
Volwassen knutten 

In de monitoring van volwassen knutten is gebruik gemaakt van UV-lichtvallen met lokstof 

kooldioxide (CO2) en geurstoffen (Biogents Sweetscent). In dit onderzoek is de BG-Sentinel Midge 

trap gebruikt (figuur 1). De duur van de vangst is 24 uur per bemonsteringsmoment. 

 

De vangstopening van de val zit op 80 cm hoogte boven de grond. Knutten worden 

aangetrokken door de UV-lichtbron en de CO2-pluim direct boven de vangstopening en een 

extra lokstof in de val. De CO2 is afkomstig uit een gascylinder, die naast de val staat. De 

gascylinder is met een slangetje verbonden aan de CO2 uitlaat boven de vangstopening. De 

vangstopening bestaat uit een trechter met daaronder een verzamelzakje van fijnmazig gaas. 

Door de zuigkracht van een ventilator onder het verzamelzakje worden knutten levend naar 

binnen gezogen. De val staat op een emmer waarin de voedingsbron voor de UV-lamp en de 

ventilator zit.  
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Figuur 1. BG-Sentinel-Midge trap zoals gebruikt in het gebied Wisselse Veen. 

 

 

Knuttten larven 

De knutten larven worden gevangen met behulp van een emergentieval.  

 

Volwassen steekmuggen 

In reguliere monitoring van steekmuggen wordt tegenwoordig meestal gebruik gemaakt van 

vallen met bepaalde lokstoffen, zoals koolstofdioxide (CO2). Koolstofdioxide lichtvallen zijn zeer 

geschikt als bemonsteringstechniek van volwassen steekmuggen. In dit onderzoek is de CDC-CO2 -

light trap gebruikt (figuur 2). 

 

De vallen zijn op een hoogte van 1.5 m boven de grond gehangen, bijvoorbeeld aan een 

boomtak of aan een paal. In een container met kleine gaatjes boven de val is droogijs (de vast 

vorm van koolstofdioxide) geplaatst, wat langzaam degenereerde en zo een CO2-pluim 

creëerde. Deze pluim trekt vrouwtjesmuggen op zoek naar een bloedmaal aan. Op het moment 



dat er een steekmug in de buurt van de val kwam, is deze met behulp van een 

aanzuigmechanisme (kleine ventilator) de val ingezogen en belandde uiteindelijk in een 

verzamelzak. 

 

Mannetjesmuggen worden niet aangetrokken door koolstofdioxide, echter in de val is vlakbij de 

ventilator ook een klein lampje aanwezig, wat naast vrouwtjes ook mannetjesmuggen aantrekt. 

 

De CO2-lichtvallen zijn aan het einde van de middag aangezet en waren 24 uur operationeel. Na 

de vangperiode zijn de muggen levend in de verzamelzak meegenomen naar het laboratorium 

voor verdere determinatie. 

 
 

Figuur 2. CDC-CO2-light trap zoals gebruikt in de waterberginsgsgebieden Peize en Roden-Norg en nabij de 

bewoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larven en poppen steekmuggen 

Larven en poppen van steekmuggen worden bemonsterd met behulp van de dip-techniek, 

waarbij 20 dips per 10 m2 potentieel habitat zijn genomen met behulp van een ‘dipper’ (diameter 

12 cm, diepte 5.5 cm, steellengte 90-180 cm). Afhankelijk van de grootte van het watertype in het 

betreffende water- of landschapstype is het gehele waterlichaam bemonsterd of is een transect 

of rasterbemonstering uitgevoerd (gestandaardiseerd naar 10 m2).  

 

Het met de dipper verzamelde materiaal is bij lage aantallen direct in het veld uitgezocht door de 

inhoud in een witte fotobak te gieten. Individuen zijn vervolgens verzameld met een pincet en in 

ethanol (70%) geconserveerd. Bij hoge aantallen zijn alle individuen (larven en poppen) 

verzameld in een zeefje en in ethanol (70 %) geconserveerd. Per dip is genoteerd of er larven en 

poppen aanwezig waren. Het materiaal is vervolgens meegenomen naar het laboratorium voor 

telling en determinatie. 

 

Droogijscontainer: verdampend 

droogijs genereert een pluim 

van CO2, wat steekmuggen 

aantrekt 

 

Ventilator: een klein motortje drijft 

een ventilator aan, die een 

luchtstroom opwekt waardoor 

steekmuggen worden 

opgezogen 

 

verdampend droogijs genereert 

een pluim van CO2 

Verzamelzakje van fijnmazig 

gaas: hierin worden volwassen 

steekmuggen levend gevangen 


