De bruine mier (Lasius brunneus Latreille)

Spitsgrondig
Summary

Prevention measures against shrew mice
(fam. Soricidae) by using mortar to reduce
ventilation holes in an outer wall to 0,5 cm
could have saved a home owner a few
thousand Dutch guilders.
Het is alweer enkele jaren geleden dat ik
een Woningbouwvereniging er nog net
van kon weerhouden de riolering van een
woning met stankproblemen op te graven.

en omdat de uitslag van het onderzoek
verder niets opleverde werd verder naar
de oorzaak gezocht. Na het openbreken
van de spouwmuur werden voldoende
aanwijzingen gevonden om een
bestrijdingsbedrijf in te schakelen . Dit
bedrijf determineerde de in de spouw
gevonden uitwerpselen als die van
spitsmuizen en zette in de spouw giftig
lokaas op basis van een vetprodukt uit.
Het lokaas werd door de zich met dierlijke
produkten voedende spitsmuizen
opgenomen, maar toch waren de
bewoners nog niet geheel bevrijd van de
stank.
Aangezien de bestrijding van spitsmuizen
alleen bestaat uit het treffen van
weringsmaatregelen werd door mij één
ventilatievoeg in het bijzonder en de
overige ventilatievoegen in het algemeen
aangemerkt als oorzaak voor het
binnendringen van de spitsmuizen.
Met enige kennis van zaken, een beetje
cement en enkele ventilatieroostertjes
had de huiseigenaar zich dus een paar
duizend gulden kunnen besparen.
P.C. Groebe

spitsmuis

Oorzaak van de stank waren de zich in de
woning ophoudende huisspitsmuizen, die
hun stankklieren af en toe niet konden
bedwingen.
Dat niet alle huiseigenaren en bewoners
bij stank in de woning aan spitsmuizen
denken bleek onlangs weer eens.
Op bezoek bij een Woningstichting werd
ik meegenomen naar een object waar de
bewoners al jaren hinder ondervonden
van stank in de woning. Het betrof een
hoekwoning van een blok. De stank was
zo hevig, dat de huiseigenaar ten einde
raad grondmonsters heeft laten nemen
omdat gedacht werd aan één of andere
bodemverontreiniging.
De reken ing à / 1.200,-- loog er niet om
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Summary

The brown ant (Lasius brunneus Latreille)
lives in dead trees, old woeden beams,
floors and roof boards where moist
caused wood rot. 4 Case histories of
nests found in high hidden places are
described. In two cases technica!
measures had to be taken.
"De bruine mier leeft in dode bomen en
stronken, maar komt soms ook voor in
oude balken, houten vloeren en
dakbeschot".
Zie hier een beschrijving over de
leefwijze van de bruine mier uit de
informatiebrochure nr. 159 van onze
Afdeling.
Deze beschrijving leert ons dat we bruine
mieren op plaatsen kunnen aantreffen
waar we geen mieren zouden
verwachten. Daarom vraagt de Afdeling
iedere keer weer een monster op te
sturen om de verschillende mieren en
andere insekten op naam te kunnen
brengen.
Als we de soort kennen weten we meteen
iets meer over de leefwijze.
Andersom werkt het ook. Naarmate meer
voor de soort typerende kenmerken over
het optreden en schade in gebouwen
bekend worden, kunnen deze gegevens
ook weer ter aanvulling in de beschrijving
van de leefwijze worden opgenomen .
Om duidelijk te maken dat een aantal
klachten over de bruine mier
overeenkomsten met elkaar vertoont, zal
ik enkele praktijkgevallen onder de loep
nemen, waarbij in een tweetal gevallen
sprake was van lekkage.

de omgeving en zich alleen bekommeren
om voldoende voedsel en schuilplaatsen
zal deze overeenkomst in kleur wel op
toeval berusten.
De rustige sfeer van het kloosterleven
maakte op mij meer indruk dan op de
bruine mieren waar het hier uiteindelijk
om ging. Deze bevolkten een
bewaarplaats voor appels en peren,
alwaar ze nestelden tussen het
geïsoleerde plafond. De klacht betrof
aantasting van de isolatieplaten, wat
duidelijk te zien was aan het op de grond
gevallen knaagsel.
Langs de plafondbalken liepen
honderden mieren van links naar rechts
en terug. Nieuwsgierig onderzocht ik aan
de buitenzijde van het gebouwtje
waarnaar deze mierenstroom op weg
was, maar buiten trof ik geen enkele mier
aan. Voor mij bleef het dus een raadsel
waar de in de buitenmuur verdwijnende
mieren naar toe gingen om hun voedsel
te zoeken. Met de abdis liep ik nog even
door de kloostertuin om de ontluikende
nieuwe fruitoogst te bewonderen om
daarna bij de thee tot een afgewogen
advies te komen. Aangeraden werd om
de ruimte tussen de plafonds te
bespuiten aangezien zich daar naar alle
waarschijnlijkheid het nest zou bevinden.
Bij navraag na enkele weken bleek het
door de gemeentelijke
ongediertebestrijder gespoten middel op
basis van deltamethrin resultaat te
hebben opgeleverd. Geen knaagsel en
geen mieren meer. In de bewaarplaats
had het nerveuze gedoe van de mieren
weer plaats gemaakt voor een serene
rust, die meer bij deze omgeving paste.

Bewaarplaats
Lusthof

Ik herinner mij de kleur van het habijt van
de kloosterzuster niet meer precies, maar
volgens mij was het bruin. Omdat
plaagdieren zich weinig aantrekken van
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In dit geval betrof het een paviljoen van
een tehuis voor gehandicapten waar zich
ieder voorjaar weer gevleugelde
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