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•
•
•
•
• Hygiëne als ultieme motmug preventie
•
• Het gebeurt regelmatig dat het KAD benaderd wordt door bedrijven en instellingen
•
• om te onderzoeken wat de oorzaak is van overlast van motmuggen. Niet dat de mot• mug zo gevaarlijk is, maar omdat hij door z'n behaarde lichaam bacteriën kan over• brengen. Hierdoor kan hij een ware kwelgeest vormen voor bedrijven die hygiëne
• hoog in het vaandel hebben, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen en producenten
•

Motmug on the move

van farmaceutische producten en voedingsmiddelen. Stagnatie van de werkzaamheden kan voor dergelijke bedrijven veel overlast en financiële consequenties met
zich meebrengen. Het KAD analyseert:

De motmug behoort tot de familie van de Psychodidae . Het is
een klein dichtbehaard mugje, dat in de volksmond ook wel
motvliegje of aalputmotje genoemd wordt. Volwassen motmuggen worden slechts 1,6 tot 6,4 mm. groot. Zij zijn goed te
herkennen aan hun behaarde vleugels , die groter zijn dan hun
lichaam.
Motmuggen variëren in kleur van grijs tot geelachtig en zwart
en hebben twee lange antennes aan hun kop. Deze antennes
bestaan uit 12 tot 16 segmenten. Elk segment bestaat uit een
verdikking met een ring van lange haartjes. De wijfjes van de
motmuggen leggen wel 100 eitjes per keer. De larven hebben
geen poten en ogen en overleven alleen in een waterig milieu .
Zij zijn 1 tot 9 mm lang. In Nederland en België komen ongeveer 35 soorten motmuggen voor.

Latrinevlieg (zelfde leefomstandigheden als de motmug,
maar de vleugels zijn niet behaard en hebben een andere beadering)
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Méér over de motmug
Motmugjes zijn 's avonds het meest actief , het zijn slechte

vliegers en kunnen maar 1 à 1,5 meter per vliegbeurt overbruggen . Ze maken korte, springerige vluchten of kruipen rond.
Eenmaal buiten kunnen ze verder weggeblazen worden door de
wind , waardoor ze grotere afstanden kunnen afleggen .
De levenscyclus is 10 tot 50 dagen, afhankelijk van de
temperatuur. Soms kunnen er 8 generaties per jaar voorkomen.
Ze worden aangetrokken door licht en zijn zo klein dat ze niet
worden tegengehouden door vliegengaas . Overdag bi ijven ze
vaak zitten met de vleugels , met een lengte van 1,5 tot 2 ,5
mm lang, dakpansgewijs over elkaar geslagen . Op afstand zien
motmuggen op een witte muur eruit als een klein hartje.

Van buiten naar binnen ...
. . . of andersom?
De meeste bedrijven die bij het KAD aankloppen met het
verzoek onderzoek te doen naar de oorzaak en mogelijke oplossing van het probleem , gaan ervan uit dat ze het slachtoffer
zijn geworden van motmuggen die 'binnen zijn komen waaien '.
Motmuggen kunnen weliswaar massaal met de wind worden
meegevoerd, maar in de regel ligt het probleem bij het bedrijf
zelf, door bijvoorbeeld de locatie of bouwtechnische details.
Het is daarom belangrijk wat meer over de leefwijze van de
motmug te weten .
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Favoriet leefmilieu

Conclusie KAD

Motmuggen zoeken in de open natuur naar vochtige, schaduwrijke plaatsen, bijvoorbeeld onder vochtig dierlijk of plantaardig afval. Broedplaatsen zijn normaliter altijd in de nabijheid van organisch afval, vervuild en troebel water of in vochtige organische materialen. Hier zetten de wijfjes dan ook de

Het is belangrijk dat bedrijven zich meer en meer bewust
worden van de rol die preventie kan spelen bij het tegengaan
van overlast van plaagdieren . Het is jammer dat het KAD vaak
pas wordt ingeschakeld als er sprake van problemen is.

eitjes af en wordt het rottend organisch afval een voedselbron
voor de larven. De volwassen exemplaren leven voornamelijk
van nectar en van vervuild water. In de industriële en verstedelijkte gebieden vinden we motmuggen in afvoergoten, nabij
waterzuiveringsinstallaties, rioleringen, onder of in koeltorens,
drinkbakken, afvalwater, onder bloembakken , enzovoort.

Gemeenten én bedrijven zouden zich vaker de volgende vraag
kunnen stellen:
Gaan we van incident naar incident of,
kiezen we voor risico-analyse en preventie?
De Engelsen hebben er een mooi gezegde voor:
penny-wise and pound-foolish
(zuinig met muntjes maar kwistig met briefjes).

Zo kunnen deze motmuggen in rioleringssystemen, rond
septische putten en rond vochtige composthopen in enorme
hoeveelheden voorkomen. In woningen komen motmuggen voor
nabij aflopen van een toilet, douche en/of wasbakken . Vooral
niet gebruikte en/of verstopte aflopen zijn favoriete ontwi kke1i ngsplaatsen. Aangezien motmuggen zeer vaak in rioolbuizen
voorkomen, kan een open verbinding met het riool , zoals een
lege sifon van een zelden gebruikte wastafel of toiletgroep , of
de afvoerpijp voor regenwater voor heel wat overlast zorgen.
In fabrieken kom je ze vaak tegen bij waterafvoerputjes die
niet schoon zijn, maar regelmatig komen ze ook binnen via de
droogstaande sifons van bijvoorbeeld een oud model oogspoeldouche (immers aangesloten op de waterleiding), en uiteraard
op plaatsen , waar water langdurig stil staat, dit vaak in combinatie met organische productresten.
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