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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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Rat en Muis, 38 (3/4) 1990

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
Rat en Muis, 38 (3/4) 1990

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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