Faraomieren in Arnhem
Reeds in de jaren negentig van de vorige eeuw had men in
grote delen van het centrum van Arnhem al overlast van
faraomieren. Deze mieren werden door verschillende
bestrijders bestreden, soms met tijdelijk succes, soms ook niet,
maar altijd had de mier de langste adem ..

TIJD VOOR ACTIE

SAMENWERKING

Dat d eze acties nie t altijd even succesval ware n ,
had o.a. a ls oorzaak dat e r naast de bedrijve n
waar bestred e n we rd, ook plekken waren waar
niet bestrede n werd. Zo wa re n deze acties altijd
gedoe md te mi slukke n. In 2004 nam de Voedsel
e n Ware n Autoriteit (VWA) bij een a antal horecabedrijven maatregelen.

De gem eente Arnhe m maakt voor d e bestrijding van o ngedie rte
gebruik van de dienste n va n SITA Recycling Services. Voor d eze groo tschal ige ac tie is me er mankrac ht gewe nst dan voorhande n is. Een
tweede pa rtij verl eent daarom zijn m e dewe rking: Re nto kil Initia! bv.
Op dit mome nt (m ei 2005) zijn van twee verschille nde locaties de
planne n rond en is d e bestrijding in volle gang. In h et volge nde
nummer van DIERPLAGEN is er meer be kend ove r h et ve rloop van de
actie en d e proble m en waa r tegenaan is gelope n . Wij ho ude n u o p de
hoogte.

De gemeente kreeg veel klachten binn en van
zowel bedrijven als van be wone rs. Tijd voor
actie dus. Dit keer een groots opgezette actie,
waarbij alle partije n hun m edewe rking moe ten
verlene n.

INVENTARISATIE
De gem eente Arnhe m h eeft voor deze actie d e
hulp ingeroepen van he t KAD. Begin februari
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2005 is in h et centrum van Arnhe m een voorlichtingsbrief rondgestuurd, same n m et een
e nquê te. Deze voorlic htingsbrie f ste lde de
be wo ne rs gerust: 'd eze zee r kle ine mi ere n ve ro o rzake n geen sc hade en zijn niet direct een
bedre iging voor de volksgezondhe id', maar
benadrukte tegelijkertijd dat me n vanwege de
o verlast we l ve rpl ic ht was m edewerking te verlen en aan de inventarisatie om h et ve rspre idingsgebied in kaart te bren gen e n aan de
bestrijding zelf.
De m e n sen kregen de keuze om aa n te geven o f
ze wel o f geen miere n zagen. 60 % va n he n zond
de ingevulde formuliere n reto ur. De ve rspre iding van de miere n over de betro kke n blo kken
bleek dusdanig groot, dat is beslo ten een
bestrijdingspla n o p te stelle n waarbij alle pand en in één kee r wo rden voo rzien van Ba yer's
Maxforce Farao mi e r-lokdozen (toe latingsnum m e r 11 635 ). Werkzame sto f: hydrameth ylno n , ook we l beke nd als maaggif.

In Antwerpen/Borgerhout kampt men met een vergelijkbaar hardnekkig pro·
bleem. Faraomieren teisteren al bijna 2 jaar de buurt. Buurtopbouwwerk en de
Bewonersraad komen er niet uit. Het blijkt onmogelijk om 100 gezinnen op één
lijn te krijgen en hen te motiveren de kosten (€ 100 tot 200 per gezin) voor de
bestrijding te laten betalen.
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DE FARAOMIER
Mo11omori11m phnrno11is L.
Lid van de subfamilie knoopmieren (Myrmicinae). de
familie mieren (Formicidae) en behorende tot de orde
van vliesvleugeligen (Hymenoptera).
Faraomieren komen in het gehele land voor; nesten
bevinden zich uitsluitend binnenshuis. Oorspronkelijk
zijn de faraomieren uit de tropen afkomstig. Vooral na
1945 was er sprake van een grote toename door het
aanbrengen van centrale verwarming in gebouwen en
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het toenemende handelsverkeer. Het thans oudst
bekende geval in Nederland dateert van± 1900, mogelijk eerder (postkantoor te Leeuwarden).
De faraomier leeft in staten. Er zijn meerdere nesten per
volk en per nest meerdere (tot 400) koninginnen.
Deze koninginnen zorgen voor het voortbestaan van
de soort; zij dienen in elk geval gedood te worden.
Zij houden zich echter op in goed verscholen nesten.
De ontwikkelingsduurvan ei tot imago bij 27°( en 80%
luchtvochtigheid is ca. 1,5 maand. Faraomieren zijn
alleseters, maar ze hebben een voorkeur voor

vlees(waren). Ze worden dan ook regelmatig aangetroffen in brood, suiker en andere levensmiddelen en
honden- en kattenvoer.
De nesten zijn over het algemeen te vinden op warme
plaatsen: in de omgeving van kachels, ovens en radiatoren, maar ook achter tegels en betimmeringen.
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Spuitmiddelen helpen niet, men bereikt er de nesten
niet mee en bovendien zullen de werksters de met
insecticide bespoten oppervlakten mijden. De enige
effectieve methode is die met lokaas. Die moet op en
bij de looppaden worden aangebracht, langs deurposten, plinten en in kasten. De werksters nemen dit
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mee naar het nest en vreten ervan, net als de koninginnen en de larven. De versheid van het lokaas is erg
belangrijk voor de effectiviteit.
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