GEWONE HOUTWORMKEVER
Latijns:
Familie:
Orde:
Status:

Anobium punctatum Degeer
Klopkevers
kevers
niet beschermd

Uiterlijk/kenmerken
Een volwassen gewone houtwormkever is slechts
ca. 3-4 mm lang, maar is één van de beruchtste
soorten uit de familie van klopkevers. De
dekschilden zijn zeer fijn behaard, bruin van kleur
en hebben vele rijen kleine putjes die op groeven
lijken. Hieraan is ook de wetenschappelijke
soortnaam te danken, want punctatum betekent 'puntjes'. Het halsschild is erg groot en beschermt
de kop. Bovenop het halsschild is een puntachtige knobbel herkenbaar. Het ei is wit doorschijnend,
citroenvormig en ca. 0,3 mm lang en ca. 0,2 mm breed. De larve is geelachtig wit, ca. 6 mm lang
en gekromd met drie paar pootjes. De pop is ca. 4,5-5 mm lang en eveneens geelachtig wit.
Ontwikkeling/leefwijze
De gewone houtwormkever ondergaat een volledige gedaanteverwisseling (eilarve-pop-imago). De levensduur van ei tot imago is ca. 3 jaar. Het wijfje legt
zo’n 20-40 eitjes in spleten van het hout of in oude boorgangen. Na ca. 2-3 weken
(mei-augustus) komen de larven uit en deze boren zich ter plaatse in het hout.
De levensduur van de larve is ca. 3 jaar, afhankelijk van het soort hout,
temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. De pop leeft ca. 2-4 weken (maartmei) en het imago leeft ca. 3-4 weken in mei tot en met augustus. De kevers
komen dan uit het hout tevoorschijn en gaan paren. De kevers kunnen goed vliegen.
Schuilplaatsen
De gewone houtwormkever tast zowel naald-, als loofhout aan binnen
en buiten gebouwen. Ook boomstronken worden aangetast. In het
hout worden cirkelvormige uitvliegopeningen met een doorsnee van
ca. 1-2 mm aangetroffen. Hoopjes boormeel bevinden zich onder het
aangetaste hout. De boorgangen lopen in alle richtingen door het hout
en zijn gevuld met boormeel.
Mogelijke risico’s/schade/hinder
 Aantasting van de houtconstructies in gebouwen
 Aantasting van meubelen, manden en kisten, etc.
 Aantasting vaak alleen in het spinthout
Wering
 Gebruik hout dat verduurzaamd is.
 Hout dat binnenkomt goed inspecteren op sporen van de houtworm.
 Bij gebruik van hout, hout zorgvuldig afwerken met een vernis of

eitjes op het houtoppervlak afgezet kunnen worden.
Bestrijding
Noodzakelijk, enkel door een deskundige uit te voeren.

lakverf, zodat er geen

