Станојка Јегдић

Оштећења архивске грађе изазвана инсектима
и глодарима и мере за њихово спречавање
АПСТРАКТУМ: Архивска грађа је изложена различитим врстама оштећења: механичким, физичким, хемијским и биолошким. Тема рада је утицај инсеката и глодара на физичко
стање архивске грађе и мере које се предузимају за њихово
спречавање.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: архивска грађа, биолошка оштећења, инсекти, глодари, заштита, хемијска средства
Упоредо са развојем људске цивилизације јавила се и потреба споразумевања и начина преноса информација међу људима. Писање на кожи,
пергаменту и хартији само су неки од начина преноса информација. Настанком писаних докумената јавила се и потреба да се они сачувају.
Чување докумената, наслеђа прошлости, предзнак су развоја цивилизације. Папир, носилац информационих знакова, нашао се у веома широкој
употреби, а како се временом мењао начин и технологија производње како
папира тако и средстава за писање, проблем чувања докумената на папирној
основи је постао све већи. Осим тога, неадекватан простор за смештај, нагле
климатске промене, еколошки утицај, непредвиђене околности, људски фактор, свакодневно доводе до физичких, хемијских и биолошких оштећења архивске грађе. Поред бактерија и плесни, велики утицај на оштећења архивске грађе могу имати инсекти и глодари.
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Слика 1: Оштећења књига која су проузроковали инсекти и глодари

Инсекти (Insecta) представљају најмногобројнију класу животиња и
врло су разноврсни по облику и начину живота. Живе на свим местима на
Земљи, у свим окружењима и користе разноврсне изворе за исхрану. Као такви могу изазвати велике штете на књигама и документима. По начину развића деле се на:
– хемиметаболне, имају три фазе у развићу: јаје, ларва и имаго (одрасла јединка)
– холометаболне, имају четири фазе у развићу: јаје, ларва, лутка и
имаго.
Инсекти полажу јаја у пролеће или лето и тада настају стадијуми њиховог развића. Број јаја који положи јединка у току године је различит и зависи од врсте инсекта и услова живота. Грађа инсеката је врло различита.
Њихово тело је заштићено различитим омотачима, те су због тога отпорни
на разне услове спољашње средине, воду, гасове, киселине, базе и друго.
Услови у којима инсекти живе варирају. Оптимална температура за њихов
развој је 25–30оС. Ниске температуре у распону до –-10о C нису убитачне,
тада настаје анабиоза и обамрлост. Знатно ниже температуре их убијају.
Због различитих фаза развића, грађе као и начина исхране, оштећења која
инсекти изазивају на документима и књигама могу бити разноврсна. Та
оштећења могу бити типа разноврсних мрља, мањих рупица на страницама
до комплетних бушења листова и корица. Углавном се развијају у мрачним,
влажним и слабо проветреним местима. Хране се великим бројем органских
материја: целулозом, скробом, беланчевинама, шећером и слично. Како у
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производњи хартије ове органске материје чине основу, штета нанесена архивској грађи од стране инсеката може бити огромна.
Инсекти који живе у архивима и библиотекама могу бити случајни
или стални становници. Случајни се нађу ту у потрази за отпацима хране.
Број сталних инсеката може бити велики, а неке од најзначајнијих врста су:
Књишка ваш (Тroctes divinatoria Mull) инсект веома малих димензија
величине до 1 мм, блед, безбојан, веома се брзо креће по страницама књига.
Храни се материјама биљног и животињског порекла, а као храна им може
послужити скробни лепак који се користи у индустрији папира. Не изазива
велике штете осим ако се нађе у огромном броју.
Шећераш, односно сребрни мољац (Lepisma saccharina Linn) један од
најпримитивнијих инсеката, храни се храном биљног и животињског порекла. Сребрнасте је боје, величине до 8 мм, а нарочито напада књиге које се
налазе у влажним и непроветреним просторијама. Храни се туткалом, скробом, казеином и слично. Углавном оштећује књиге које се налазе у реткој
употреби.
Кућни мољци (Lepidoptera – Oecophoridae), врсте инсеката величине
6–14 мм. Јављају се у свим годишњим добима у неком од облика развића,
али лете само од маја до октобра. Више врста напада књиге, а најзначајнији је смеђ мољац. Живе на кожи, текстилу, памуку, скробу, лепку и сл. Највећу штету наносе ларве које на кожним повезима књига, као и папиру постављају своје чауре у претходно направљеним шупљинама. Ларве дуго
могу остати у латентном стању, а када се стекну услови погодни за њихово
преживљавање, хране се свим оним што нађу у непосредној околини.
Поткорњак (Anobium punctatum), инсекти величине 3–9 мм, који
углавном наносе штету дрвету, али у условима повећане влажности и умерене температуре, могу нанети велику штету архивској грађи и књигама
уопште. Ларве у потрази за храном буше тунеле у дрвеним или кожним корицама као и папиру.
Сврдлар (Ptinus fur L.), инсекти црвеносмеђе боје. Хране се производима биљног и животињског порекла, па као такви могу представљати опасност за архивску и библиотечку грађу.
Књишки црви чине веома разноврсну групу. Постоји велики број врста, а чак припадају различитим родовима (Dorcatoma, Catorama, Stegobium). Представљају велику опасност за књиге. Хране се скоро свим врстама
органских материја. Јаја полажу у близини повеза књига, или на ивицама
листова. Ларве које се развијају иду према унутрашњости књига правећи
видљиве рупице, а тек одрастао инсект излази на површину. Веома их је тешко уништити ако се намноже у великом броју.
Сланинар (Dermestes lardarius), ситан инсекат за чији развој су потребна тамна, влажна склоништа са храном. Како користи храну животињског порекла, то им кожни повези и корице књига могу бити добар извор хране.
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Бубашвабе су прастари организми, постоје на Земљи око 300 милиона
година. У свету је познат велики број врста, али код нас се углавном сусрећу: Blatta germanica (немачка, бубаруса), Blatta orijеntalis (оријентална, црна) и Periplantea americana (америчка). Поседују невероватну моћ прилагођавања, живе у најразличитијим условима, могу да једу било шта, па чак и
да преживе без хране месец дана, и до недељу дана без воде. Развијају се на
топлим и влажним местима где има доста хране. Будући да су осетљиве на
светлост, активне су углавном ноћу. Због тога их је тешко открити, па и мере
које се примењују за њихово уништавање су мање ефикасне. Брзо стичу отпорност на разне отрове који се примењују за њихово уништење. Полажу
велики број јаја, мада и то зависи од услова живота. Примера ради, Blatta
germanica може у току године дати и преко 35000 јединки, док Blatta orientalis нешто преко 200 јединки. Усни апарат им је прилагођен за грицкање и
жвакање, па ако се у потрази за храном населе у архиве и библиотеке, могу
направити велику штету.
Supella longipalpa (brown-banded бубашваба), једна од ситнијих врста
бубашваба. Углавном је постојала на подручју Африке, а у новије време се
све више среће у Европи. Може представљати велику опасност за архивску
грађу, грицкајући папир у потрази за лепком који користи у исхрани.
Термити, названи још и бели мрави, нису слични мравима осим што
живе у сличним заједницама. Они су карактеристични за тропске пределе,
мада их има и у подручјима са умереном климом. Најпознатији су Reticulitermes flavipers и Reticulitermes virginicus. Живе у заједницама названим касте коју чине пар репродуктивних јединки (краљ и краљица) и њихово потомство, затим ларве, незреле јединке, радници и војници. Радници наносе
највећу штету јер они шире гнезда и праве ходнике (тунеле). Хране се целулозом из живих и мртвих биљака, али хартију једу тек пошто им нестане
хране из дрвета. Највећа опасност прети књигама које су смештене на дрвеним полицама. Живе у симбиози са многим бактеријама и плеснима које
хартију доводе у облик који термити могу користити као храну.
Поред наведених врста, многе друге врсте могу изазвати штету на архивској и библиотечкој грађи. Међу њима су многе врсте правокрилаца, стенице, цврчци, разни тврдокрилци, лептири и други. Поред директног механичког оштећења које изазивају инсекти, разне излучевине су различитог
хемијског састава, па многа оштећења могу касније настати рекцијом излучевина и папира.
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Слика 2: а) поткорњак б) бубашвабе в) сребрни мољац

Глодари (Rodentia), веома бројна и разноврсна група сисара. Архивску и библиотечку грађу уништавају глодањем, било да је користе за прављење склоништа или за исхрану. Индиректним путем могу такође довести
до великих штета. Будући да гризу разне материјале, подове, зидове, инсталације, могу изазвати пожаре са катастрофалним последицама по архивску
грађу. За нас су најбитнији домаћи миш (Mus musculus), сиви пацов (Rattus
norvegicus) и црни пацов (Rattus rattus), којег је у великој мери потиснуо сиви пацов. Активни су углавном у сумрак и ноћу, мада се могу срести и дању.
За живот бирају тамнија и дубока места, а веома су плодни. Један пар мишева у току године може имати и до 800 потомака. Велику штету могу нанети
и својим излучевинама. Урин кога мишеви иначе користе за обележавање
своје територије, садржи мокраћну киселину која изазива разлагање целулозе, а такође и боји хартију.
Инсекти и глодари, дакле, могу нанети велике штете архивској и библиотечкој грађи. Најбоље је предузимати превентивне мере, чувати грађу у
добро осветљеним и проветреним просторијама, адекватно упаковану, сложену и слично. У мере превентивне заштите спадају и мере дезинсекције и
дератизације.
Дезинсекција је скуп мера и поступака које се примењују ради сузбијања и смањења популације инсеката. Избор методе и средстава зависи пре
свега од врсте инсеката, затим материјалних могућности, величине простора, самих збирки које се штите, опреме којом се располаже, као и стручности лица која обављају послове.
Дезинсекција архивске грађе се може обављати у коморама и ван њих.
За сада се највише користе етиленоксид, етиленхлорид у смеши са угљентетрахлоридом, метил-бромид, пиретрум, DDT и хлорофос. Употребљавају
се тзв. фумигацијом (кађење и димљење у комори са вакуумом и без вакуума), затим прскањем и запрашивањем. Сва ова средства нису безопасна за
здравље људи. Токсичност зависи од концентрације, могу довести до
озбиљних поремећаја, а многа од њих су и канцерогена.
Етиленоксид је безбојна течност, кључа на 10,7оС, специфичне тежине 0,711 на 20оС, лако запаљив и експлозиван. Користи се за стерилизацију
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у коморама, у смеши са угљендиоксидом или ваздухом. Често се употребљава као средство за потпуну стерилизацију.
У новије време поставља се питање оправданости коришћења етиленоксида јер и после више испирања ваздухом, грађе која се третира, заостаје
у папиру и касније може бити врло штетан за људе.
Етиленхлорид у смеши са угљен-тетрахлоридом, као дезинсекционо
средство се може употребити у било којој кутији која се може херметички
затворити. Овом смешом се убијају сви живи инсекти и ларве, али се не
уништавају јаја. Паре ове смеше су отровне за човека.
Mетилбромид се такође користи за дезинсекцију грађе у коморама, под
истим условима као и етиленоксид. Отрован је и опасан за здравље људи.
Пиретрум је екстракт из биљке бухача, али се добија и хемијском производњом. Пиретрум добијен из бухача мање је отрован. То је инсектицид
који у додиру са инсектима изазива парализу њиховог нервног система. Не
делује на јаја инсеката.
DDT припада групи контактних отрова који делују само у директном
контакту са инсектима. На тржишту постоји у врло разноврсним облицима,
као прашак, паста, водена емулзија, раствор у органским растварачима, а данас се производе и у облику спреја. Врло је токсичан и има дуготрајно дејство. Зависно од облика који се употребљава, поставља се или врши прскање тамо где постоји претпоставка да би инсекти могли доћи. Документа и
књиге на којима су нађени трагови инсеката издвајају се и засебно третирају. Због широке употребе овог инсектицида, многобројне врсте су постале
имуне на дејство DDT.
Дератизација представља скуп мера и средстава који се примењују
ради уништавања ситних глодара. Постоје три начина дератизације: механичка, хемијска и бактериолошка.
Механички се уништавају постављањем разних мамаца, мишоловки и сл.
Хемијски се могу уништавати помоћу разних отровних мамаца и гасова. Неки
од отрова који се користе су: талијум-фосфат, стрихинин, арсентриоксид. Биолошки се уништавају помоћу разних микроба безопасних за човека, али који
изазивају обољење и смрт глодара.
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