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Een poederverstuiver

TUINMIEREN

Het wespenseizoen houdt voor bestrijders
veel werk in. Want ondanks het feit dat
wespen tot de nuttige dieren worden
gerekend, doet menige inwoner een
beroep op gemeente of bedrijf om een
bestrijding uit te laten voeren. In die gevallen waar niet met een advies kan worden
volstaan, gaat men dan over tot het
toepassen van bestrijdingsmiddelen.
Eén van de meèst gebruikte methoden
voor de bestrijding van wespen bestaat uit
de toepassing van een poedervormig
insekticide. Het middel wordt in de invlie,
gopening van het nest zelf of in een als
zodanig gebruikte ventilatieopening van
de spouwmuur gebracht. De wespen
dralen aanvankelijk even, maar de drang
om met bouwmateriaal of voedsel naar
binnen te gaan is zo groot, dat de aarzeling wordt overwonnen en de werksters
het poeder aan poten en beharing meenemen in het nest. Daardoor worden de
_...i(
larven, de in het nest aanwezige werksters~
en de koningin gedood. Er worden geen
een accuzuurhevetaar als poederverstuiver
eieren meer gelegd, de cyclus is verstoord
(siphon as 'mini-duster' tor wasp contra!)
en enige uren na toepassing van het
middel wordt geen wespenactiviteit meer
bemerkt. Daarmee is de hinder en het
invliegopening af kan blijven en zo het
gevaar voor steken geweken.
risico van steken voor de toepasser
Voor het toepassen van stuifpoeders met
kleiner wordt.
als werkzame stof b.v. propoxur, propetamAls men de buis verwijderd heeft, kan via
fos of bendiocarb, is een geschikte
een trechter de ballon opnieuw worden
poederverstuiver noodzakelijk. Naast de
gevuld. Door de geringe hoeveelheid
ballonspuiten, blaasbalgen en pompspuipoeder die bij deze bestrijdingsmethode
ten die al in de handel zijn, kwam men in
nodig is, kunnen na vulling van de ballon
de gemeente Genemuiden op het idee
met een voor het doel toegelaten spuiteen accuzuurhevelaar voor dit doel te
poeder met de inhoud vele nesten worden
bestemmen. Deze bestaat uit een ballon
behandeld .
met twee pijpen. Voor het bestrijden van
wespen wordt de rechte pijp ingekort en
A.D. Bode.
met een dopje afgesloten. De kromme pijp
blijft zoals hij is. Hierdoor wordt het
poeder naar de invliegopening gebracht.
Het voordeel is dat deze handeling met
één hand kan worden verricht, zodat de
andere vrij blijft om in wankele situaties te
steunen. Een ander voordeel is dat men
door de lengte van de pijp verder van de
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A review is given of the life history and the
control of garden ants (Lasius spp.).
Dat niet iedereen de aanwezigheid van
mieren op prijs stelt, blijkt wel uit de vele
meldingen die 's zomers bij gemeenten en
ongediertebestrijdingsbedrijven binnenkomen.
De aard van die meldingen wisselt sterk.
Sommigen vinden de opgeworpen
hoopjes zand tussen de tegels slordig
staan, anderen trekken pas aan de bel als
de mieren bij honderden over het aanrecht
lopen.
In het eerste geval kan een uitleg over het
nut van mieren voldoende zijn om er niets
aan te doen, in het tweede voorbeeld
zullen maatregelen wel gewenst zijn.
Welke maatregelen hangt af van de soort
mier en zijn leefwijze.
De soorten

In ons land komt een groot aantal inheemse mieresoorten voor. Vele daarvan zullen
slechts een enkele keer woningen binnendringen. Zij blijven hier onbesproken.
Er zijn echter vier soorten die we regelmatig zien. Deze behoren alle tot het
geslacht Lasius, de tuinmieren. Het zijn de
zwartbruine wegmier (Lasius niger L.), de
glanzende houtmier (Lasius fuliginosus
Latr.), de grote gele weidemier (Lasius
umbratus Nijl.) en de bruine mier (Lasius
brunneus Latr.).

1
De tuinmier,
een zomers plaagdier
Het zijn de mieren die ons geheid,
telkens in de zomertijd
met een bezoek vereren.
Zullen zij dan nooit leren
af te blijven van onze zoetigheid?
A.D. Bode

Het uiterlijk

Het lichaam van insekten, dus ook van
(tuin)mieren, bestaat uit drie delen: kop,
borststuk en achterlijf. Aan de kop vinden
we twee geknikte sprieten, aan het borststuk drie paar poten. Borststuk en achterlijf zijn verbonden door een achterlijfssteel. Dat is een min of meer platte schub.
Bij andere (b.v. sommige subtropische)
soorten kan die uit twee bolvormige
knopen bestaan.

De verspreiding

Alle tuinmiersoorten kunnen we in het
gehele land aantreffen. Ze zijn wat hun
nestplaats betreft veelal gebonden aan
zandgrond en komen dus ook voor op die
plaatsen, waar terreinen met zand bouwrijp zijn gemaakt of waar om welke reden
dan ook zand is opgebracht.
werkster van de zwartbruine wegmier
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