdens de enquête gevraagd of de waargenomen muggen steken of niet.
Men wist redelijk te vertellen waar muggen vandaan komen. In de uiterwaarden worden
muggenwolken waargenomen. Deze concentreren zich met name op windluwe plaatsen
achter bomen en bossages die vlakbij het water liggen. Deze soorten steken niet maar
vliegen soms hinderlijk om mensen heen. Dit gebeurt alleen als men in dit gebied
aanwezig is. Men werd wel eens gestoken in de uiterwaarden. Dit wordt echter niet als
zodanig erg ervaren dat men structureel uit het gebied weg blijft. Er zijn geen waarnemingen gedaan over migratie van muggenwolken vanuit de uiterwaarden naar de woonkernen toe. In de bebouwde kom zijn geen waarnemingen gedaan van muggenzwermen.
Deze muggenzwermen werden, zij het bij uitzondering, maximaal tot de bandijk waargenomen (aan de rivierzijde). In veel gevallen werd verteld dat muggen open gebieden
mijden. Steekmuggen worden vooral in en rond het huis waargenomen. Plaatsen waar
Steekmuggen veel worden aangetroffen zijn kleine slootjes, regentonnen en andere kleine
plasjes die door regenwater ontstaan zijn. Deze plasjes ontstaan in het voorjaar, na een
periode van droogte. Indien het hard regent, slaat de grond dicht (slemp) en blijft het
water staan. Vrijwel alle ondervraagde personen wonen langer in het gebied dan dat het
natuurgebied oud is. Er is geen toename van muggen geconstateerd in de afgelopen jaren.
Twee bewoners vertelden dat er vroeger (>15 jaar geleden) meer muggen waren. De
afname had volgens hen te maken met het verwijderen van meidoornhagen en knotwilgen
in de uiterwaarden. In de uiterwaarden van de Lek zijn tot en met 1996 geen muggenpla-
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van
gen opgetreden na gerealiseerde natuurontwikkelingsprojecten zoals de Waarde
Velp).
Gravebol nabij Wijk bij Duurstede (mond.med. F. Brouwer, studente IAHL
en
Algemeen kan gesteld worden dat de nieuwe (natuurlijke) inrichting van uiterwaarden
van
ervaren
of
de ontwikkeling daarvan tot en met 1996 niet heeft geleid tot het ontstaan
plagen.
6.2 Huidige gebiedsbeschrijving
In dit rapport worden de meest relevante factoren vermeld. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar Vogelesang (1996).
De uiterwaarden bestaan uit grasland dat geheel in landbouwkundig gebruik is. Tussen
deze graslanden en de Waal ligt een zomerkade die ongeveer op 7.50 m +NAP ligt. De

gronden in de uiterwaard liggen gemiddeld op ruim 6.00 m +NAP. De rivier heeft op

het zandpakket klei afgezet in een laagdikte die varieert van 0.50 tot 3.00 meter. Deze
bodem behoort tot de kalkrijke ooivaaggronden.
In de Stiftse Waarden bevinden zich een aantal plassen die onderling verschillen in
hydrologie en geomorfologie. De plassen bestaan uit twee strangen en één kleiput. De
grootste strang, met een lengte van c.a. 3 km, een breedte van 50 m en een maximale

diepte van 3 m, is de Kil. Van de Kil is ongeveer 30% verland. De tweede strang,
gelegen tussen de Varikse Plaat en de Stiftse Waarden, staat vaak geheel in open
verbinding met de Waal. Op grond hiervan kan deze (Strang bij Varik) getypeerd worden
als een hoog dynamischestrang (van den Brink 1990). De lengte is 1100 m, de breedte ca

75 m en de diepte bedraagt maximaal 3 m. De kleiput is tussen 1970 en 1990 ontstaan als

gevolg van kleiwinning. De lengte van deze plas bedraagt 325 m, de breedte 95 m en de
diepte varieert van 1,5 tot 6 m. Het water van de Kil staat gemiddeld 6 dagen per jaar
rechtstreeks in contact met de Waal. De Kil kan daarom tot de laag-dynamische strangen
gerekend worden (Van den Brink 1990). De waterbodem van de Kil bestaat uit een zwak
tot matige zandige klei op een zandige ondergrond. Plaatselijk is een dunne sliblaag
aanwezig. De waterbodem van de Strang bij Varik bestaat uit matig zandige klei, waarin
slib ontbreekt. Dit, in tegenstelling tot de kleiput, waar deze uit een dunne, sterk zandige

kleilaag op zand bestaat. De inundatiefrequentie is voor het grootste gedeelte van het
gebied gemiddeld 2 tot 20 dagen per jaar. Langs de strangen en de bandijk is een
frequenter overstroomd gedeelte aanwezig dat tot 40 dagen per jaar inundeert. De
waterstandsduurlijn en overige waterstandsgegevens zijn afgebeeld in figuur 12 en 13.
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figuur 12. Waterstandsduurlijn (naar Anonymus 1996).
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figuur 13. Gemiddelde- en hoogste waterstand (naar Anonymus 1996).

Ten behoeve van een evaluatie omtrent de toekomstige veranderingen (natuurontwik-

keling) is het gedetailleerd vastleggen van de nul-situatie van de ecologische gesteldheid
van deze plassen absoluut noodzakelijk. Door van den Brink & Boots (1995) is in
augustus 1994 een eenmalige inventarisatie uitgevoerd van de watervegetatie en de macroevertebraten. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek staan vermeld in tabel 2.
* = enkele exemplaren in lage bedekking,
** = meerdere exemplaren, verspreid voorkomend,
*** = vele exemplaren, dominant.
Monsterlokatie
waterplanten
Doorgroeid fonteinkruid
Glanzig fonteinkruid
Schedefonteinkruid

Geul Varik

Riet
Rietgras
Scherpe
Wilg

zegge

Zwanebloem

Kleiput

we
*
eae

Smalbladige waterpest
Watergentiaan
moerasplanten
Gewone waterbies
Gewone waterweegbree
Heermoes
Kattestaart
Mattenbies

Kil Ophemert

*
we

*
*

eee
*
aun
*
*

x*
ae

*
wee

wae

«+
wee

*
wee

we
whe

we

tabel 2. Overzicht gevonden water- en moerasplanten per locatie (naar van den brink 1995).

6.3 Planbeschrijving
Een van de veranderingen die zal optreden door de uitvoering van de plannen is de
toename van de inundatie als gevolg van het doorsteken van de zomerdijk.

De onderwaterbodem van het moeras ligt op 0.50 m +NAP tot 3.5 m +NAP. Het

diepste punt ligt aan de kant van de bandijk waar de taludhelling 1:5 zal bedragen. Aan
de kant van de nevengeulis de helling 1:20. Het moeras komt rechtstreeks in contact met
het rivierwater als de waterstand hoger is dan 4.5 m +NAP. Indien dat gebeurt, kan er

sedimentatie plaats vinden en zal het organische stof wegspoelen. Onder 4.5 m +NAP

staat het water in het moeras wel in verbinding met de rivier waarbij het grondlichaam
(zand) tussen het moeras en de nevengeul fungeert als filter. Uit de waterstandsduurlijn

(figuur 12) is af te leiden dat de waterstand +275 dagen per jaar lager is dan 4.5 m
+NAP, waaruit volgt dat de waterstand +90 dagen hoger is dan 4.5 m +NAP.
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Onderscheiden ecotopen binnen het moeras:
1) Moerasruigte (Kleine lisdodde Typha angustifolia, Mattenbies Scirpus lacustris, Riet
Phragmites australis, Zwanebloem Butomus umbellatus, Pijlkruid Sagittaria sagittifolia,
Watertorkruid Oenanthe aquatica en Kalmoes Acorus calamus). Op frequent overspoelde

delen domineren een of twee moeraskruiden als Scherpe zegge Carex acuta, Riet

Phragmites australis, Rietgras Phalaris arundinacea of Liesgras Glyceria maxima.
2) Rietmoeras (overjarig Riet Phragmites australis).
3) Open water
Elk ecotoop heeft een gemiddelde oppervlakte van 4,1 ha. Na ontkleiing blijven geen
storende (onder)lagen achter.
(4 Ooibos)- Schietwilg Salix alba, slecht ontwikkelde kruidlaag, Grote brandnetel Urtica
dioica, Dauwbraam Rubus caesius, Smalle aster Aster lanceolatus.

6.4 Voorspelling muggenplaag rondom Stiftse Uiterwaarden
Wanneer de ecologische gegevens van de muggen gecombineerd worden met de ontwerpgegevens, dan blijkt dat een aantal factoren anders zullen zijn dan de factoren die van
toepassing zijn tijdens plagen. Chironomus soorten zijn bewoners van bodems met een
hoog organisch stofgehalte. Grote, eentonige oppervlakten van bodems met een hoog
organisch stofgehalte, zoals in IJsselmeer, zullen in rivieren niet voorkomen omdat de

stroming tijdens een inundatie de neergeslagen organische stof meeneemt. Hierdoor
vormen de uiterwaarden een ongeschikt leefmilieu voor deze subfamilie.
De ontwikkelingskansen voor Culicidae zijn laag door o.a. de wisselende waterstanden.
Interviews wijzen uit dat men de huidige abundantie van muggen niet als plaag ervaart.
De huidige habitats zijn feitelijk niet anders dan het ontwerp (strangvegetaties vergeleken
met onderscheiden ecotopen binnen het moeras). Doordat in het moeras altijd water blijft
staan, hebben vissen goede overlevingskansen. Culicidae komen niet voor in wateren
waar vis aanwezig is. Het ontstaan van temporaire wateren is te betwijfelen doordat na de
ontkleiing geen storende lagen achterblijven. De dan aan het maaiveld gekomen zandlagen
zijn dermate doorlatend, dat oppervlaktewater niet kan stagneren en onmiddellijk zal
infiltreren. De waterstandsfluctuaties van de nevengeul beïnvloeden, met een kleine
vertraging, het waterpeil in het moeras (mond.med. J.C. van der Perk, RIZA Lelystad).
Diverse soorten Culicidae zijn gebonden aan bebouwing. Rondom huizen worden veel
goede broedplaatsen aangetroffen, het voorkomen van deze soorten in huis heeft hier
grotendeels mee te maken. Voor Ceratopogonidae is de ontoereikende waterkwaliteit de
beperkende factor bij het voorkomen. Isolatie van broedgebieden d.m.v. vegetatiestructuren kan goed preventief werken (markante punten in landschap), gevolgd door open
gebied vanaf opgaande vegetatie naar de bandijk.
Hetis niet uitgesloten dat zeer lokaal, door allerlei oorzaken, toch grote zwermen muggen
(geen Chironomidae of Culicidae) kunnen ontstaan. Dit zal met name betrekking hebben

op de ooibossen. Indien deze geïsoleerd worden, wordt de verspreiding en het zwerven
van de muggen beperkt.
Het plaagsgewijs voorkomen van terrestrische soorten wordt nergens gemeld; literatuuronderzoek en interviews c.q. enquêtes wijzen daar niet op. Als deze terrestrische soorten er
zijn, hadden ze in de huidige (droge) uiterwaarden allang problemen gegeven (mond.med.
A. bij de Vaate, RIZA Lelystad).
Indien imago’s massaal uitvliegen is het niet waarschijnlijk dat predatoren genoeg invloed
kunnen uitoefenen om de aantallen binnen zeer korte tijd te reduceren. Uit Neems (1992)
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blijkt dat de predatiekans per individu afneemt bij een toenemende zwermgrootte. Alleen

tijdens het larvale stadium kan genoeg tegendruk door predatoren uitgeoefend worden, o.a
door vissen en vogels omdat dit stadium van de levenscyclus het langst duurt. Steltlopers
(voornamelijk Grutto's Limosa limosa en in mindere mate Kluten Recurvirostra avosetta)

zijn in staat om in enkele weken tijd de hele Oostvaardersplassen van muggenlarven te

ontdoen (mond.med. L. Zwarts, RIZA Lelystad). De Baardman Panurus biarmicus voert
zijn jongen van het eerste legsel uitsluitend met muggen (Troost 1995). Uit Van Kalkhoven et al. (1996) blijkt dat een levensvatbare Baardmanpopulatie een rietoppervlakte nodig
heeft van minimaal 10 ha. Hieruit volgt dat het ontwerp, met 4 ha. riet, te klein is om

een levensvatbare populatie in stand te kunnen houden. In hoeverre het ontwerp geschikt
is als foerageerplaats voor steltlopers valt moeilijk te zeggen. Steltlopers prefereren een
open, slibbige omgeving om te foerageren.
Plagen van Culicidae en Chironomidae zullen niet ontstaan door de ontwikkeling van een
moeraszone in Stiftse Uiterwaarden. Dit neemt niet weg dat er voorzorgsmaatregelen
genomen kunnen worden. Het belangrijkste is dat tussen de bebouwde kom en het
moerasgebied en/of ooibos een open zone aanwezig is en dat in het moeras vissen kunnen
leven. Isolatie door bossages van potentiële broedplaatsen voorkomt dat muggen gaan
zwermen.
Onderzoek in vergelijkbare gebieden (referentiegebieden) heeft aangetoond dat omwonenden het huidig voorkomen van muggen niet als plaag ervaren.
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7 Handreiking ontwerprichtlijnen

Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de kans op overlast van Chironomidae en
Culicidae door ontwikkeling van een moeraszone klein is en dat met inrichtingsmaatregelen deze nog verder te reduceren zijn. Deze inrichtingsmaatregelen worden in dit hoofd-

stuk vertaald naar algemene richtlijnen voor ontwerpen van andere natuurontwikkelings-

projecten langs de grote rivieren.

Om in te kunnen schatten of een ontwerp wat betreft muggen problemen zal geven voor
omwonenden, is het van belang kennis te hebben van de volgende zaken:
-Hoe is de ligging van het plangebied t.o.v. de bebouwing?
De overheersende windrichting in Nederland is west/ zuidwest. Als een plangebied ten
noordoosten van de bebouwing ligt is de kans op overlast door wegwaaiende zwermen
kleiner.
-Wat is de afstand tussen het plangebied en de bebouwing?
Hoe korter deze afstand, des te groter is de kans dat muggen in de buurt van de bebouwing komen. Veel muggen verspreiden zich normaal gesproken niet verder dan een paar
honderd meter vanaf de broedplaats.
-De grootte van de ecotopen/ habitats. Dimensionering: geen grote uniforme oppervlakten
(moeras/ ooibos/ slibbodems) van één ecotoop, m.a.w een zo hoog mogelijke biodiversiteit nastreven. Grote, monotone gebieden verhogen de kans dat gelijktijdig uitvliegen
van één soort optreedt (synchronisatie).
-Zorgen voor verschil in waterdiepten (of continue verversing) zodat het water geen
uniforme temperatuur kan krijgen; dit voorkomt o.a. synchronisatie bij het uitkomen van
de poppen.
-Mogelijkheid voor toetreding van vis. In wateren waar vis zit, komen geen Steekmuggen
voor. Andere muggensoorten worden op lagere dichtheden gehouden door vispredatie.
-Corridorfunctie van begroeiing. Voorkom dat begroeiing kan werken als corridor naar
woonkernen, zie figuur 14.
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figuur 14. Werking corridorfunctie naar woonkernen.
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-Potentiële broedplaatsen isoleren met opgaande vegetatie of beplanting, zie figuur 15.
Muggen zoeken markante plaatsen in het landschap om te paren en mijden open gebieden.
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Door isolatie van broedplaatsen met bossages (met de aanwezigheid van windluwe
gedeelten) zal een concentratie optreden van zwermende muggen aan de luw- of lijzijde.
Vrijwel alle soorten hebben geen neiging te zwerven. Dit gebeurt alleen als er niet in de
directe omgeving van een broedplaats een paarplaats gevonden wordt.
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figuur 15. Effect van broedplaats-isolatie d.m.v. opgaande vegetatie of -beplanting.

-Een toename van de inundatiefrequentie verlaagt de ontwikkelingskansen voor de
onderzochte plaagsoorten.
-Grote oppervlakten met een hoog organisch stofgehalte vergroten het voorkomen van
Chironomus(als de wateren niet permanent stromend zijn).
-Moeras in ontwerpen geen moeras noemen, maar andere naam geven (bijvoorbeeld
namen van plantengemeenschappen of oevervegetatie), i.v.m. negatieve bijklank moeras.

8 Discussie

Is de verontrusting van omwonenden voor potentiële muggenplagen terecht?
In het algemeen zijn plaagvormende soorten bewoners van slibbodems met een hoog
organisch stofgehalte. Het organisch stofgehalte is belangrijker dan het slibgehalte omdat
eerst genoemde voedsel voor de larven is. Op zand met een hoog organisch stofgehalte
komen even hoge dichtheden voorals op slib. In Nederland is de ontwikkeling van echt
moeras (zoals in de Donaudelta) uitgesloten. Daarvoor is in Nederland de ruimte in het
winterbed te klein, waardoor de stroomsnelheden voor vegetatieontwikkeling te hoog zijn.
Het is niet raadzaam te zeggen dat er geen muggen (meer) komen, dit is namelijk niet
mogelijk. Wel kunnen in een ontwerp voorzieningen worden getroffen om grote aantallen
zo veel mogelijk te voorkomen, dan wel binnen de perken te houden.
Waarschijnlijk zijn de Steekmuggen die in huizen en tuinen worden aangetroffen afkomstig uit broedplaatsen in regentonnen, tuinvijvers, slootjes rondom huizen, verstopte
dakgoten, vochtige kelders en slootranden waar hoefsporen aanwezig zijn. De uitslag van
de enquêtes, afgenomen bij omwonenden van bestaande natuurontwikkelingsgebieden,
wijzen ook in deze richting.
De conclusie van van den Brink (1990) dat, als de dynamiek toeneemt, het aantal soorten

afneemt, geeft voor dit onderzoek geen gefundeerde grondslag om aan te nemen dat
daarmee de kans op plagen ook afneemt. Als de dynamiek in een uiterwaard toeneemt
nadat een zomerdijk doorgestoken is, neemt het aantal soorten af. De afname vindt als
eerste plaats bij soorten die specifieke eisen aan hun milieu stellen en per definitie in lage
dichtheden voorkomen. Soorten die in het verleden plagen hebben veroorzaakt, zijn veel
minder kieskeurig.
Goede voorlichting kan leiden tot een vermindering of, op langere termijn gezien,
verdwijning van vooroordelen.
Moeras heeft voor veel mensen een negatieve bijklank. Indien men het woord strang
gebruikt is dit voor de omwonenden veel vertrouwder en associeert men het minder met
muggen. Vaak groeit in een verlande strang dezelfde vegetatie (Riet Phragmites australis,
Zwanebloem Butomus umbellatus, Grote egelskop Sparganium erectum, Dotterbloem
Caltha palustris, Lisdodde Typha en Pijlkruid Sagittaria saggitifolia) die, verdeeld in
ecotopen, in ontwerpen ondergebracht zijn onder de verzamelnaam moeras.
Ondanks alle "voorzorgsmaatregelen" is het niet uitgesloten dat er lokaal, incidenteel,
grote zwermen muggen kunnen ontstaan, door een samenloop van omstandigheden.
Sommige combinaties van factoren zijn niet te overzien of in te schatten. Te denken valt
aan een hele droge winter, gevolgd door een natte, warme zomer met uitzonderlijke
rivierstanden waarbij de weersomstandigheden optimaal zijn ten tijde van het uitvliegen.
Echter, d.m.v. vegetatiestructuren kan dit geïsoleerd worden. Eventueel kunnen bij echte
plaagvorming predatoren (vis) uitgezet worden of markante plaatsen aangelegd worden.
Het droogleggen van een broedplaats moet worden gezien als een uiterste noodmaatregel.
Erzijn hiaten in kennis over de natuurlijke processen; veel plannen bevinden zich in een
uitvoeringsfase. Natuurlijke processen zijn niet volledig te vangen in rekenmodellen.
Monitoringsonderzoek zal nodig zijn om de veranderingen nauwlettend te kunnen volgen
en indien nodig, bij te kunnen sturen. Dit kan d.m.v. het opzetten van een meerjarig
monitoringsprogramma waarbij oevers centraal staan. De oeverzone valt zowel buiten de
aquatische wetenschap als de terrestrische wetenschap. Gegevens van het biologisch
raakvlak, de oeverzone, zijn nagenoeg niet aanwezig. D.m.v. het opstellen van vallen in
verschillende vegetatietypen kan beter inzicht verkregen worden in de ecologische relaties
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op microniveau. Wellicht vormt het rapport van Reitsma (1992) een goede aanzet voor de
invulling van kennisleemten in oevergebonden fauna van zoete wateren.
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9 Conclusies

-Muggenplagen in Nederland zijn tot nu toe hoofdzakelijk gevormd door soorten die tot
de families Chironomidae (Dans- of Vedermuggen) en Culicidae (Steekmuggen) behoren.
-De Chironomidenplagen zijn ontstaan door een snelle verandering in milieuomstandigheden. In Nederland betrof dit het verzoetingsproces dat optrad nadat zeearmen afgesloten
waren van de zee. Hierdoor veranderde het water van zout in zoet water. De kolonisatie
door muggen ging sneller dan die van de predatoren (vis) zodat deze aanvankelijk niet
genoeg tegendruk uit konden oefenen. Na enige jaren ontstond een biologisch evenwicht
zodat de plagen niet meer voorkwamen. Deze soorten zijn kenmerkend voor bodems met
een hoog organisch stofgehalte.
-De belangrijkste habitats waarin Culicidae massaal tot ontwikkeling kwamen waren (naar
Verdonschot et al. 1994):
1. Tijdelijke dras-nat situaties; dras-nat gebieden met poeltjes, greppels of gevulde
depressies met een duidelijke waterstandswisseling. Algengroei kan optreden.
2. Bos en opslag in geaccidenteerd terrein; met bos of opslag begroeide gebiedsdelen
gelegen in terrein met bulten en depressies en/ of smalle sloten.
3. Moerassen en oeverzones.
4. Grote plassen en grote sloten; grote, diepe wateren.
Habitattypen 1 en 2 bleken de hoogste dichtheden te bezitten.
-Predatoren, met name vissen en vogels, kunnen de muggenpopulatie tijdens het larvale
stadium op een lage dichtheid houden omdat muggen het grootste deel van hun levenscyclus in dit stadium doorbrengen.
-Uit enquêtes van omwonenden van gebieden waar natuurontwikkelingsprojecten zijn
uitgevoerd, blijkt dat omwonenden het huidig voorkomen van muggen niet als plaag
ervaren. Broedplaatsen van steekmuggen worden vooral rondom bebouwing gevonden in
regentonnen, verstopte dakgoten en tuinvijvers. Dansmuggen worden vooral in de
uiterwaarden, tussen de rivier en de kruin van de bandijk, waargenomen.
-Isolatie van (potentiële) broedplaatsen van muggen d.m.v. opgaande vegetatie kan goed
preventief werken omdat muggen zo dicht mogelijk bij de broedplaats willen paren. In de
windluwe delen achter deze vegetatie worden de zwermen gevormd.
-Er bestaan nog veel vooroordelen over muggen. Het geven van goede voorlichting kan
veel vooroordelen weghalen en zodoende het draagvlak voor natuurontwikkeling vergroten. Veel soorten die zwermen vormen, steken niet. Van de Steekmuggen zijn een paar
soorten die voor het paren zwermen vormen, de meeste soorten zoeken als individu een
partner.
-Muggen worden door omwonenden te veel gekoppeld aan moerassen. In huidige strangen
is vaak dezelfde vegetatie aanwezig die in ontwerpen moeras genoemd wordt. Moeras
heeft een negatieve bijklank. Door het hanteren van andere terminologie wordt voorkomen dat er overmatige ongerustheid optreedt.
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Lijst van afbeeldingen
figuur 1. De ontwikkeling van een exopterygoot insect (sprinkhaan) en een endopterygoot
insect (vlinder) (naar Chinery 1975).
figuur 2. Vier basistypen van insectenlarven (naar Chiney 1975).
figuur 3. De twee belangrijkste poptypen: a, mummipop,pupa obtecta; b, vrije pop, pupa
exarata (naar Chiney 1975).
figuur 4. Levenscyclus geslachten Anopheles, Aedes en Culex (naar Cranston et al.
1987).
figuur 5. Eimassa’s van Chironomidae (naar Thienemann 1954).
figuur 6. Relatie tussen paringskans (W) en zwermgrootte (N) (naar Neems et al. 1992).
figuur 7. Levenscyclus Chironomidae (naar Grodhaus 1963).
figuur 8. De invloed van stroomsnelheid via substraat, op de populatiegrootte van
macrofauna (naar Rabeni & Minshall 1977).
figuur 9. Schematische weergave van de relaties tussen de overstromingsfrequentie en de
macrofaunasamenstelling van stagnante wateren in het rivierengebied (naar van
den Brink 1990).
figuur 10. Derelatie tussen predatiekans en zwermgrootte (naar Neems et al. 1992).
tabel 1.
Zwermgrootte, aantal paringen, aantal predatoren en predatiekans (naar Neems
et al. 1992).

Nederland met ligging referentiegebieden.
Waterstandsduurlijn (naar Anonymus 1996).
Gemiddelde- en hoogste waterstand (naar Anonymus 1996).
Overzicht gevonden water- en moerasplanten per locatie (naar van den brink
1995).
figuur 14. Werking corridorfunctie naar woonkernen.
figuur 15. Effect van broedplaats-isolatie d.m.v. opgaande vegetatie of -beplanting.

figuur 11.
figuur 12.
figuur 13.
tabel 2.
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Verklarende woordenlijst (deels ontleend aan van den Brink (1990).
Abundantie: Hoeveelheden, aantallen

Aquatisch: In het water levende organismen
Autogenus: Insekten die bloed nodig hebben voor het ontwikkelen van de eieren.
Anautogenus: Insekten die niet afhankelijk van bloed zijn voor het ontwikkelen van de
eieren.
Benthische levensgemeenschappen: Levensgemeenschappen op de bodem van de zee of
het meer.
Bodem: Bovenste twee meter van het aardoppervlak.
Biocoenose: Levensgemeenschap van organismen die een biotoop bewonen.
Copulatie: Paring
Coprofaag: Larven die zich voeden met uitwerpselen
Chitine: bestanddeel van het pantser van insecten.

Detrivoren: Dieren die zich hoofdzakelijk voeden met het particulaire detritus en de
daarop aanwezige microörganismen.
Detritus: dood organisch materiaal van planten of dieren, in zoet- of zoutwater, zinkend
of zwevend (particulaire vorm).
Diptera: Tweevleugeligen (Vliegen en Muggen); 2 onderorden;
Nematocera: Muggen, en Brachycera (Vliegen).
Diversiteit: Verscheidenheid, maat voor de veelsoortigheid.
Diapauze: Rusttoestand, geen groei.
Ecologische niches: De functionele plaats die een organisme in een levensgemeenschap
inneemt.
Eutroof water: Voedselrijk water.
Emelten: Larven van de Langpootmuggen.
Exuviae: Vervellinghuidjes van insektenpoppen.
Endopterygota insecten: insekten met een volledige metamorfose van larven naar imago’s
(ei-larve-nimf-imago)
Exoptyrogota insekten:
Exoskelet: Uitwendig skelet.
Feromonen: Soortgebonden geurstoffen, werkend tot op enkele
kilometers.
Fase: Het stadium tussen twee verschillende vervellingen.
Fytofage larven: Larven die leven op planten.
Fytofaag: Volwassen insekt, plantenetend.
Filterfeeders: Organismen die zich voeden door kleine deeltjes uit het water te filtreren
tussen trilharen of borstels.
Fytoplankton: Plantaardig plankton.
Fototrofe reaktie: Een door het licht veroorzaakte reaktie.
Gonotrofische cyclus: Regelmatige afwisseling (voedselopname-rijpen van de eierenleggen); belangrijk voor insekten die van bloed leven.
Gewervelden: Dieren met een skelet.
Imago: Volwassen stadium van een insekt.
Inundatiefrequentie: Het langjarig gemiddeld aantal dagen per jaar dat een lokatie door de
rivier overstroomd wordt.
Lithorale zone: Waterzone waar zonnestralen doorheen kunnen komen.
Littorale zone: Oeverzone.
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Macro-invertebraten (evertebraten): Ongewervelden, groter dan 200 mm.

Multivoltine: Organisme die twee of meer generaties per jaar kan voortbrengen.
Mummiachtige nimfen (pupae obtectae): Alle aanhangsels zijn verpakt.
Necrofaag: Larven die zich voeden met kadavers.
Nimf: Onbeweeglijke vorm van de metamorfosen van de holometabole insekten.
Omnivoor: Volwassen insek, allesetend.

Ongewervelden: Dieren zonder skelet.
Predatoren: Roofdieren, dieren die andere dieren eten.

Parasieten: Organismen die leven ten koste van andere organismen.
Saliniteit: Zoutgehalte.
Scraper: Dier dat zijn voedsel binnenkrijgt door het afschrapen van de epifytonlaag op
bladeren en stenen.
Sessiel: Vastzittende, weinig beweeglijke levenswijze.
Saprofaag: Larven die zich voeden met rottend plantaardig materiaal.
Shredder: Verknipper; dier dat zijn voedsel binnenkrijgt door het verknippen van stukken
blad, hout (grof particulair materiaal).

Synchronisatie: Het gelijktijdig uitvliegen van een populatie muggen.
Taxa: Samenvattende naam voor categorieën als soort, geslacht, familie etc. Wordt vaak
gebruikt indien organismen niet tot de soort op naam gebracht kunnen worden.
Terrestrisch: Op het land levend.
Tracheeën: Fijne buisjes of kanaaltjes,nodig voor ademhaling.
Thermofiel: Komen in het veld voor op plaatsen met een relatief warm klimaat.
Temporaire wateren: Wateren die gedurende de zomer geheel droogvallen.
Uitzwerm afstand: De afstand van de broedplaats tot een paarplaats die voldoet aan de
soorteisen.
Univoltine: Organisme die een generatie per jaar voortbrengt.

Vrije nimfen: Pupae liberae; losse aanhangsels, soms functionerende kaken waarmee ze

een weg kunnen banen door het omhulsel.
Zoöplankton: Dierlijk plankton, eet fytoplankton.
Zoöfaag: Volwassen insekt, vleesetend.
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Bijlage 1 Een nadere beschrijving van insecten, de plaats van muggen in het insectenrijk
en een overzicht van de muggenfamilies
Algemene beschrijving insecten
Sinds mensenheugenis vormen insecten zowel een bron van vreugde alsook van wanhoop
voor de mensheid. Geen diergroep ter wereld maakt bij mensen zoveel gemengde
gevoelens los zoals dat bij insecten gebeurt. Aan de ene kant zijn insecten van belang

vanwege hun economische betekenis, zoals honingproductie en gewasbestuiving. Aan de
andere kant kunnen ze ook grote schade aanrichten aan o.a. land- en tuinbouwgewassen.

Per jaar gaat minimaal tien procent van de wereldvoedselproductie verloren door toedoen

van insecten. Jaarlijks worden grote geldbedragen uitgegeven om kevers in balken van
huizen te bestrijden.
Insecten spelen niet alleen een belangrijke rol in de natuur als predatoren, aaseters,
parasieten en prooien, maar ook in het dagelijkse leven van de mens. De meeste soorten

worden argwanend door mensen bekeken. Er kan over gediscussieerd worden of dit altijd
terecht is omdat slechts weinig insectensoorten schadelijk zijn.
Plaats van muggen in het insectenrijk
Dieren kunnen ingedeeld worden in gewervelden en ongewervelden (naar Chinery 1975;
Oosterbroek 1981; van den Brink 1990). Vaak worden ongewervelden in vakliteratuur
evertebraten of invertebraten genoemd. Evertebraten worden, afhankelijk van hun grootte,
onderscheiden in micro-, meso- en macro-evertebraten. Een algemene definitie van
macro-evertebraten luidt: ongewervelden, groter dan 200 mm. De ongewervelden,

worden, als ze groter zijn dan lmm, macrofauna genoemd. De macrofauna bestaat uit

vier hoofdgroepen waarvan de geleedpotigen (Arthropoda) er één is. Er zijn ongeveer een
miljoen soorten insecten bekend. Deze behoren tot de grootste stam van het dierenrijk, de
Arthropoda (Geleedpotigen), die tachtig procent van alle bekende diersoorten vormt. De
soortenrijkdom zorgt voor een zeer grote variatie in vorm, kleur, functie en biotoop.
Door deze soortenrijkdom en de variatie daarbinnen is het onmogelijk een definitie te
geven die alle soorten in alle levensstadia kan omvatten. Vaak wordt een opsomming
gegeven van kenmerken op basis waarvan de insecten van andere dieren te onderscheiden
zijn. De hoofdgroepen kunnen vervolgens weer verder onderverdeeld worden in 8 groepen. Een van deze groepen is de insektengroep Hexapoda, zie onderstaand schema:
|PLATYHELMINTHE S-TRICLADIDA

\

{| —-OLIGOCHAETA
|——-HIRUDINEA

|——-ANNELIDA
{
MACROFAUNA

{

|—-BIVALVIA

| —-MOLLUSCA

{GASTROPODA

|

1

|

\

\

I

| ——-CHELICERATA—— |—-Araneida

|—Actinedida

|

|

| --ARTHROPODA—|
|—-—CRUSTACEA
|

|
|
|

I

|-—~HEXAPODA

{—Isopoda
{—Amphipoda
{—Decapoda

|—-Ephemeroptera
|—-Odonata

|—Heteroptera
{-—Coleoptera
{—Megaloptera
|—Diptera
{Trichoptera
|—Lepidoptera

schema. Opbouw macrofauna (naar van den Brink 1990).
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Dit schema is onvolledig omdat de hierboven aangegeven soorten aquatisch zijn. Voor dit
onderzoek zijn vrijwel alleen aquatische soorten bekeken. Imms (1957) onderscheidt 29
orden.
"Insecten worden gekenmerkt doordat het lichaam uit drie delen bestaat; kop, borst
(thorax) en achterlijf (abdomen). Van de één miljoen soorten komen er tienduizend in
Nederland voor. Vele factoren hebben bijgedragen aan de succesvolle verspreiding van
insecten over de wereld. Vijf daarvan zijn primair verantwoordelijk voor het numerieke
overwicht (Chinery 1975):
1) Het hoornachtige skelet.
Insecten hebben een hard exoskelet, dat grotendeels bestaat uit hard chitine. Dit is een
zeer doelmatige bescherming van het lichaam waarbij het vochtverlies tot een minimum
beperkt wordt. Hierdoor zijn insecten niet strikt gebonden tot vochtige omgevingen.
2) De geringe afmetingen.
Alle insecten zijn tamelijk kleine dieren, in lengte variërend van 1/4 mm tot 30 cm
(vlinders). De belangrijkste factor die de afmetingen beperkt is het ademhalingsmechanisme van insecten. Gewervelden en een deel van de ongewervelden hebben speciale
ademhalingsorganen (longen of kieuwen) met een bijbehorend transportsysteem (bloedvaten) die een bepaalde ruimte in het lichaam beslaan. Insecten hebben dit systeem niet. Zij
maken gebruik van tracheale ademhaling. Verse zuurstof komt van buiten door diffusie
via tracheeën naar binnen. Diffusie is een langzaam verlopend proces, waar de afstanden
waarover de diffusie moet plaats vinden, klein zijn. Dit maakt dat de insecten ecologische
niches kunnen bezetten, die ongeschikt zijn voor grotere dieren. Afzonderlijke exemplaren
hebben weinig voedsel nodig, waardoor grote aantallen plaatselijk kunnen voorkomen.
3) Het aanpassingsvermogen.
Over de hele aarde komen insecten voor, zelfs op bergtoppen, in hete woestijnen, in
meren c.q. rivieren en in hete bronnen. De ledematen zijn aangepast aan verschillende
levenswijzen en enkele daarvan hebben betrekking op voedingsgewoonten. Elke plantensoort vormt voedsel voor een of meerdere soorten. Paddestoelen die voor de mens
dodelijk giftig zijn vormen voor sommige soorten het hoofdvoedsel. Andere insecten
leven van dierlijk materiaal (predatoren of parasieten) of hout, rottend materiaal, stof,
kleren, suiker en mest.

4) Het vliegvermogen.
Onder de ongewervelden zijn de insecten de enigen die kunnen vliegen. Hierdoor zijn ze
in staat om doeltreffend predatoren te ontwijken, gemakkelijker partners te vinden en
nieuwe terreinen en voedselbronnen te (re)koloniseren.

5) De gedaanteverwisselingen tijdens het leven (metamorfose).
De metamorfose speelt een rol in de talrijkheid van insecten. Als twee stadia verschillend
voedsel nuttigen kan een gebied meer insecten onderhouden dan wanneer de insecten
gedurende hun hele leven het zelfde voedsel zouden nuttigen” (Chinery 1975).
Overzicht Nematocera (muggen)
Oosterbroek (1981) heeft de indeling van de Europese Diptera gebaseerd op het systeem
van Henning (1973). Het getal voor de familienaam geeft het aantal (geschatte) soorten
per familie in Nederland weer, waarbij de cursief gedrukte naam de oude Latijnse
familienaam aangeeft.
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Diptera (Vliegen en Muggen)
Brachycera (Vliegen)- worden dit rapport niet verder
onderverdeeld en behandeld
Nematocera (Muggen):
Tipulomorpha (Langpootmuggen)
8 Trichoceridae (Petauristidae), Wintermuggen,
235 Tipulidae= Langpootmuggen (incl Cylindrotomidae; Mosmuggen en Limoniidae;
Steltmuggen)
Psychodomorpha
0 Blephariceradae; Netmuggen, Plooimuggen
- 5 Ptychopteridae (Liriopeidae); Glansmuggen
+40 Psychodidae; Motmuggen
Culicimorpha
+10 Dixidae; Meniscusmuggen
+6 Chaoboridae; Pluimmuggen
+25 Culicidae; Steekmuggen, Malariamuggen
1 Thaumaleidae; Bronmuggen

5 Simuliidae (Melusinidae); Kriebelmuggen
> 100 Ceratopogonidae (Heleidae); Knijten, Knutjes, Knaasjes, Knotten, Knijsjes
+300 Chironomidae (Tendipedidae); Dansmuggen, Vedermuggen
Bibionomorpha
0 Pachyneuridae
5 Anisopodidae:(Rhyphidae, Phryneidae), Venstermuggen
0 Hesperinidae
+20 Bibionidae; Haarmuggen
0 Hyperoscelididae (Corynoscelidae); Zwarte-, Maartse- of Rouwvliegen
+20 Scatopsidae
270 Cecidomyiidae (tonididae); Galmuggen
>200 Mycetophilidae (Fungivoridae); Paddestoelmuggen
35 Sciaridae (Lycoriidae)
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Bijlage 2 Ecologische gegevens van de Nematocera per familie (Chinery 1975; Oosterbroek 1981; de Pauw et al. 1991)
Anisopodidae;, Grijze of gelige vliegen van 5 tot 10mm lengte. De larven komen tot
ontwikkeling in rottend organisch materiaal (rioolslib). Ad vaak in huis.
Sylvicola fenestralis: Zeer algemeen in het laagland, dat vooral in het gras van tuinen en
aan de rand van het bos vertoeft. Soms verenigen deze vliegen zich tot kleine zwermen.

Bibionidae; Muggen van 4 tot 13 mm lengte. ¢ zijn Kleiner dan de ¢. Larven voeden
zich met humus, rottend plantaardig materiaal of haarwortels en leven vaak in grote
groepen. Ze overwinteren in de bodem en verpoppen zich in de lente.

Bibio marci: \engte 8 tot 10mm, 2 groter als d. Imago’s midden april tot eind mei, in
tuinen en boomgaarden, bosranden en velden waar boomgroepen in staan. d vliegen in
zwermen, vereniging in de lucht daarna vallen ze samen tussen de planten. ® legt max
100 eieren. Larven overwinteren in het tweede stadium, op geringe diepte. Richten vaak
schade aan in cultuurgewassen.
Bibio hortulanus: Idem, maar ander uiterlijk. Vooral schade in kassen.
Penthetria holoserica.
Blephariceradae; Larven en poppen in snelstromende bergriviertjes.
Liponeura sp.
Cecidomyiidae; Klein (2 tot mm). De fytofage larven veroorzaken vaak gallen op planten
en kunnen schade toebrengen aan landbouwgewassen.
Mikiola fagi: Komt voor in beukenbossen.
Ceratopogonidae; De larven van sommige Culicoides soorten leven terrestrisch, bijv.
onder boomschors of in plantaardig afval. Andere soorten bezitten een aquatisch larvestadium. Ad ® bloedzuigend op vogels en zoogdieren inclusief de mens. De meesten echter
bij andere insecten.
Bezzia spec.
Chaoboridae;, Larven aquatisch; predatoren; adulten bloembezoekers.
Chironomidae: Zie 4.2
Culicidae; Zie 4.1
Cylindrotomidae;

Dixidae; Larven aquatisch, meestal tussen vegetatie aan de oppervlakte.
Dixa sp.
Hesperinidae;
Hyperoscelididae;
Limoniidae;

Dicranota sp, Phalacrocera replicata.
Mycetophilidae; Larven voornamelijk in paddestoelen en composthopen.
Pachyneuridae,

Psychodidae; Bij voorkeur op vochtige, schaduwrijke plaatsen. Ze zitten op planten aan
de waterkant, maar er is ook een aantal dat van bloed leeft en ir. de nabijheid van de
mens leeft, de Phlebotominae bijvoorbeeld. De larven komen vooral tot ontwikkeling in
water dat rijk is aan organische stoffen, zelfs als het sterk vervuild is, en ook wel in de
aarde, composthopen en in uitwerpselen.
Psychoda alternata: Imago’s van april tot november. In huis in donkere, vochtige
vertrekken. Larven voeden zich met rottend afval.
Prychopteridae;, Larven aquatisch.
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Ptychoptera sp.
Scatopsidae; Larven in organisch afval (terrestrisch).

Sciaridae; Larventerrestrisch in organisch afval.
Simuliidae; Larven en poppen in snelstromend water, sessiel; ad bloedzuigend bij huisdieren en vee.
Simulium sp.

Thaumaleidae; In Ned. alleen Thaumalea testacea. Larven aquatisch, met name in dunne

waterfilm op stenen en rotsen.
Tipulidae; Insecten van meer dan 40 mm lengte. De grootste langpootmuggen kunnen niet
goed vliegen. De meeste komen op vochtige, schaduwrijke plaatsen voor, in de nabijheid
van water. Larven leven in koele grond, dorre bladeren, rottend hout en in het water

(aquatisch, semi-aquatisch, terrestrisch of rottend hout). Van mei tot september, meest in

aug- sept. Overdag rustend op planten. Kan in sommige streken een echte plaag vormen.
Tipula oleracea: & (15-16mm) is kleiner dan ® (26mm). Twee generaties per jaar.
Imago’s verschijnen aan het eind van de maand april en mei. Vliegen alleen als het stil
weer is voor zonsondergang en 's morgens. ® legt eieren (tot ongeveer 300) op luzerne,
klaver en andere vlinderbloemigen of in de aarde. De tweede generatie vliegt in augustus
en september, de schadelijke larven (emelten) overwinteren en eten vooral plantenwortels.

In zachte winters blijven de larven eten; overdag trekken ze zich terug en ’s avonds
komen ze te voorschijn en vreten ze planten aan. Ze zijn heel vraatzuchtig en kunnen
schade aanrichten in tuinen en weilanden. Verpoppen in het voorjaar.
Tipula paludosa: als Tipula oleracea, doch langer. Richt vaak nog meer schade aan.
Trichoceridae; De meeste soorten vliegen aan het eind van de herfst en in de winter
(adulten), waarbij ze kleine zwermen vormen. De larven leven in plantaardig materiaal.
Trichocera hiemalis: Imago’s verschijnen in de herfst, als de luchttemperatuur begint te
dalen. Bij temp van enkele graden boven nul in de winter worden ze actief en vliegen ze
op geringe hoogte en in zwermen. In de zomer voeden de larven zich met afval. Poptype:
obtectae.
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Bijlage 3 Ecologische beschrijving van soorten die verward kunnen worden met muggenplagen

Hieronder worden hinderlijke soorten beschreven die met muggen verward kunnen
worden maar buiten de onderzoeksfamilies vallen. De nummers stellen aantal (geschatte)

soorten in Nederland voor. De gegevens zijn gehaald uit Oosterbroek (1981). Hieruit is
een selectie gemaakt op soorten die zwermen vormen en/ of stekende monddelen hebben.
31 Tabanidae (Dazen); +150 Muscidae; +175 Empididae (Dansvliegen); +20 Rhagioni-

dae (Snipvliegen, Snavelvliegen).
Tabanidae; Op enkele uitzonderingen na steken de vrouwtjes mensen en zoogdieren om
bloed op te zuigen. Ze zijn vooral midden op de dag actief, wanneer het warm, windstil
weer is. Ze worden alleen op open plaatsen aangetroffen.
Chrysopsrelictus: Larven ontwikkelen zich in het water. Vooral in het laagland en in de
nabijheid van water.
Hybomitra bimaculata: Verschijnt vooral in de eerste helft van juni. Komt veelvuldig in
bos- en waterrijke gebieden voor. d vliegen bij zonsopgang in kleine zwermen over open
plekken in het bos waar bomen gekapt zijn. De eieren worden in hoopjes op waterplanten
afgezet. De larven leven in de modder of tussen waterplanten die dichtbij de oever
groeien. Ze overwinteren en blijven onder het ijs actief. In de lente verpoppen ze in
graspollen op de wal.
Tabanus bovinus: Imago’s van eind mei tot september in weiden aanwezig. Steekt geen
mensen. Zijn overdag actief. De zeer vraatzuchtige larven leven in het slijk of in de aarde
van de oever; ze overwinteren en verpoppen zich in mei of juni op de oever.
Haematopota pluvialis: Meest algemene daas. 2 gaan op mens zitten en steken onmiddellijk. Tot het vallen van de avond zijn ze actief, ook als het slecht weer is en zelfs als
het regent, vandaar hun naam. Op vochtige, drassige plaatsen en aan het water zijn ze
vaak zo talrijk, dat ze een ware plaag voor de mens vormen. De larven leven in de aarde,
niet ver van het water, in vochtig grasland. Zeer roofzuchtig. Ze overwinteren aan de
oppervlakte en verpoppen in de lente en aan het begin van de zomer. De paring vindt
plaats in de lucht, in zwermen, op plaatsen waar geen bomen groeien.
Chrysops caecutiens, Tabanus maculicornis.

Muscidae; Levenswijze der larven zeer uiteenlopend, leven van plantaardig en dierlijk
afval, andere soorten parasitair (bloedzuigend).
Stomoxys calcitrans: Bloedzuigend bij mens en vee
Musca domestica, Fannia canicularis.

Empididae; Larven semi-aquatisch tot terrestrisch, in vermolmd hout en organisch afval,
carnivoor, adulten leven waarschijnlijk van alle kleine Diptera, bloembezoekers en vaak

in zwermen boven wateroppervlak.
Clinocera inermis, Dolichocephala irrorata, Empis trigramma.
Rhagionidae; Larven aquatisch tot terrestrisch, predatoren; adulten leven van kleine
insecten en organisch afval.
Symphoromyia spec: Bloedzuigend bij gewervelden incl. de mens.
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Atherix spec, Spania spec, Rhagio scolopacea.
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Bijlage 4 Soortsbeschrijving, habitatseisen en classificatie van Culicidae soorten per
habitat
Soortsbeschrijving /habitatseisen
Culex molestus: Vrouwtje kan eieren leggen zonder bloed te hebben gezogen en steekt
vooral mensen. Steekt vooral ’s nachts. Actief van mei tot oktober. Alleen vrouwtje overwintert. Hele jaar door in en rond huizen aanwezig; larven zijn gewend om in kelders,
kruip- en stookruimten te leven. Kunnen leven in sterk vervuild- en/ of warm water.
Hierin verpoppen ze zich ook, zodat er zelfs in de winter imago's verschijnen. Ontwikkeling gaat heel snel: bij 20 graden duurt het larvale stadium twee weken en voltrekt de
verpopping zich in twee of drie dagen. In de ovaria komen de eieren binnen vijf dagen tot
ontwikkeling als ze bloed gezogen hebben, anders zes.
Culex pipiens: Storingsindicator, @ moet bloed opnemen voordat ze eieren legt en steekt
alleen vogels. Eieren komen in zes dagen in de ovaria tot ontwikkeling en worden direct
op het wateroppervlak gelegd. Meest algemene steekmug in huis en tuin.
Anopheles maculipennis: Eieren drijven afzonderlijk rond. Larven vooral in dichtgegroeide meertjes en vijvers. Deze muggensoort kan het eencellige organisme overbrengen, dat
als het in ons bloed raakt, malaria veroorzaakt. De ziekte is nu verdwenen, men kan dus

zonder risico door een malariamug gestoken worden.
Theobaldia annulata: De grootste mug. Steekt mensen, zelfs dwars door broeken en shirts
heen. @ overwintert vaak in schuren en binnenshuis.
Culicoides spec.: Heel kleine mugjes, in waterrijke gebieden. Steken mensen. Vooral
tijdens warme, vochtige zomeravonden komen ze in zeer grote aantallen voor en is het
onmogelijk om buiten te zitten.
Aedes cinereus: (Verdonschot et al. 1994). Verschijnt 2 weken later als A. punctor. Heeft
2 pieken: in week 21 en 25 t/m 27. Volwassen ® zuigen pas 2 tot 3 weken na het uitvliegen bloed (Wesenberg-Lund 1943).
Sommige soorten leggen hun eieren bij voorkeur in plassen en greppels in bossen die
alleen in het voorjaar water bevatten en ’s zomers uitdrogen. Er is slechts één generatie
per jaar, die in mei vliegt ten tijde dat de beuken uitlopen. Weer andere soorten kunnen
massaal leven in periodiek overstroomde graslanden zoals uiterwaarden en duinvlakten. In
regenrijke jaren verschijnen meerdere generaties per jaar.
Aedes punctor: Talrijk in weken 20 t/m 25 met piek in 23. (Verdonschot et al. 1994).
Culiseta annulata: Leeft als larve in kleine plasjes, zelfs als het water ervan sterk
verontreinigd is.
Hebben nauwere banden met mensen. Te vinden in watertonnen, verstopte dakgoten,

tuinvijvers etc. In de loop van een zomer kunnen zich verschillende generaties ontwikkelen en de bevruchte © zoeken in het najaar een plekje in kelders en in schuren om te
overwinteren.
Culiseta silvestris ochroptera: Storingsindicator.
Aedes cantans, Culiseta morsitans, Corethra plumicornis, Chaoborus crystallinus.
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Classificatie naar habitat
Niet mensstekend:
Culex pipiens, Culex territans, Culex torrentium, Culiseta fumipennis, Culiseta litorea,
Orthopodomyia pulcripalis, Aedes cinereus), Aedes annulipes?
Mensstekend

1 generatie per jaar:
zoet water:
bos/dichte vegetatie (schaduw): Ae. cantans (ad),Ae.punctor ((1,(berk-, denen beuk/ eikenbos op kleigrond)ad)),Ae. rusticans(ad,in bos).
-moeras: Ae.cantans(1).
-boomholen: An.plumbeus(l), Ae. geniculatus, Cul „morsitans (ad,

v.n.l. Wilg), Cul.annulata (ad).
-ondiepe poelen: Ae. cantans-niet zout(l), Ae. communis (1), Ae. rusticans (l,in bos), Cul.morsitans (1).

-sloot,greppels: Ae. communis(l), Ae. rusticus (l,in bos), Cul. morsitans (1).

-kelders, e.d.: Cu.molestus ((1) bewoond gebied ad)), Cul. morsitans
(ad), Cul. annulata (ad).
open veld (zonnig): An. maculipennis, Co. richiardii (ad).
-moeras: Ae. cinereus (1), Ae.annulipes(1), Ae.flavescens (1, tot

open).
-veen (zuur water): Ae.punctor (zandig, grindachtig).
-sloot/ greppel: Ae. cinereus (1), Ae.flavescens (1, tot open), Cul. morsitans (1).

-heide: Ae.punctor(1).
-vijvers/ containers: Ae. cinereus (1), Cul. morsitans (1).

-ondiepe poelen: Ae. cinereus (1), Ae.annulipes (1), Co. richiardii (I,
> 1meter).
-weide/hooi/grasland: Ae.cinereus (ove,l,ad), Ae.flavescens (l,ad, tot
open, ove).

zout water: An.atroparvus, Ae.flavescens (50% ,1), Culiseta morsitans (15%,1),
Cul. annulata (brak).

meerdere generaties per jaar:
zoet water:
bos/dichte vegetatie (schaduw): geen soorten.
-moeras, boomholen, ondiepe poelen, sloot/ greppels: geen soorten
open veld (zonnig):Ae.doralis(l).
-moeras, veen (zuur water), sloot/ greppels, vijvers/ containers,
ondiepe poelen: geen soorten.
-weide/hooi/grasland: Ae.doralis (ad) tot open.
zout water: Ae.caspius, Ae.detritus, Ae.doralis (1).

Verklaring afkortingen: ove=overstroomd, tijdelijk onderwater staand. L.=alleen voor
het larvale stadium van belang, Ad= alleen voor het adulte stadium van belang; (.%)=
tolerantie saliniteit t.o.v. zeewater, Ae= Aedes, Cul= Culex, Co= Coquillettidia, Cu=
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Culiseta, An= Anopheles.

Bij open plaatsen wordt geen volkomen kaalheid bedoeld (tenzij anders vermeld); het
accent ligt meer op de openheid, die in meer of mindere mate afgewisseld wordt met
begroeiing. Bij de dichte vegetaties betreft dit opgaande begroeiing, in meer of mindere
mate afgewisseld met open plaatsen.
De volgende soorten komen niet in Nederland voor: Anopheles algeriensis, Anopheles
claviger, Aedes leucomelas, Aedes sticticus, Culex modestus, Culex longiareolata, Culex

litorea, Culex alaskaensis en Orthopodomyia pulcripalpis.
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Bijlage 5 Soortsbeschrijving, habitatseisen en classificatie van Chironomidae soorten per
habitat
Soortsbeschrijving /habitatseisen
Chironomus ssp: Habitat: zand-/slibbodems (Coops et al. 1994).
Chironomus plumosus: Komt op zand relatief gering voor (Meyer & Breukelaar 1991).
Chiromomus muratensis: Zand relatief gering (Meyer & Breukelaar 1991).
Chironomus salinarius: Brakwatersoort (van Nes & Smit 1988).
Chironomus halophilus: Grote tolerantie voor zoutwater (van Nes & Smit 1988).

Cladotanytarsus ssp: Vanaf juli in grote aantallen (van Nes & Smit 1988) habitat:
zandbodems. (Coops et al. 1994), veel in Wolderwijd-Nuldernauw (Meyer en Breukelaar
1991).
Cricotopus bicinctus:Een soort van grote rivieren, wordt ook gevonden in stagnant water.
Bewoont meestal een hard substraat maar wordt ook tussen planten gevonden. Verdraagt
een vrij hoog chloride-gehalte (1000mg/l). Kan massaal voorkomen in de in de Rijn (van
Genderen 1995).
Cricotopus gr.silverstris: Is in meer of mindere mate afhankelijk van water- en oeverplanten (Coops et al. 1994).
Cricotopus intersectus: Van Genderen (1995): Larven vaak talrijk op stenen en planten in
meren en rivieren. In Nederland zeer algemeen in de grote rivieren en in niet te kleine
eutrofe wateren.
Dicrotendipes nervosus: Van Genderen (1995): Is een eurytherme en eurytope soort
(Caspers 1980a), neemt in aantal af bij organische belasting (Smit & Gardeniers, 1986).

Caspers (1980a) vond deze soort in matige aantallen in aangroeisel op stenen langs de
Rijn. Bij redelijke zuurstofvoorziening is deze soort een van de meest voorkomende
chironomiden in Ned. (Moller Pillot & Buskens 1990). Was in de Maas vaak dominant op
door chemisch en huishoudelijk afvalwaterlozingen beïnvloede punten in het laagland
gedeelte van de rivier. Endochironomus: Soort van Wolderswijd-Nuldernauw (Meyer &
Breukelaar 1991).

Glyptotendipes pallens: "Een soort van meren, vijvers en plassen die voornamelijk leeft
op korsten van cyanobacteriën (Reis, 1968). Komt wel voor in rivieren maar niet in de

stroomgeul (Klink & Moller Pillot, 1982), hetgeen duidt op een voorkeur voor de
langzaam stromende of stilstaande gedeeltes van de rivier. Volgens Moller Pillot &
Buskens (1990) is deze soort niet erg gevoelig voor organische belasting en lage zuurstofgehalten" (van Genderen 1995).
Lipiniella: Belangrijk op zandsubstraat (Meyer & Breukelaar 1991).
Polypedilum: Soort van Wolderwijd-Nuldernauw (Meyer & Breukelaar 1991).
Polypedilum gr. nubeculosum: Is in meer of mindere mate afhankelijk van water- en
oeverplanten (Coopset al. 1994).
Procladius: Rover, in juli zeer talrijk (van Nes & Smit 1988); kleine aantallen in
Wolderswijd-Nuldernauw (Meyer & Breukelaar 1991).
Psectrocladius: Zoetwatersoort. Chironomus annularis, Cryptochironomus, Einfeldia,
Harnischia, Microchironomus, Parachironomus, Paracladius, Paratanytarsus, Stictochiro-

nomus, Tanytarsus, Trichotanypus nigriventris.
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Classificatie naar habitat

Voor een volledig overzicht van de Chironomiden soorten in Nederland waarbij per soort
de habitats- en milieueisen zijn beschreven, wordt verwezen naar Moller Pillot & Buskens

(1990).
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Bijlage 6 Omschrijving wijze enquête afneming (inclusief enquêteformulier)
De enquête is onaangekondigd afgenomen bij woningen die het dichtst bij het referentiegebied gelegen zijn. De vragen zijn mondeling gesteld, de ondervraagden waren niet in
staat om de antwoorden te zien. De gegeven antwoorden werden aangetekend op het
antwoordenvel.
In totaal zijn 27 enquêtes afgenomen, verdeeld over 16 mannen en 11 vrouwen. De
leeftijd varieerde (geschat) van 25 tot 75 jaar. Van elk wooncomplex (huis/ boerderij) is
een situatieschets gemaakt: ligging t.o.v. en afstand tot het natuurgebied is in kaart
gebracht, het grondgebruik en de mate van begroeiing rondom het perceel, de aanwezigheid van stagnant water.

Heeft u wel eens muggen waargenomen?
nee

soms (1-10)

regelm (10-100)

vaak (> 100)

Waar ziet u die muggen? (m.a.m)
in de schuur/kel/gar in omgeving
in de tuin
in huis
(Indien in tuin: Is daar beplanting aanwezig en/of water (open regenton/ tuinvijver/
verstopte dakgoot/ sloten?)) (m.a.m)
Heeft U een idee waar de muggen overdag zijn?
ja,nl....
nee
komen?
vandaan
muggen
de
waar
idee
een
Heeft U
ja, nl....

nee

Op wat voor manier ziet U de muggen? (m.a.m)
vliegend elders,nl..
vliegend in tuin
vliegend in huis
zittend in huis

zittend in tuin

zittend elders,nl...

Hoe komen de muggen voor? (m.a.m)
in zwermen
losse ex
Als U ergens in de buurt gaat lopen of fietsen, ziet U dan wel eens muggen?
ja,nl bi...
nee
(Indien ja: Hoe ziet U dan de muggen?)(m.a.m)
direct om persoon heen
op afstand vliegend in lucht
(Indien ja: Hoe ziet dat gebied, waar U de muggenziet, eruit?)
moeras riet grasland bouwland openwater dijken
bos
Kunt U inschatten of dat andere soorten zijn?
nee
ja, omdat: vlucht/uiterlijk/gedrag anders is
(m.a.w)
In welke periode van het jaar ziet U muggen?
winter
herfst
zomer
voorjaar
meest?
In welke periode van het jaar ziet U de muggen het
winter
herfst
zomer
voorjaar
Hoe lang woont U hier?
> ouderd. nat gebied
<2 maanden <ouderd. nat gebied
geen goede actuele situatie
gebied
dit
van
<2 maanden — bewoners kunnen
toelichting:
naar voren brengen, tenzij ze binnen een straal van een paar honderd meter zijn verhuisd.
Als dat zo is, vallen ze in de volgende categorie.
<ouderd. nat.geb — Bewoners kunnen alleen situatie geven zoals
die is na aanleg van het natuurgebied, tenzij: zie boven.
Als dat zo is, vallen ze in de volgende categorie.
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>ouderd. nat.geb — Informatie van deze bewoners kan bruikbaar
zijn om de actuele situatie te vergelijken met de situatie voor de aanleg van het natuurgebied. Bijv: na de aanleg van het nat. gebied zijn de aantallen muggen opvallend toegenomen.
Zijn er nog bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor mijn onderzoek?
(bijv. extreme/ eenmalige situaties, soorten die hinderlijk zijn/ steken e.d. Grote groepen
vogels jagend op muggen/ laatste jaren meer of andere soorten muggen)
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Dit is een minder milieu belastende inbindmap
Deze BINDOMATIC ECO-map bestaat uit een achterzijde van recycled karton en een voorzijde van PVC-vrije folie.
echioor-arm

e zwavelvrij

@ onschadelijk in de vuilverbranding

_@ niet van invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlakte water

