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Natuurhistorisch verschijnsel
bij een overstroming

M otm u goes
AI jaren lijden we hier in Utrecht op het KNNV Bureau onder een slechte
atmosfeer. Dat ligt niet aan de mensen die hier werken, maar aan het
vocht in onze kelder. In de loop der jaren leek het vocht en de daarmee
samenhangende penetrante muze lucht toe te nemen. Afgelopen zomer
barstte de bom, ofmoet ik zeggen de beerput? Nadat de buren iets aan
hOn wateroverlast hadden gedaan. stroomde het regenwater bil bakken
onze kelder in; je waande je in een zinkend schip, zo snel kwam het
water door de muren heen naar binnen zetten. Nadat we hals over kop
de voorraadkelder hadden ontruimd bleek het niet alleen regenwater te
zijn, maar kwam er ook een zwarte drab tussen de vloertegels door
omhoog zetten. De stank werd erger en erger, bil tijden ondraaglijk. Vier
maanden heeft het geduurd voordat huisbaas en gemeente een besluit
namen wie van hen er iets aan moest gaan doen.

Eind september zat er een klein insect (ongeveer een halve centimeter)
op mijn monitor, ik zette het opzij en werkte verder. maar het bleefer
maar zitten en op een gegeven moment ben ik er wat nader naar gaan

kijken. Door een loepje beschouwd bleek het een prachtig motachtig
beestje te zijn, met mooie 'bevederde' vleugels, pootjes en voelsprietjes
Het was een motmugje (fam. Psychodidae). Volgens een insectenboek
van Kindvall leven zil op vochtig, rottend materiaal leven, bijvoorbeeld
uitwerpselen. Nu dat was in toenemende mate voorhanden in de kelder
en het bleefdus niet bil 66n motmugje. Het werden er tientallen, hon.

derden, duizenden. We hebben op een gegeven moment de kelder maar
dichtgespijkerd.

Eindelijk is de gemeente begin november begonnen met het opsporen
en verhelpen van het probleem. Dat was niet eenvoudig. het hele riole-
ringstelsel van ons en de panden om ons heen is vervangen. Onder
onze keldervloer bleek al jaren een open riool te zitten. Nu is het eind
december en ze zijn eindelijk bezig de straat weer dicht te maken.
We hebben een prachtige nieuwe gemetselde vloer in de kelder, de stank

s weg, de atmosfeer is veel droger en wil varen er wel bil.

Alleen de motmugjes: ze zijn er niet meer omdat hun broedplaats is ver-
dwenen en er rest alleen een rato. Maar zo zie je dat ook een ramp je

weer wat kennis kan bezorgen, ik had nog nooit van motmugjes
gehoord.
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