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de eerste zaterdag van de maand
mensen op uit om in een vast

Hebied over een afstand van 2()()
meter de teken te vangen. In NoordHolland wordt in Hct Twiske, bij
Bergen aan Zee en op Texel onderzoek gedaan. Dit artikel doet verslag
van het onderzoek in Het Twiske.

Waarom doe ik hier aan
mee?
Ik ben als natuurgids nauw betrokken bij het recreatiegebied Het
Twiske bij Oostzaan - Landsmeer,
een prachtig gebied met een aardig
stukje natuur. ln 2006 hebben Jaap
Bolsman en ik ons aangemeld als
vrijwilliger voor het tekenonderzoek. We gingen er vanuit. dat we
niets of heel weinig zouden vangen. want teken zouden bij voorkeur in eikenbossen op zandige
grond zitten. Vooral vochtige bossen met reewild staan vanouds

Twiske bestaat echter grotendeels
uit wilgenbos op veen en er is ook
veel grasland.
ln mei 2006 zijn we met een aantal

vertegenwoordigd en dezelfde

In het voorjaar Haat het volwassen
vrouwtje op zoek naar bloed, waarna ze paart. Het mannetje sterft
vervolgens. Het vrouwtje legt daarna z o n 2()()() eitjes en sterft ook
De larven komen na een korte tijd
tevoorschijn. zijn z o n l mm groot
en gaan op zoek naar bloed. bijvoorkeur van muizen. De meeste
mannetjes voeden zich niet. maar

avond waren de eerste beelden al

kunnen wel bloed zuigen.

andere vrijwilligers naar Wollheeze
Qegaan em materiaal en instructies
te krijgen en te zien hoe een larve.
nimf en volwassen man en vrouw
er uitzien. De media waren ruim

.

Tegen de winter verschuilen de larven zich,
om in het volgende voorjaar als nimf verder te gaan,
met maar één doel, bloed vinden
op tv. Veel informatie kwam ineens
los. Zo leverde de pagina
www.natuurkalender.nl veel meldingen van beten op. Het Ministerie
van Volksgezondheid. in samenwerking met de GGDls, startte
daarop een voorlichtingscampagne.

Testen de winter verschuilen de larven zich. om in het volgende voorjaar als nimf ( 2 mm) verder te
gaan. met maar één doel. bloed
vinden. Zittend op cen grashalm
wachten ze af of er een geschikt
slachtoffer (mens of dier) langs ›
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• Vastgebeten nimf op huid van

•

de fotograaf Foto: Bert Pis.

komt, om zich daarna vol te zuigen,
tot de volgende ronde. Ze kunnen
heel erg lang zonder voedsel. Toch
is de sterfte intussen enorm: aangenomen wordt, dat 1000 larven 100
nimfen worden en l() adulten. Het
niet vinden van een gastheer is de
grootste oorzaak van sterfte .
Daarnaast hebben teken ook veel
natuurlijke vijanden, zoals mieren.
De ontwikkelingsduur van een
nimf tot adult kan sterk variëren,
van enkele weken tot een jaar.

Het onderzoeksgebied
Ons onderzoeksgebied is het deelgebied De Blokken in Het Twiske.
We hebben gekozen voor twee
plots, die een link stuk uit elkaar
liggen. Beide plots zijn verder verdeeld in vier trajecten van elk 25
meter. Plot l is een graspad met
een ruige begroeiing en aan één
zijde overhangende wilgen. Plot 2
bestaat uit ruig grasland langs een
boomwalletje (zie foto9s). Beide
plots liggen in het gedeelte van Het
Twiske waar Schotse Hooglanders
grazen.

De eerste vangsten
De eerste zaterdag in juli 2006
trokken we met een slccpdoek naar
het onderzoeksgebied. Met het
doek, dat met een ketting in de
zoom verzwaard is, slepen we over
de grond. Zoen tien procent van de
aanwezige teken blijft aan de

Deel van het eerste plot. Gezocht wordt langs de
meest ruige kant van het pad. Foto: Henk Strüker

l l nimfen op, het tweede plot zelfs

behoorlijk meer: l l() larven en 21
nimfen. We schrokken daar
behoorlijk van. De vangst werd
direct naar Wageningen gestuurd.
Dat teken uit de bomen springen is
in dit geval dus niet waar. Dat ze
kunnen voorkomen in een moerasachtige omgeving zoals Het Twiske
met zijn wilgenstruweel en ruige
dichte grassen van dijkjes, die voor

een deel in de zon liggen, dus wel.
De flinke droogte van dc maand
juli 2006, heeft er voor gezorgd dat
we in augustus veel minder vingen,
in totaal 38 larven en 3 nimfen.
Nieuwsgierig geworden besloten
Jaap cn ik en vanaf september 2006

Toen wij in april van dit jaar de
eerste resultaten van het onderzoek
te horen kregen, schrokken we

opnieuw. Het landelijk besmettingspercentage ligt net boven de
2()% en dat was in ons gebied niet
anders. Een link aantal teken is
dus besmet. Het aantal aangetroffen

teken, vooral larven en nimfen. zit
vergeleken met de andere onderzochte gebieden in het land zelfs
boven het landelijk gemiddelde.

Extra onderzoek
Het besmettingspercentage was
voor mij de aanleiding om in april
2()()7 op nog 15 andere plaatsen
verspreid door Het Twiske te gaan

Het Iandelük besmettingspercentage ligt net boven de
20% en dat was in ons gebied niet anders
een derde plot mee te nemen. Dit
plot ligt buiten het Schotse Hooglandergebied. Meestal vingen we daar
nauwelijks iets. Alleen in juni 2()()7
vingen we er 2() larven en 2 nimfen.
Opvallend was, dat we in plot l en
2 ook in november en december
teken bleven vangen, zowel een
enkele larve, nimfe als adulte teek.
ln december 2()()6 was het vrij
zacht, bij een temperatuur van
omstreeks 7oC en er was weinig
wind. De vangst in deze maand
was l larve, 6 nimfen en 2 adulten.
Zachte winters zorgen ervoor dat

slepen. Dit leverde een gemststclling op voor het recreatieschap: ik
trof in deze 15 extra plots in totaal
slechts 12 nimfen en 7 volwassen
teken aan. Op de ligweide bij de
zwemplaatsen, werden helemaal
geen teken gevonden. In een uitgestrekt gebied waar in 2006 pony's
liepen, vond ik op drie plots de
helft van de 12 nimfen en 6 van de
7 volwassen teken. Veel minder dus
dan de enkele larve, l()6 nimfen en
12 adulten op dc vaste plots, waar
Schotse Hooglandcrs lopen. De
aantallen teken die bij deze eenma-

onderkant van het doek vastzitten.

de teek actief blijft en je in principe

lige bemonstering zijn gevangen

De vangst wordt geteld en in een
buisje gevuld met alcohol gedaan.
De eerste vangst was erg verrassend.
Het eerste plot leverde 38 larven en

ook dan een besmetting kunt
oplopen. ln de tabel zijn de aantal-

len teken in plot l en 2 weergege-

zijn niet in de tabel verwerkt,
omdat we deze extra plots niet
vanaf het begin van het onderzoek

ven.

hebben gevolgd.
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Hoe verder
De wandelingen georganiseerd
door de IVN- afdeling Twiske gaan
gewoon door, ook door het gebied
waar we de teken vangen. maar wel
na enige voorlichting: doe je
broekspijpen in je sokken en

vangdag

larven

nimfen

adulten

1 juli-06
5 aug-06
2 sept-06
1 okt-06
4 nov-06
2 dec-06
6 jan-07
3 febr-07
3 mrt-07
7 april-07
5 mei-07
2 juni-07

138
38
88
5
1
1
0
1
2
1
1
48

32
3
9
7
6
6
0
11
27
106
68
52

0
0
0
2
1

2
0
1
1
12
2
1
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aan het grote aantal teken op de
vaste plots. Dit is echter nog lang
niet zeker. Het is ruig in het deelgebied de Blokken en er zijn hier
ook veel kleine knaagdieren zoals
muizen en scharrelende vogels als
merels en fazanten. Ook honden
kunnen een factor zijn. Qm meer te
weten te komen over een mogelijk
verband tussen het voorkomen van
teken en Schotse Hooglanders zouden de koeien zelf ook moeten
worden onderzocht.
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plaatsen als liezen, oksels en knieholten. Ook bijten de teken zich
vaak vast in de dunne huid op je
buik. meestal net op of onder de
laatste rib. Mijn advies aan jonge
stelletjes is: "kijk elkaar elke
avond na" en dat mogen de oude-

tekentangen en teken lasso's in de
handel gekomen met de bedoeling
teken zo volledig mogelijk te verwijderen. De lepel is alleen te
bestellen via www.teekweg.nl.
Gebruik bij het verwijderen van
teken geen alcohol' Je maakt de

ren ook.
Voor onze excursies hebben we

teek misselijk en de kans op
besmetting is veel groter. Pas na
het verwijderen van een teek kan
alcohol gebruikt worden als ontsmettingsmiddel. Noteer altijd de
datum van ecu tekenbeet in je
agenda. want niet iedereen krijgt
de typische rode ring.
Een opgelopen ziekte van Lyme is
zeker in een beginstadium goed te
behandelen met een antibioticakuur. ga dus op tijd naar de huisarts als je na een beet twijfelt over
een besmetting. Maar blijf vooral
niet thuis uit angst voor teken l
Met dank aan mijn mede-tekenvanger Jaap Bolsman ( IVNLandsmeer) en prof. Willem Takken
(Wageningen Universiteit) voor het
kritisch doorlezen van het manuscript en geven van aanvullende
informatie over de biologie van

preparaatjes gemaakt met larve,
nimf, man teek en vrouw teek,
zodat wij de excursiegangers kunnen laten zien hoe ze er uitzien.
Een anti-muggenstick, waar de
teken ook een hekel aan schijnen
te hebben behoort sinds april ook
tot mijn vaste uitrusting. Jaap en ik
hebben een met DEET geïmpregneerde broek gekregen, die we
steevast aanhebben, als we gaan
vangen of een bezoekje brengen
aan de Blokken. Deze broeken zijn
in de betere sportzaken ook te koop.
Ik roep alle beheerders van natuurgebieden op, om enkele runderen
op Borellia te onderzoeken. Ook
het rund kan ziek worden, maar
voornamelijk om te weten of je
besmette gastheren /-dames hebt,

.

Aantallen larven, nimfen en adulte
teken in het Twistte in het eerste
onderzoeksjaar De aantallen van
beide plots zen be elkaar opgeteld.

teken.
Henk StrIjker
Westerhem 5
1462 VA Midden-Beemster
strukertjes@quicknet.nI
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