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• vroegere benaming: Iridomyrmex humilis,

De Argentijnse mier

(Engels: Argentine ant, Frans: Fourmi d'Argentine, Spaans: Hormiga argentina)
Uiterlijk:
De werksters zijn morfologisch identiek, 2,2 tot 2,6 mm lang
en helderbruin tot donkerbruin gekleurd. Op de borst bevinden
zich geen doorns. De sprietzweep (antena) is twaalfledig en
niet knotsvormig. De achterlijfsteel bestaat in tegenstelling tot
de Myrmicinae uit één knoop, de petiolus. De Argentijnse mier
heeft net zoals alle soorten van de subfamilie Dolichoderinae
een spleetvormige anaalopening aan de onderkant van het
abdomen, waar géén haarkrans omheen zit. Door de vorm van
de anaalopening en het ontbreken van een haarkrans is de Argentijnse mier redelijk gemakkelijk van de Europese inheemse
Lasius-soorten te onderscheiden. Er is geen angel aanwezig.
Als de dieren gestoord worden of zich geprovoceerd voe len,
verdedigen zij zich door te bijten. De werksters scheiden een
onaangename geur af als ze geplet worden. De lichaamslengte
van de koninginnen is 4 6 mm.
Twee koninginnen en werksters van de Argentijnse mier
Foto: Reiner Pospischil

Leefwijze en betekenis:

Werkster van de Argentijnse mier drinkt van een waterdruppel
Foto: Reiner Pospischil

Ontwikkeling
De Argentijnse mier is polygeen (d.w.z. in de nesten zijn
meerdere koninginnen). De paring van de geslachtsrijpe dieren
vindt binnen het nest plaats. Nieuwe nesten worden gevormd
doordat dochterkolonies zich afscheiden. De ontwikkelingsduur
van ei tot volwassen dier duurt afhankelijk van de temperatuur
en het voedselaanbod tussen 33 en 141 dagen, gemiddeld 74
dagen. De larven komen na ongeveer 28 dagen uit het ei en
hebben gemiddeld 31 dagen nodig om zich te ontwikkelen.
Het popstadium duurt 2 weken.

De werksters volgen op zoek naar voedsel vaste sporen, die op
de bodem langs kanten, planken, stenen en dergelijke lopen.
De Argentijnse mier heeft een voorkeur voor suikerhoudende
voeding en koestert en hoedt als het ware insecten, voornamelijk bladluizen, die honingdauw produceren. Siroop, vruchtensap en overrijpe vruchten zijn ook zeer gewild. Soms dringen
de werksters een bijenkorf binnen. Voor de broedzorg van de
mierenlarven brengen werksters ook proteïne en oliehoudende
voedingstoffen in de nesten en kunnen op die manier schadelijk zijn voor menselijk voedsel.
Buiten gebouwen leven de Argentijnse mieren in vlakke, direct
onder de oppervlakte liggende nesten, in scheuren en spleten
tussen stenen, onder brandhout of andere materialen, wat
dat betreft is de Argentijnse mier niet kieskeurig. In dikke
mulchlagen onder bomen en struiken kan men vaak kolonies
Argentijnse mieren aantreffen. Spleten in de fundamenten van
huizen worden graag voor nesten gebruikt. Een constante hoge
vochtigheidsgraad bij het nest is belangrijk.
Binnen gebouwen maken deze mieren hun nesten dichtbij
vochtige plaatsen, zoals bij een defecte waterleiding, afvoerleidingen, wasbakken en bloempotten. Argentijnse mieren
kunnen in groten getale gebouwen intrekken, als de leefomstandigheden buiten te koud of te droog zijn. Een tekort aan
bladluishoning kan er ook toe leiden dat ze in gebouwen binnendringen om daar suikerhoudend voedsel te zoeken. Om in
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gebouwen te komen, klimmen de werksters langs takken van
bomen en struiken die tegen de muur van een huis staan of via
telefoon- en elektriciteitsleidingen.
Omdat de werksters op zoek naar voedsel ook afval, rioolwater, kadavers en dergelijke opzoeken, komen zij als potentiële
overdragers van ziekten in aanmerking.

Verspreidingsgebied:
De Argentijnse mier is inheems in Argentinië, Paraguay,
Uruguay en Brazilië. Als gevolg van de wereldhandel is de
soort over de hele wereld verspreid en vestigden ze zich in veel
gebieden met een subtropisch tot mediterraan klimaat. Op
Braziliaanse schepen met ladingen koffie zijn ze waarschijnlijk rond 1900 naar New Orleans gekomen en hebben zich
van daar uit in de zuidelijke staten van de VS verspreid, zoals
in Californië, Arizona, Missouri, lllinois, lndiana, Maryland,
Oregon en Washington. Actuele gegevens over de aanwezigheid van deze soort op andere continenten betreffen o.a. Chili,
Mexico, Peru, Zuid-Afrika, Noord Afrika (Algerije), de Arabische Emiraten, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en Europa. Op
talrijke eilanden in de Atlantische Oceaan, Stille Oceaan en
de Middellandse Zee is de soort intussen ook verbreid (Holway
et al. 2002).De soort kwam eind l 9e eeuw naar Zuid-Europa
en heeft zijn verspreidingsgebied onder andere in Portugal tot
800 meter per jaar langs de kust uitgebreid. Intussen komen
er twee superkolonies Argentijnse mieren voor langs grote
delen van de Atlantische kust en de Middellandse Zeekust
in Zuid-Europa. Een van deze beide Kolonies strekt zich uit,
met meerdere miljoenen nesten, van de Portugese Atlantische
kust over 6000 kilometer langs de Middellandse Zeekust tot
in Noord-Italië. De tweede superkolonie ontwikkelde zich langs
de Spaanse Middellandse Zeekust (Giraud et al. 2002).
In Ierland en België werd de aanwezigheid van deze soort in
kassen al in 1921 in beschreven. In de botanischen tuin van
Praag werd de aanwezigheid van de Argentijnse mier in 194 7
aangetoond. Verder werd ze aangetroffen in een tropische kas
in Polen en in appartementen in Noorwegen. Uit Duitsland zijn
maar weinig meldingen over Argentijnse mieren in gebouwen.
In één melding is er sprake van het aantreffen van werksters in
een open terrein bij de rivier de Ahr.

Oorzaken van de verspreiding van de Argentijnse mier over
de hele wereld
De Argentijnse mier hoort tot de ,invasieve mieren' en stelt
weinig voorwaarden aan de leefomgeving; dit samen met haar
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grote aanpassingsvermogen maakt haar geschikt voor de menselijke leefomgeving. Verdere voorwaarden voor de succesvolle
inburgering zijn de geringe voorwaarden bij het bouwen van
nesten en de grote mobiliteit van de koninginnen en werksters
tijdens de zoektocht naar nieuwe nestplaatsen.
In tegenstelling tot de in het oorspronkel ijke verspreidingsgebied levenden mierenkolonies hebben de kolonies in de invasiegebieden de agressiviteit van de nesten onderling verloren,
waardoor de vorming van superkolonies over grote afstanden
zoals in Zuid-Europa en in Californië mogelijk werd. Binnen
deze kolonies worden mieren van de eigen soort uit andere
nesten gerespecteerd en niet aangevallen. Volken van verschillende superkolonies bestrijden elkaar wel. De werksters zijn
agressief tegen andere insecten (vooral andere mierensoorten)
in hun omgeving en ze verdringen in de invasiegebieden delen
van de inheemse fauna.
De volken nestelen op vochtige plaatsen in de buurt van
voedselbronnen en bestaan al naar gelang de leeftijd van de
kolonie uit een paar honderd tot honderdduizenden werksters
en talrijke koninginnen, waarbij grote verschillen mogelijk zijn
afhankelijk van de seizoenen. In de herfst trekken meerdere
kolonies samen om voor het overwinteren een groot nest te
bouwen.
In tegenstelling tot veel andere soorten mieren zorgen de
koninginnen ook voor het broedsel en worden ze regelmatig
samen met werksters buiten het nest aangetroffen. Deze mobiliteit van de koninginnen maakt het mogelijk dat de volken bij
gevaar snel van nest kunnen wisselen en een nieuwe schuilplaats kunnen opzoeken.
Tot een paar jaar geleden leek het erop dat deze soort in Midden-Europa alleen in gebouwen voorkwam met een constant
vochtig en warm klimaat (zoals tropische kassen). Overleven
van deze soort buiten gebouwen werd in Midden-Europese
omstandigheden behalve in de zomermaanden voor onmogelijk
gehouden.

Territorium uitbreiding
Een plaag van Argentijnse mieren, die zich over meerdere
naast elkaar gelegen woningen in Nederland uitstrekte werd in
februari 2007 met lokaas in de woningen bestreden. Mierenstraten werden op vensterbanken, op plinten en in de keukens
langs de werkplekken aangetroffen. Ook in provisiekasten
bevonden zich mieren. Koninginnen werden in de huizen niet
gevonden. In de aarde van een potplant werd een nest ontdekt.
Ondanks het feit dat de temperatuur 's nachts onder de 0°C

lag, werden buiten de huizen op de terrassen, onder de tegels
en onder hout nesten en actieve(!) werksters gevonden die het
uitgezette aas onmiddellijk aannamen. In een buiten staande
emmer, waarin zich een dikke ijslaag bevond, werden in het ijs
vastgevroren werksters gevonden. In de late ochtend werden
ook werksters ontdekt die op de door de zon beschenen houtoppervlakken aan de buitenkant van de huizen li epen.
In Noordrijn-Westfalen werd in februari/maart 2008 een
kolonie Argentijnse mieren ontdekt in een supermarkt en met
succes bestreden, nadat de nesten buiten het gebouw gevonden waren (Firma Onbest, Aachen).
In Japan (Hiroshima Prefecture) werd eveneens vastgesteld dat

Argentijnse mieren in tegenstelling tot de inheemse soorten
ook in de winter buiten actief waren, wanneer de temperatuur
op de grond niet onder de 10°C kwam (Yoshifum i 2004).
De Argentijnse mier bewijst hiermee dat ze in tegenstelling
tot de soorten uit de gematigde breedtegraden geen typisch
overwinteringsgedrag vertoont en zij ook bij lage temperaturen
buiten gebouwen actief kan zijn.

Bestrijding:
Voor de eigenlijke bestrijding moeten de nesten en de mierenstraten gevonden worden. Omdat de werksters de paden op
niet opvallende plaatsen aanleggen, moet het gras langs de
randen van de gebouwen, stoepen en opritten worden verwijderd. Bladluiskolonies, die voor de mieren als voedselleverancier dienen, moeten gevonden en verwijderd worden. Daarbij
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moet rekening worden gehouden met het feit dat de nesten
van de Argentijnse mier ook in Midden- Europa buiten de
gebouwen kunnen liggen en dat de werksters ook bij temperaturen onder 9 °C nog actief zij n.
Aangezien de kolonies zeer mobiel zijn en ze een groot aantal
satellietnesten kunnen hebben en om de zich in die nesten
bevindende koninginnen en ook het broedsel te doden, is het
raadzaam vloeibaar, insecticide houdend lokaas te gebruiken. Op basis van de grote vochtbehoefte van de soort wordt
vloeibaar aas met een suikeroplossing gebruikt. Het enige
middel dat bij de Argentijnse mier werkzaam is, is het onlangs
toegelaten Maxforce Quantum van Bayer. Dit wordt in naden
en kieren langs de mierenstraten aangebracht en met graagte
door de werksters opgenomen. Scheuren en spleten in bodem
en muren moeten worden dichtgemaakt. Takken van struiken
en bomen die met muren in contact staan moeten worden gesnoeid. Om de mieren de voedselbronnen te ontnemen, is het
van belang om de planten die in de nabijheid van gebouwen
staan in het voorjaar een anti-bladluis behandeling te geven.

binnen én buiten toepasbaar • Blijft niet plakken én is
overschilderbaar!
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