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Aziatische boktor

al deze introducties niet geleid
vestiging van de soort in Nederland.

BESCHRIJVING
De
Aziatische
boktor
Anoplophora
chinensis komt oorspronkelijk voor in
China en Korea. Deze boktor heeft een
lengte van ca. 2,5 cm en is zwart met witte
stippen.

Het risico dat deze boktorren zich
permanent weten te vestigen is reëel.

(Foto: Art Wagner, USDA APHIS PPQ)

Volwassen kevers voeden zich met
bladeren, bladstelen en jonge bast van
waardplanten en leven ongeveer één
maand. Na paring legt het vrouwtje tot een
paar honderd eieren in de bast van één of
meerdere bomen. De uitgekomen larven
vreten van het hout wat resulteert in lange
boorgangen. De aantasting door de larven
is fataal en zelfs één larve kan de dood
van een dunne boom veroorzaken. Op
dikke bomen worden meer eieren afgezet
dan op dunne bomen, zodat ook dikke
bomen vaak afsterven. A. chinensis heeft
verschillende waardbomen, waarbij de
voorkeur uitgaat naar Esdoorn (Acer spp.).
De kevers verspreiden zich niet actief over

tot

SCHADE
A. chinensis wordt als schadelijk ervaren
omdat de boktor een groot aantal
loofboomsoorten en struiken in Nederland
kan aantasten. In Nederland komen
vatbare boomsoorten algemeen voor in
wegbeplantingen en stedelijk groen.
Omdat de meeste bomen na aantasting
door de kever binnen enkele jaren dood
gaan, wordt verwacht dat vestiging van de
boktor in Nederland een grote impact zal
hebben op het natuurlijk loofbomenbestand. Daarnaast kan A. chinensis
economische schade veroorzaken voor
boomkwekerijen en telers.
WIJZE VAN BESTRIJDING
A. chinensis staat op quarantainelijst van
de EU. Nederland is daarom verplicht
introductie van de boktor te voorkomen.
Als de kever ondanks preventieve
maatregelen toch binnenkomt, moeten
maatregelen worden genomen om verdere
verspreiding te voorkomen en, indien
mogelijk, deze uit te roeien.

Achtheres sandrae (Copepoda: Siphonostomatoida), an alien fish
parasite new for the Netherlands
D. M. Soes
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Achtheres sandrae, a parasitic copepod species so far known only to use Sander lucioperca as a host, is reported
for the first time for the Netherlands. Negative impact is likely to be absent due to its host specificity. Information for identification is given.

In 2006 the parasitic Copepoda species Achtheres sandrae Gadd, 1901 was reinstated as a true species. Its current status is based both on molecular data and morphological data of females and
males (Piasecki et al. 2006, Kempter et al. 2006). This copepod is so far known to be an exclusive parasite of Sander lucioperca (Linnaeus, 1785), the pike-perch, an exotic freshwater Percidae
species in the Netherlands. As several parasitic Copepoda, like Neoergasilus japonicus (Knopf &
Hölker 2005) and Sinergasilus lieni (Molnár & Székely 2004), are known to have established
exotic populations in Europe this species could have potentially also invaded the Netherlands.
In 2007 four pike-perch were collected for a first screening and actually turned out to be infected with this species (Fig. 1).

De Halsbandparkiet, Monniksparkiet en
Grote Alexanderparkiet in Nederland:
risicoanalyse en beheer
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Om import van quarantaineorganismen als
A. chinensis in Nederland te voorkomen
worden importinspecties gehouden. Een
afgekeurde zending dient te worden
vernietigd of buiten de grenzen van de EU
te worden gebracht.
Indien een organisme toch binnenkomt is
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