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Wat kunt u zelf doen?
U voorkomt vestiging en verspreiding van exotische muggen door te zorgen dat er
geen broedplaatsen op uw terrein zijn:
• Gooi na iedere regenbui stilstaand water weg uit gebruikte banden, bakjes, vazen,
emmers en bloempotten.
• Dek regentonnen af of verwijder ze van uw terrein.
• Ververs regelmatig het water in vogelbadjes en maak de rand van de badjes goed schoon.
• Kijk of u waterplassen op uw terrein kunt verwijderen of droogmaken.
• Zorg bij kleine waterpartijen voor waterplanten of voor een fonteintje.
Muggen houden daar niet van en zullen minder snel eitjes in het water leggen.
• Zorg dat dakgoten goed doorlopen en dat er geen water staat in boomholtes,
(riool)putten.

Mogelijke broedplaats voor de mug

Bestrijding Aziatische Bosmug
Waarom bestrijden?

De Aziatische bosmug, Aedes japonicus, is een exotische mug in Europa. In 2012 heeft de
NVWA (larven van) de mug aangetroffen in Lelystad en in 2013 in Oss. In de Verenigde staten
is vastgesteld dat de Aziatische bosmug mogelijk een rol kan spelen bij de overdracht van
ziektes. De kans dat de Aziatische bosmug in Nederland ziektes overbrengt is zeer klein.
Om te voorkomen dat de Aziatische bosmug zich in Nederland verspreidt, bestrijdt de NVWA
deze bosmug.

Wat doet de NVWA?
NVWA-inspecteurs nemen de volgende maatregelen als ze ergens (larven van) de Aziatische
bosmug aantreffen:
• Ze verwijderen broedplaatsen.
• Ze strooien biologische korrels om de larven van de bosmug te bestrijden. Deze korrels
zijn niet schadelijk voor andere dieren en mensen.
• Ze vangen de bosmuggen met vallen. Dit zijn emmertjes gevuld met water en een larven
dodend middel. De vrouwtjesmuggen trekken naar de emmertjes om daar eitjes in te
leggen. Het middel doodt de larven die uit de eitjes komen. Het middel is ongevaarlijk
voor mensen en dieren.
• De inspecteur kan in uw tuin bakjes met stilstaand water legen.

Zo voorkom je mogelijke broedplaatsen voor de mug

Aziatische bosmug gezien?
Meld het.
Er komen in Nederland ruim 30 muggensoorten voor.
De kans dat u een Aziatische bosmug ziet, is erg klein.
Het is heel lastig om deze mug te onderscheiden
van de muggensoorten die in ons land normaal
voorkomen. Denkt u een Aziatische bosmug gezien
te hebben?
• Vergelijk voor de zekerheid eerst uw exemplaar
met de foto op de brochure.
• Stuur dan een duidelijke foto per e-mail naar de
NVWA: cmv@minlnv.nl.
• Het CMV neemt daarna contact met u op.

Muggeval

Meer informatie
Meer weten over het
voorkomen en bestrijden
van de Aziatische bosmug?
Neem dan contact op met het
Klantcontactcentrum van de
NVWA of kijk op de website:
t 0900-0388 (lokaal tarief)
e info@nvwa.nl.
i www.nvwa.nl
(zoek op Aziatische bosmug)

