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Samenvatting
De huisvlieg, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae), is een veel
voorkomend insect dat over de gehele wereld te vinden is. Het is niet alleen
een lastig en irritant dier, maar kan bovendien diverse ziektes overbrengen op
zowel mensen als allerlei dieren. Huidige bestrijdingsmethodes hebben vaak
negatieve neveneffecten of zijn niet zo effectief als nodig is om een
vliegenpopulatie tot een acceptabel niveau terug te brengen (zie hoofdstuk
1), terwijl tegenwoordig bijvoorbeeld de Europese wetgeving eist dat er geen
enkele vlieg te vinden is in fabrieken waarin voedingsmiddelen worden
geproduceerd (Howard, 1999). De ontwikkeling van een nieuwe of aangepaste
methode om vliegen te bestrijden is dus noodzakelijk; bij voorkeur een
methode die milieuvriendelijk is, geen gevaar oplevert voor mensen, alleen het
doelinsect (de huisvlieg) bestrijdt, effectief en betaalbaar is.

Een biologische manier om het huisvliegenprobleem aan te pakken is
vliegen af te schrikken of juist naar een val te lokken door gebruik te maken
van prikkels die een rol spelen in het opwekken van natuurlijk gedrag van deze
insecten. In het verleden is veel onderzoek gedaan naar zowel visuele als
olfactorische prikkels die zouden kunnen dienen om vliegen te lokken. Helaas
spreken deze studies elkaar vaak tegen, waarschijnlijk door verschillen in
experimentele opzet of omdat gewerkt werd met vliegen die fysiologisch van
elkaar verschilden. Bovendien is veel onderzoek gedaan met vliegen die niet
in staat werden gesteld te vliegen, waardoor het moeilijk is de resultaten te
vertalen naar een praktijksituatie. Tijdens de experimenten die in dit
proefschrift zijn beschreven is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid
huisvliegen te lokken met visuele en/of geurprikkels. Deze gedragsstudies
werden gedaan met vrijvliegende vliegen en vonden plaats in een
laboratorium. Daarbij werd rekening gehouden met de fysiologie van de
vliegen en diverse omgevingsfactoren.

Vallen waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen als lokmiddel en een
rooster waarmee de gelokte insecten worden geëlectrocuteerd zijn
veelbelovende apparaten waarmee huisvliegen binnenshuis zouden kunnen
worden bestreden. Helaas laat de effectiviteit van deze vallen veelal te
wensen over (Bowden, 1982; Pickens and Thimijan, 1986; Muirhead-
Thomson, 1991). Meestal worden ultraviolette lampen in dit soort vallen
gebruikt. In hoofdstuk 2 van dit proefschrift zijn de resultaten te zien van
gedragsstudies in een windtunnel (zie figuur 1 in hoofdstuk 2 voor een
schematische weergave hiervan), waarbij ultraviolette lampen met
verschillende spectrale samenstellingen werden getest op hun
aantrekkingskracht voor huisvliegen. Ook lampen met blauw, groen of wit licht
werden getest. Het bleek dat de reactie van vliegen op licht afhangt van hun
herkomst, sekse en leeftijd. Tevens is de spectrale samenstelling van een
testlamp, de hoeveelheid licht die zo’n lamp uitstraalt en de
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omgevingsverlichting van invloed. Over het geheel genomen reageerden
vliegen die jonger waren dan drie dagen nauwelijks op de lampen, terwijl
oudere vliegen een positieve fototaxis lieten zien. Metingen van de
bewegingsactiviteit van vliegen toonden aan dat jonge vliegen minder actief
zijn dan oudere, geslachtsrijpe vliegen. Verder bleek dat in het donker meer
geslachtsrijpe vliegen door de testlampen werden aangetrokken dan in een
verlichte windtunnel. Over het algemeen lokten de ultraviolette lampen meer
vliegen dan de blauwe, groene of witte lampen. Tussen de ultraviolette
lampen, van elkaar verschillend in spectrale samenstelling, werden geen
duidelijke verschillen in aantrekkelijkheid waargenomen.

De hierboven beschreven resultaten werden verkregen tijdens
experimenten van ongeveer 5 minuten in een windtunnel van 210 cm lang, 60
cm breed en 60 cm hoog. Langdurige experimenten in een grotere ruimte leek
ons realistischer. Daarom werden tevens 2½ uur durende experimenten
uitgevoerd in een kamer van 310 cm lang, 200 cm breed en 240 cm hoog.
Tijdens deze experimenten werden alleen geslachtsrijpe vrouwtjes gebruikt.
De resultaten van deze experimenten staan eveneens in hoofdstuk 2
beschreven. Wederom werden verschillen in de reacties op licht tussen
vrouwtjesvliegen van verschillende herkomst gevonden. Het bleek dat blauw,
groen en wit licht zowel in een donkere als in een verlichte kamer minder
vliegen aantrok dan ultraviolet licht. Registraties door een computer van de
tijdstippen waarop de vliegen het electrocutierooster dat voor de testlampen
was geplaatst raakten, lieten zien dat de vliegen in een donkere kamer sneller
werden gevangen dan in een kamer die tevens door een witte TL-lamp werd
verlicht.

De mogelijkheid om de aantrekkingskracht van ultraviolet licht te verhogen
door de frequentie van het knipperen van het licht te manipuleren is
bestudeerd tijdens 1- en 2-keuze-experimenten in de testkamer. Deze
experimenten staan beschreven in hoofdstuk 3. Licht met een lage of hoge
knipperfrequentie (d.w.z. onder of boven 270 Hz, de frequentie waarboven
huisvliegen het knipperen van het licht niet meer kunnen waarnemen; Vogel,
1956) trok evenveel vliegen aan, zowel mannetjes als vrouwtjes. Een
knipperfrequentie van 40 Hz trok de vrouwtjes binnen de kortste periode aan,
terwijl de mannetjes het snelst door 175 Hz werden gelokt. Opmerkelijk was
dat licht met een frequentie van 4 of 10 Hz mannetjes en vrouwtjes leek te
verjagen naar een lamp met een hoge knipperfrequentie (40.000 Hz), die door
een huisvlieg als niet-knipperend wordt waargenomen.

De effectiviteit van lichtvallen zou vermoedelijk verbeterd kunnen worden
door het toevoegen van een tweede stimulus die op een ander onderdeel van
het natuurlijke gedrag van de vliegen aangrijpt. Dit is onderzocht door
geurstimuli zowel alleen als in combinatie met ultraviolet licht te testen op hun
aantrekkelijkheid voor huisvliegen. Deze experimenten vonden weer plaats in
de windtunnel en de resultaten hiervan zijn terug te vinden in de
hoofdstukken 4 en 5. In het donker reageerden de vliegen niet op geuren
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(hoofdstuk 5), maar in een verlichte omgeving konden vliegen van alle
leeftijden, dus ook vliegen jonger dan drie dagen oud, met diverse geuren
worden gelokt. Zowel jonge als geslachtsrijpe huisvliegen, goed gevoed of
‘hongerig’ kwamen af op de geur van kippenmest, licht bedorven varkens- en
kippenvlees, een mengsel van melkpoeder, suiker en gist (het voer van de
vliegen in de kweek) en brood gedrenkt in water of melk. Marmite, brood en
een aantal fruitsoorten gaven geuren af die vooral hongerige vliegen lokten,
terwijl alleen jonge vliegen door de geur van rottende vliegeneitjes werden
aangetrokken (hoofdstuk 4). De experimenten die in hoofdstuk 5 zijn
beschreven lieten zien dat goed gevoede vrouwelijke en mannelijke vliegen
die ouder waren dan twee dagen met verschillende geurbronnen konden
worden aangetrokken. Terwijl de geuren van marmite en bedorven varkens-,
runder- en kippenvlees beide seksen lokten, was brood gedrenkt in bier of
azijn aantrekkelijk voor mannetjes en vochtige gist en kippenmest alleen voor
vrouwtjes. De geur van mest nagebootst met een mengsel van synthetische,
chemische stoffen lokte weliswaar vrouwtjes, doch was minder aantrekkelijk
dan natuurlijke kippenmest. Chemicaliën die apart werden getest op hun
aantrekkingskracht op vliegen wekten zeer zelden een respons van de vliegen
op (hoofdstuk 4). Helaas onderdrukte ultraviolet licht de aantrekkingskracht
van geuren, met uitzondering van die van vochtige gist en marmite, die ook in
combinatie met ultraviolet licht aantrekkelijk bleven voor vrouwelijke vliegen
(hoofdstuk 5).

In tegenstelling tot in de hierboven besproken testsituaties zijn allerlei
geuren reeds volop aanwezig in de ruimtes waarin vliegenbestrijding
noodzakelijk is. Eén van dergelijke situaties is nagebootst in de windtunnel,
zoals te lezen is in hoofdstuk 4. Wanneer de lucht in de windtunnel verzadigd
was met de geur van kippenmest, was van de geteste geuren alleen de geur
van bedorven kippenvlees aantrekkelijk, doch alleen voor hongerige,
geslachtsrijpe vrouwtjes.

Diverse mogelijkheden om al deze resultaten in de praktijk te gebruiken om
huisvliegen te bestrijden worden in hoofdstuk 6 besproken.

In het kort zijn de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat in dit
proefschrift wordt besproken:
• huisvliegen tot 3 dagen oud kunnen niet of nauwelijks met licht worden

gelokt, wel met bepaalde geuren (hoofdstuk 2 en 4);
• huisvliegen vanaf 3 dagen oud kunnen zowel met licht als met bepaalde

geuren worden gelokt (hoofdstuk 2 en 4);
• overdag is de respons van huisvliegen op lichtbronnen in het donker sneller

dan in een verlichte ruimte (hoofdstuk 2);
• ultraviolet licht heeft over het algemeen een grotere aantrekkingskracht op

huisvliegen dan blauw, groen en wit licht (hoofdstuk 2);
• de knipperfrequentie van ultraviolet licht heeft weinig invloed op de

lichtrespons van huisvliegen (hoofdstuk 3);
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• huisvliegen kunnen niet in het donker met geuren worden gelokt (hoofdstuk
5);

• de aantrekkelijkheid van geuren is afhankelijk van leeftijd, sekse en
fysiologie van de huisvliegen (hoofdstuk 4 en 5);

• de aantrekkelijkheid van geurbronnen voor huisvliegen is afhankelijk van de
aanwezigheid van omgevingsgeuren (hoofdstuk 4);

• het toevoegen van ultraviolet licht aan een geurbron verlaagt over het
algemeen genomen de aantrekkingskracht van de geur voor huisvliegen
(hoofdstuk 5).

Al deze resultaten maken duidelijk dat de bestrijding van M. domestica sterk
afhangt van de situatie in de ruimte waar bestrijding gewenst is. In het
algemeen, kan overdag, de periode waarin de huisvlieg actief is (zie
hoofdstuk 2), in donkere ruimtes gebruik worden gemaakt van ultraviolet licht
om huisvliegen naar een val te lokken. In verlichte ruimtes zijn geuren
waarschijnlijk een beter lokmiddel.
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