Koolmezen pikken
krimpvoegen kapot
Regelmatig brokjes piepschuim op de vloer van de gale·rij, dan denk je al gauw aan huismuizen, huisspitsmuizen ofvleernmizen. Toch goed om iti zo'n geval
monsters onder de microscoop te
leggen. In dit geval wezen ze in
een hele andere richting.
Toen het isolatiemateriaal
bij het KAD onder de
loep werd gelegd, werden in eerste instantie
alleen enkele fragmenten van insecten gevonden. Niet iets om verwonderd over te zijn en te summier om conclusies uit te
trekken. Een tweede monster
volgde en hierin werden uitwerpselen gevonden. De vorm, kleur en substantie leken in de verste verte niet op die van
knaagdieren of vleermuizen. Nee, de uitwerpselen
bleken afkomstig te zijn van koolmezen die tussen
het piepschuim een lekker hapje ontdekt hadden!

Wat bleek? De krimpvoegen onder de
galerijen, bedoeld om uitzetting van
het beton op te vangen,
waren tijdens de bouw
opgevuld met isolatiemateriaal. In het isolatiemateriaal hadden
plantenwantsen die behoren tot de soort
Harpocera thoracica Fallen hun overwinteringsplaats gevonden. Geen veilige plek, want de koolmezen gingen driftig tekeer waardoor er nogal eens
brokjes piepschuim op de grond terecht kwamen.
De oplossing? De krimpvoegen tot ca. 2 cm uitkrabben en afkitten of een strip er tegen aanbrengen.

(advertentie)

Plaagdieren bestrijden
is werk voor deskundigen
Allerlei (kleine) dieren kunnen schade aan goederen
veroorzaken en ziekten verspreiden: plaagdieren.
Veel voorkomende plaagdieren zijn ratten en muizen,
maar ook kakkerlakken en vlooien. Wespen en mieren
kunnen soms hinderlijk zijn. Het doeltreffend en
op een milieutechnisch verantwoorde wijze
bestrijden van de plagers vraagt
om specifieke deskundigheid.
IRADO beschikt over specialisten
op dit gebied. Zij kunnen zowel gemeenten,
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en ISO 9002 gecertificeerd
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woningcorporaties, bedrijven als particulieren en
instellingen gedegen hierover adviseren en zorgdragen
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voor bestrijding en ontsmetting.
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