Houtaantaster

Glanzende houtmierge

De glanzende houtmier
In ons vakgebied komen we twee soorten mieren tegen die hout in gebouwen aantasten:
de glanzende houtmier, Lasius fuliginosus (Latreille,1798) en de boommier (voorheen
ook wel bruine mier genoemd) Lasius brunneus (Latreille, 1798). In dit nummer gaan we
dieper in op de glanzende houtmier, in het volgende nummer op de boommier.
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