
Figuur 1. Ringpootoorworm, mannetje (boven) en 

vrouwtje (onder). Blijdorp. (Foto: Roy Kleukers)
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De ringpootoorworm rukt op
Roy Kleukers, , EIS Kenniscentrum Insecten

Binnen de kakkerlakken komt vestiging van exoten veel voor. Bij oorwormen, nauw verwant 
aan kakkerlakken, is dat minder bekend. Alleen van de exotische ringpootoorworm (Euborellia 
annulipes) (figuur 1) is een populatie bekend, in Blijdorp te Rotterdam. Recentelijk zijn er 
signalen dat deze oorworm massaal kan voorkomen in de bloementeelt en daar ook serieuze 
schade kan aanrichten. Daar komt bij dat in West-Europa recent een andere Euborellia-soort 
in kassen is opgedoken. Deze is nog niet uit Nederland gemeld. Nader onderzoek zal duidelijk 
moeten maken wat hier aan de hand is.   

De ringpootoorworm
De ringpootoorworm is een vrij kleine, slanke oorworm, die goed te onderscheiden is van de vijf inheemse 
oorwormen in ons land (figuur 2). De lichaamskleur is glimmend donkerbruin. Vleugels ontbreken en 
de dekschilden zijn gereduceerd. Wat opvalt zijn de donkere vlekken of ringen op de dijen, waar de 
Nederlandse naam vandaan komt. Die vlekken zijn overigens niet altijd even duidelijk. De antennen zijn 
donker, meestal met één of enkele lichte segmenten. Het mannetje heeft opvallend asymmetrische cerci 
(‘tangen’). In West-Europa leven ze uitsluitend in kassen, waar ze te vinden zijn in de bodem tussen 
bladafval. Tot voor kort waren naast de populatie in Blijdorp uit Nederland alleen enkele incidentele 
geïmporteerde dieren bekend. 

Glastuinbouw
In de glastuinbouw wordt inmiddels de noodklok geluid over het toenemende voorkomen van de 
ringpootoorworm. De oorwormen richten vooral schade aan in de gerberateelt, maar ook bij Phalaenopsis 
en mogelijk andere planten. De oorwormen eten vooral de net geopende bloemknoppen die vlak boven de 
bodem hangen. Hierdoor wordt de verdere ontwikkeling van de bloem verstoord (figuur 3). De oorworm is 
al aangetroffen bij 75 % van de gerberatelers en plaatselijk kunnen tot 30 % van de bloemen beschadigd 
worden. Dat is dus een grote schadepost. 

Een tweede Euborellia
Recentelijk is een tweede soort Euborellia 
beschreven uit West-Europese kassen: E. 
arcanum. Deze werd gevonden in tropische 
kassen in Leipzig, Potsdam (Duitsland) en 
Schönbrunn (Oostenrijk). Later werd  de soort 
ook gevonden in Engeland. Het onderscheid 
met de ringpootoorworm zit in de vorm van 
het halsschild, de mannelijke genitalia en de 
ongevlekte poten. 
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Figuur 2. Mannetjes van de zes soorten gevestigde oorwormen in Nederland. Belangrijke determinatiekenmerken zijn: 

de grootte, vorm van de dekschilden, achtervleugels die al dan niet onder de dekschilden uitsteken en de vorm van de 

cerci. De gewone oorworm is de meest algemene soort. Determineren kan met de soortzoeker: 

Eis-nederland.nl/publicaties/soortzoekers-eis.
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Figuur 3. Het verschil tussen een gezonde en aan-

getaste (rechts) gerbera-bloem. De schade wordt 

veroorzaakt doordat de oorwormen de bloemen in 

de knop aanvreten en de bloem zich slecht ont-

wikkelt. (Foto: Jan van Staalduinen)

Verder lezen

Staalduinen, J. van, 2022. Veel schade door ringpootoorworm bij driekwart van de gerberatelers. Onder Glas (in druk). 

Oproep 
Het is interessant om te zien of de ringpootoorworm zich verder gaat uitbreiden en of Euborellia arcanum in 
Nederland voorkomt. Indien u de soort aantreft, maak dan een foto en zet deze op Waarneming.nl. 
Indien u bereid bent om enkele oorwormen op te sturen voor nadere studie, neem dan contact op met 
eis@naturalis.nl. 
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