Mosmijten
Ook deze zomer zijn bij het KAD weer verschillende monsters en meldingen binnengekomen
van kleine beestjes die door hun grote aantallen
voor overlast zorgen in woningen of andere
gebouwen. De beestjes zijn gedetermineerd als
mosmijten.

'KLEINE KEVERTJES'
Mosmijten behoren onder andere tot de familie Oribatidae,
maar door hun stevige uitwendige skelet worden ze vaak
aangezien voor kleine kevertjes, kleine insecten of teken.
Onder de microscoop zijn echter duidelijk de 8 pootjes
waar te nemen, één van de kenmerken van de
spinachtigen. Mosmijten behoren tot deze spinachtigen
maar wijken af van de teken door hun grootte. Ze zijn
donker van kleur, rond-ovaal met een lengte van ca. 1 mm.
Mosmijten komen zeer algemeen voor in de strooisellaag
van de bodem waar ze zich voeden met algen, schimmels
en rottende bladeren. Bekend is dat volwassen mosmijten
actief op zoek gaan naar voedsel en schuilplaatsen; sommige soorten hebben sterk de neiging om tegen verticaal
staande objecten (bomen, muren en dergelijke) op te klimmen. Deze neiging wordt bevorderd door overvloedige
regenval, zoals in augustus van dit jaar.

WONINGCORPORATIE MET EEN
PROBLEEM
Zoals elke zomer zijn ook deze keer verscheidene verzoeken binnengekomen om advies vanwege de overlast die de
mosmijten veroorzaken. Een willekeurig voorbeeld: een
woningcorporatie vraagt advies aan een gemeentelijke
bestrijdingsdienst. Evenals vorig jaar ondervinden bewoners in een straat met een 15-tal aaneengeschakelde
woningen overlast van mosmijten. Enkele meters voor de
woningen bevindt zich een rij bomen met een ruwe bast
met zware mosgroei: een ideale voedingsbodem voor de
ontwikkeling van mosmijten. De takken van de bomen reiken tot over de huizen.

PROBLEEM BLIJKT HARDNEKKIG
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Vorig jaar heeft ook al een determinatie door het KAD
plaatsgevonden. De gemeentelijke bestrijder voert daarop
een bestrijdingsactie uit om de klachten bij de bewoners
weg te nemen. Gelijktijdig krijgt de woningcorporatie het
advies om de dakgoten schoon te maken en de takken van
de bomen te snoeien. Omdat de overlast door de grote aantallen mosmijten ook enkele weken later blijft bestaan en
additionele behandelingen zonder resultaat blijven, wordt
het KAD gebeld.

ONDERZOEK
Uit onderzoek blijkt de overlast inderdaad te worden veroorzaakt door mosmijten. De mosmijten hebben zich,
mede veroorzaakt door de aanhoudende warmte van deze
zomer, tot grote aantallen ontwikkeld. Na het schoonmaken van de goten zijn grote aantallen achtergebleven
die zich onder de pannen hebben verschanst, op zoek naar
steeds schaarser wordende vochtige plaatsen. Op hun
zoektocht zijn vele mijten via naden in het dakbeschot alsnog de woningen binnengedrongen. Op de bomen zelf
worden geen mosmijten meer aangetroffen, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met de aanhoudende droogte en
de zoektocht van de mosmijten naar vocht. Het is echter
niet de verwachting dat deze vanuit de bomen rechtstreeks
de woningen binnendringen.

WAT ZIJN VERBETERPUNTEN?
De constatering dat het opnieuw mosmijten betrof, bleek
dus juist. De ondernomen acties, bestaande uit het
schoonmaken van de dakgoot en het snoeien van de
bomen, hadden echter beter in het voorjaar kunnen
plaatsvinden. De enorme ontwikkeling van mosmijten
was daarmee te voorkomen geweest. Vaak is ook een goede voorlichting aan bewoners afdoende. In dit geval was
een mededeling dat binnen enkele weken de overlast zou
verminderen of ophouden, mogelijk al voldoende
geweest.

Advies:
-

Bronnen opsporen en verwijderen.
Platte daken schoonhouden.
Hemelwaterafvoeren in goede staat houden.
Zwaar bemoste bomen in de directe nabijheid, wanneer
deze de overlast veroorzaken, verwijderen.

Een behandeling met een bestrijdingsmiddel is niet mogelijk aangezien hiervoor geen bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten. Daarnaast heeft een bestrijdingsmiddel nauwelijks
effect op de mosmijten.

