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NIEUWE MIER STOND AL
23 JAAR OP DE PLANK
ð 1HGHUODQGLVVLQGVNRUWRŌFLHHOHHQQLHXZHVRRUW
rijker, de plaagmier.
ð ,Q:DJHQLQJHQNRPWKHWEHHVWMHDOELMQDHHQNZDUW
eeuw voor: bij Alterra in een buisje sterk water.

VERKOELING EN WARMTE
De plaagmier is waarschijnlijk vanuit centraal- Azië
onze contreien binnengedrongen. Meegelift met iets of
iemand, want vliegen kan het insect niet. Volgen kenners is deze exoot al tientallen jaren in ons land, alleen
wist niemand dat: hij lijkt nogal op de gewone wegmier. De plaagmier heet zo omdat hij massaal huizen
binnendringt op zoek naar warmte (winter) of verkoeling (zomer). Met die plaag valt het wel mee. Buiten
enkele grotere steden is het dier nog niet gesignaleerd.

ALTERRA NEGLECTS ANT
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Mierenkenner Bram Mabelis van Alterra kan er de grap
wel van inzien. Zeker in combinatie met de wetenschappelijke naam van het beestje: Lasius neglectus. Mabelis
had de ‘genegeerde mier’ 23 jaar lang in zijn verzameling
staan. Een nieuwe Nederlandse soort onder handbereik,
maar hij had het te laat in de gaten.
Mabelis kreeg de mier in 1986 in handen toen hij door
bewoners van een wijk in Leiden werd ingeschakeld. De
bewoners hadden last van een forse kolonie kleine mieren. Volgens een rapporteur van de Hoofdinspectie Milieuhygiene ging het om Lasius alienus. Maar Mabelis zag
meteen dat dat niet klopte. ‘Die vertoont heel ander gedrag. Dit was een grote kolonie met veel koninginnen en
de L. alienus heeft maar één koningin. Bovendien vlogen
de jonge gevleugelde koninginnen niet uit om zich elders
te vestigen.’
Het was dus een andere soort, concludeerde Mabelis.
‘Maar welke? Ik kwam er niet uit. En ik heb er ook geen
moment aan gedacht dat het een nieuwe soort zou kunnen zijn.’ Dat kwartje viel een paar jaar later toen André
van Loon van het European Invertebrate Survey Nederland een artikel schreef over een nieuwe mierensoort die
hij had ontdekt in Boedapest. ‘Toen was het me duidelijk:
dat is ‘m. Ik heb meteen de naam op het etiketje van het
buisje veranderd. L. neglectus? In plaats van L. alienus???
Dat ene vraagteken bleef, omdat de determinatie nog geveriﬁeerd moest worden.’

Bram Marbelis en de genegeerde mieren.

Mabelis meldde zijn vondst aan bij zijn collega’s van de
mierenwerkgroep van de Entomologische Vereniging.
‘Maar veriﬁcatie bleef uit. Niemand pikte het op.’ Zo bleef
onbekend dat de plaagmier ons land al in 1986 koloniseerde. De mier kwam bij Mabelis pas weer in beeld toen
eind vorig jaar diverse kranten meldden dat de mier oprukte naar onze grenzen. ‘Journalisten belden me of-ie al
in ons land voor kwam.’ Mabelis antwoordde dat dat niet
bekend was. Een leugentje om bestwil. Veriﬁcatie had immers nog steeds niet plaatsgevonden.
Daar kwam het uiteindelijk van toen Mabelis naar de
universiteit van Gent moest. ‘Ik dacht: ik neem dat buisje
mee.’ De Gentse deskundige Wouter Dekoninck bevestigde dat het om de plaagmier ging. Mabelis bracht daarna
Van Loon op de hoogte van de aanwezigheid van de plaagmier in Nederland. Beiden verschenen begin deze maand
in Vroege Vogels om over de mier te vertellen.
In opdracht van het minsterie van LNV verschijnt binnenkort zelfs een risicoanalyse van de plaagmier. Geschreven door Van Loon. Volgens Mabelis valt het wel mee
met die plaag. Het beestje is naast Leiden alleen in Son,
Maastricht, Wassenaar en Katwijk aan Zee gesignaleerd.
De beestjes zijn hooguit lastig als ze massaal het huis binnendringen. Dat doen ze in de winter vanwege de kou en
in de zomer ter verkoeling.’ Roelof Kleis

There’s a new species in
the Netherlands: the invasive Lasius neglectus
ant. A good name for it at
Alterra, where a specimen has been neglected
for 23 years. In 1986,
Bram Mabelis was called
in by Leiden residents to
examine a large colony
identiﬁed as the common
L. alienus. Bram was
doubtful: this ant had
many queens, L. alienus
only one. Then L. neglectus was identiﬁed in Budapest in 1990, and Mabelis changed the label
on the jar to ‘L. neglectus?’ The question mark
stayed there until this
year, when Mabelis’s
hunch was conﬁrmed.
The ministry of LNV is
doing a risk analysis on
the so-called plague ant.
It won’t be that bad, says
Mabelis. It might invade
houses seeking warmth
in winter or coolness in
summer.
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