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"INSECT PESTS IN MUSEUMS"

VOORLICHTING INSEKTEN
Voor diensten en instellingen, die aan inwoners van een gemeente of aan bedrijven adviezen geven over de wering en
bestrijding van bepaalde insektensoorten
en daartoe bv. fotokopieën van de door
onze Afdeling opgestelde informatiefolders aan betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de belangrijkste folders. Tegen de verstrekking van
kopieën van deze informatiefolders aan
derden bestaat onzerzijds geen bezwaar.
Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar
aanleiding van een determinatie door een
ervaren waarnemer, die betrokken is bij
de bestrijding van dierplagen.
Om u in de gelegenheid te stellen de adviezen "up-to-date" te houden kunt u de
folders bij onze Afdeling bestellen.
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Bestelnummer

Datum

Naam (latijn)

Naam (nederlands)

HIM H/ BD-1 .02
HIM H/ BD-1.03
HIMH/ BD-1.04
HIMH/ BD-1 .06
HIMH/8D-1 .07
HIMH/ BD-1.08
HIMH/ BD-1.09P
HIMH/ BD-1.1 0
HIMH/ BD- 1.41
HIM H-BD-1.42
HIMH-BD-1.43
HIMH/ BD-1.44
HIMH/ BD-1 .71
HIMH/ BD-1 .74

apr. '86
apr. '86
nov. '88
nov. '88
nov. '84
sept.'89
nov. '88
mrt. '90')
apr. '88
mei '89
juli '90')
juli '90')
juli •go•)
mrt. '89

Blattella germanica L.
Blatta orientalis L.
lsopoda
Forficu la auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius niger L.
Culicidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Degeer
Anobium punctatum Degeer
Lasius fuliginosus Latreille
Thermobia domestica Packard

duitse kakkerlak
oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
zwartbruine wegmier
steekmuggen
huisboktor
houtworm (in gebouwen)
houtworm (in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

HIMH/ BD-0.40

jan. '85

Model formulier betreffende opsturen insekten.

•) sedert publikatie in Rat en Muis 1989 zijn deze publikaties gewijzigd.

•
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Bij het lnstitute of Archaeology Publications te Londen is onder bovengenoemde
titel een Engelstalig handzaam boekje
verschenen waarin kort en bondig uiteen
wordt gezet welke insekten en mijten zoal
in musea kunnen voorkomen. Vooral de
beschadigers van allerlei materialen zoals hout en textiel komen aan de orde. De
auteur, David Pinniger, is iemand die weet
waar hij het over heeft. Hij schenkt vooral
aandacht aan de ontwikkeling van de insekten omdat daaruit gegevens zijn af te
leiden waarmee men zijn voordeel kan
doen bij de bestrijding.
In het algemeen worden dezelfde insekten en mijten behandeld die ook in nederlandse musea kunnen voorkomen, met
uitzondering van de termieten die voorzover bekend in Nederlandse musea
(nog) niet zijn aangetroffen.
Bij de bestrijding wordt uitgebreid aandacht besteed aan methoden waarbij het

gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen achterwege blijft: een benadering
die onze Afdeling bijzonder aanspreekt.
Het gedeelte over de chemische middelen bevat ook veel informatie over in Nederland niet toegelaten middelen. Ten
aanzien van het gassen worden nauwelijks kritische vragen gesteld omtrent de
gevaren van deze middelen.
Voor degenen die nog niet in het bezit
zijn van een overzichtswerk over insektenplagen in collecties van musea verschaft het boekje nuttige informatie.
n.a.v.
D. Pinniger (1989) Insect Pests
in Museums (pp 45)
lnstitute of Archaeology Publications London WC1HOPY
31-34 Gordon Square
ISBN 0-905853-25-3

PLAAGDIEREN IN DE PERS
DE GELDERLANDER
(16 juli 1990)
MIEREN OORZAAK VAN MASSALE
MEEUWENVLUCHT
Nijmegen - Grote zwermen meeuwen
hebben gisteren de aandacht getrokken
van veel mensen, onder meer in de Nijmeegse wijk Weezenhof, bij Tiel en Sliedrecht.
Velen moesten denken aan de zwermen
vogels in Hitchcocks griezelfilm The
Birds, vorige week nog op TV.
Volgens onze vogelkundige medewerker
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Gerrit Jansen uit Angeren zijn de zogenaamde bruidsvluchten van vliegende
mieren de oorzaak van alle opwinding.
Jansen: "In deze tijd van het jaar - en
vooral bij dit mooie warme weer - komt de
laatste generatie mieren uit. Deze mannetjes- en vrouwtjesmieren hebben vleugels en paren in de lucht, vandaar de
naam 'bruidsvluchten'. Vaak komen er wel
duizenden per nest uit. Vogels zijn daar
dol op. Ze zitten er als het ware in etages
op te wachten: onderin bij de struiken, zitten de mussen te azen op een smakelijk
hapje, een verdieping hoger, op het dak,
zitten de spreeuwen, en nog hoger cirke95
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len de kokmeeuwen. En juist die kokmeeuwen trekken de aandacht. Normaal
gesproken zijn dat helemaal geen insekteneters, maar lopen ze gewoon door de
weilanden naar wormen te zoeken. Voor
deze zwermen mieren maken ze echter
graag een uitzondering. Aan de manier
van vliegen kun je wel zien, dat ze het
niet gewend zijn. Dat cirkelen gaat best,
maar dat links en rechts happen oogt wat
onhandig."
DE GOOI- EN EEMLANDER
( 14 augustus 1990)
LAARDER ROOKT WESPEN EN EIGEN
FAMILIE UIT
Laren - Bij het weghalen van een wespennest aan de Erikaweg in Laren ontstond gisteren een uitslaande brand in
een woonhuis waarbij de hele eerste verdieping in de as werd gelegd.
De 32-jarige zoon des huizes bestookte
rond kwart over twee's middags een wespennest dat onder de dakrand van de woning zat met butagas, waarna hij de dode
wespen met een stofzuiger uit het nest
probeerde te zuigen. Daarbij ontstond
een vonk in de collector van de stofzuiger
waarna een ontploffing plaatsvond.
De brandweer rukte uit met een auto en
had het vuur binnen twintig minuten onder controle. Een brandweerman moest
met een snijwond overgebracht worden
naar het St. Jansziekenhuis in Laren.
TROUW

een glasfabriek zijn terecht gekomen in
een rivier die drinkwater moet leveren
voor elf miljoen mensen, zijn er ook cholera en pestepidemieën uitgebroken.
Door de pest is volgens Sowjetpersberichten in de Centraalaziatische republiek
Kazachstan al een dode gevallen.
Cholera is uitgebroken in het gebied van
Stawropol, in het zuiden van de Russische Federatie. Het Sowjetpartijorgaan
Prawda meldde gisteren, dat het water op
een campingterrein is besmet en dat een
vakantieganger uit Swerdlowsk in de
Oeral met cholera in het ziekenhuis is opgenomen. De krant schrijft te vrezen voor
een uitbreiding van de besmettelijke ziekte, omdat tientallen vakantiegangers al
naar huis zijn teruggekeerd zonder dat zij
zijn onderzocht.
De dode door de pest viel in de plaats
Makat in het westen van Kazachstan. Op
verschillende spoorwegstations langs de
spoorlijn die Kazachstan, Oezbekistan en
Turkmenie verbindt zijn al met pest geïnfecteerde ratten gesignaleerd, aldus het
hoofd epidemiebestrijding in Tasjkent, 1
Achmedow. In het partij-jeugdblad Komsomolskaja Prawda eiste hij gisteren
maatregelen om verdere verspreiding van
de ziekte tegen te gaan. Er wordt ook al
een grote stad in Oezbekistan bedreigd,
Boechara, die 220.000 inwoners telt. De
eerste geïnfecteerde ratten waren drie
weken geleden al ontdekt in de autonome
Centraalaziatische republiek Karapalpakie. Pest verspreidt zich door vlooien,
maar ook door druppeltjes vocht uit de
ademwegen. Ratten zijn de dragers van
de vlooien die de pest overbrengen.
Onbehandeld ligt het sterftepercentage
tussen de 25 en 75. Longenpest heeft
zonder hulp altijd een dodelijke afloop.

(26 JULI 1990)
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Moskou (OPA) - Het zuiden van de Sowjet-Unie wordt getroffen door een serie
rampen. Behalve dat er giftige stoffen uit
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HEEMSTEDE CENTRAAL
(29 juni 1990)
HUISZWAM HOUDT HUIS
Een schimmel die vloeren verslindt
Heemstede - Het zal je gebeuren! Gekraak en geknars en plof, de buffetkast
zakt door de vloer! Aldus geschiedde aan
de Spoorzichtlaan. Daar zitten nu twee
gezinnen met de gebakken peren en met
een opengebroken vloer. Boosdoener
bleek de Serpula lacrymans, ofte wel de
huiszwam.
De huiszwam, in 'verse' hoedanigheid een
witte wattige substantie met een rose
gloed, leeft in en op hout en dus ook van
hout. Bij een 'ideale' vochtigheidsgraad
van ongeveer 21% en weinig ventilatie
krijgt een huiszwam het voor elkaar in
korte tijd complete huizen te ondermijnen.
Hout dat eenmaal is aangetast verpulvert
op den duur. Om de plaag doeltreffend te
lijf te gaan, dient een bestrijdingsdienst te
worden ingeschakeld. Maar voor die tijd
moet al het 'besmette' hout worden verwijderd. Maar niet alleen het hout, ook al
het stucwerk en zelfs tegelwanden tot op
een meter afstand van de laatste sporen
van een zwammetje moeten worden gesloopt ...
Bij de familie van Uden is het oppassen
geblazen. De complete vloer van de gang,
de wc en de kelderkast ontbreekt en een
aantal planken vormen een toegangsweg
naar de woonkamer.
Het is een vreemd gezicht. De deurposten houden gewoon op waar normaliter
de vloer begint. De houten vloer plus balken zijn kompleet aangetast door de huiszwam en moeten nu worden vervangen.
Bij de buren is de schade zo mogelijk nog
groter. De halve huiskamervloer, de balken incluis werd verwijderd nadat de door
de grond gezakte kast de 'ramp' aan het
licht bracht. Zelfs de open haard moest
het veld ruimen omdat de zwam zich uitbreidt door nauwelijks zichtbare draden
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die overal achter kunnen kruipen.
Toen Kees van Uden, gealarmeerd door
de buren, onder zijn vloer ging kijken, zag
het er voor hem ook niet best uit. Een metersdikke lange dikke deken met het uiterlijk van witte watten lag in de kruipruimte. Ook aan de vloer hingen plukjes
zwam als pegels naar beneden, met aan
de uiteinden druppeltjes water. Bij nadere
inspectie bleek dat er ook oudere zwammen aanwezig waren. Deze zien er uit als
oude lappen, grijsgrauw van kleur.
Er zijn wel 200 soorten schimmels die
goed op hout gedijen, dus voor een leek
is het moeilijk te bepalen om welke soort
het gaat. In dit geval werd een expert op
dit gebied uit Wageningen benaderd. De
man concludeerde na onderzoek, dat het
hier om de huiszwam ging, een van de
hardnekkigste schimmels. Voor de bestrijding kon plaatsvinden moest dus het een
en ander worden gesloopt. Kees en zijn
vrouw Anke namen zelf die taak op zich.
Met handschoenen plukten ze de schimmels uit de kruipruimten, borstelden alles
schoon met staalborstels en gingen op
zoek naar eventuele 'handlangers'. Die
bleken er te zijn.
Anke: "We kwamen op veel plaatsen kleinere, verse zwammetjes tegen. De huiszwam vermenigvuldigt zich door geregeld
sporen te verstuiven, dat kunnen er enige
miljarden zijn. We vonden in de kelderkast weleens wat roestbruin poeder maar
wisten niet wat het was. Nu weet ik dat
het sporen waren. De zwam 'kruipt' er dan
door middel van schimmeldraden naar
toe. Als hij dan zo'n spoor bereikt, vormt
hij op die plek een nieuwe zwam."
Het werd een hele onderneming. Tegels
in de wc moesten van de muur en pleisterwerk werd losgebikt. Net zo lang tot ze
over de lengte van een meter geen sporen meer vonden. De onderste drie traptreden legden het ook af tegen het witte
gevaar en tien centimeter zand in de
kruipruimte werd weggeschept en vervangen door nieuw schoon zand. Toen
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was de beurt aan de bestrijdingsdienst.
Anke: "Ze zijn een hele dag bezig geweest met zijn tweeën. Er is besprenkeld,
gedrenkt, beneveld en geïnjecteerd. We
hopen dat het nu gedaan is met de
zwam."
De plaag is bestreden maar het leed nog
niet geleden. De vloer kan dicht, maar dat
is nog een hele klus doordat ook de balken werden verwijderd. Inmiddels heeft
menige bewoner van de Spoorzichtlaan

en omgeving al even onder zijn vloer gekeken, maar het schijnt dat de zwammen
het bij Kees en Anke en hun buren toch
het meest naar hun zin hadden.
Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u schrijven naar de Hoofdinspectie Milieuhygiëne, Afdeling Bestrijding van Dierplagen, Postbus 350,
6700 AJ Wageningen. Bellen kan ook, telefoon 08370-19061.
Willemien Spook.
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