hoofdbewoners van de terraria. De bestrijding moest daarom worden uitgevoerd met
chloordecone. een insekticide dat alleen mag worden gebruikt door beroepsmatige
toe passers die in het bezit zijn van een Verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
De eerste bestrijding werd uitgevoerd met rauwe runderleverlokazen waaraan 0, 125%
chloordecone was toegevoegd. Na enige tijd bleken de aantallen mieren wel afgenomen te
zijn, maar een afdoend resultaat werd niet bereikt.
Een tweede bestrijdingsactie werd daarom ondernomen met lever waaraan 0,25%
chloordecone was toegevoegd. In een periode van 4 1/ 2 maand werden acht keer verse
lokazen ,.uitgeplakt". De laatste mieren werden gesignaleerd 6½ maand na de start van
deze actie.
Door de overvloed van voedsel die in de terraria voor de mieren aanwezig is en het feit dat
de mieresoort Monomorium .floricola vermoedelijk een grotere dosis chloordecone kan
verdragen dan de faraomier (Monomorium faraonis L.) werd de bestrijding van deze
miercsoort zeer bemoeilijkt. De raadgeving die mevrouw Blaauw aan het eind van haar
artikel aan de terrariahouders meegeeft om tropische planten goed te controleren wordt
daarom doo r de redactie volledig onderschreven.

Uit: Der Praktische Schädlingsbekämpfer, no. 2 - februari I983.

Schade aan metalen door insekten
In het algemeen geldt dat mineralen en materialen van metaal en kunststof niet door
aantasting van insekten worden bedreigd. Maar reeds uit het jaar 1697 zijn berichten over
aantastingen door insekten van lood bekend. Uit dezelfde tijd stammen meldingen over
schade aan stenen door "maden". In de Krim-oorlog ( 1854-1855) hadden houtwespen het
uitgerekend op de loden patroonkogels van het Franse expeditieleger gemunt en boorden
zich in die kogels. Heden ten dage worden houtwespen af en toe bij het doorboren van
gipskartonplaten betrapt. De gewone spekkever kan in 4 uur loodblik van 0,2 mm dikte
doorboren, terwijl de larven van de wilgehoutrups zich in enkele dagen zelfs door 4 mm
dikke wanden van een laadkist " heenwerken" . Maar ook andere zachte metalen zijn niet
veilig voo r insekten. Zo werd in 1980 een doorboorde orgelpijp van tin aangetroffen; het
werk van larven van de spinthoutkever.
Ook door verpakkingsfoliën van aluminium laten voorraadbeschadigers en vlinderlarven
zich geen halt toeroepen. Enige diefkeversoorten nemen het op met spiegelbekleding van
zilver en amalgaam, of met vergulde voorwerpen. Metsel- en zijdebijen tenslotte zijn bekend
als beschadigers van metselwerk. De aard van de schade van insekten aan zulke materialen
is veelsoortig. Ze kan ontstaan als kevers die uit het popstadium zijn gekomen zich uit
hout of voedingsmiddelen willen bevrijden en daarbij een omhulsel van zachtmetaal of
kunststof moeten overwinnen. Ook honger kan een reden zijn, waarbij ook zelfs stoffen
worden aangeknaagd die voor de insekten als voedsel onbruikbaar zijn. Omhulsels van
hoogspanningskabels kunnen aangevreten worden door jonge larven die uit de daarop
gedeponeerde eieren zijn gekropen.
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