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Tekst: André J. van Loon, European lnvertebrate Survey- Nederland (EIS-Nederland)

Lasius neglectus

De plaagmier in Nederland

De plaagmier Lasius neglectusVan Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990 is een zich soms
invasief gedragende mier die na zijn ontdekking (in Boedapest, Hongarije, in de vroege
jaren 1970) en beschrijving (Van Loon et al. 1990, Boomsma et al. 1990) inmiddels op een
groot aantal plekken in Europa en West-Azië is gevonden. Nog steeds worden er nieuwe
vindplaatsen gemeld. Bent u hem al tegengekomen?

Plaagmieren zijn vrijwel uitsluitend aangetroffen in verstoorde
stede lijke en halfstedelijke mi lie us in parken , tuine n, kassen
en langs straten en boulevards . De soort vormt uiteindelijk
grote kolonies met veel eierleggende koninginnen (polygynie) .
Een zeer opva ll end gedrag van de werksters is het in zeer grote
aanta ll en op en neer lopen langs boomstammen, van en naar
grote bladluizenko lo nies die in bomen worden 'gehouden' en
waarvan honingdauw wordt betrokken .
Zi e de video-opname die is te downloaden via de website va n
Espada ler & Bernal (2009) :
(www.creaf .uab.es/xeg/Lasius/ 1ngles/downloads .htm) of die
direct te zien is via de link op de pagina over L. neglectus in
de exot enmodule van het Nederlands Soortenreg ister:
(www.nederlandsesoorten . n 1/get?site=n lsr&view=n lsr&page_
al ias=conceptcard&cid=000000016025 ). Het oorspronkelij ke
verspreidingsgebied is onbekend, moge lijk de omgeving van de
Zwarte en Kaspische Zee.
Lasius neglectus kan overlast bezorgen in de stede ! ijke
omgeving en ook invloed hebben op de loka le mierenfauna
en overige biodiversiteit. Dit was aan leiding voor het Team
Invasieve Exoten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit om een risicoanalyse op te laten stell en voor
de plaagmier (Van Loon 2009) .

Onderzoek
Bij aanvang van ge noemd onderzoek in het voorjaar van 2009
was L. neglectus 'formeel ' nog niet in Nederland vastgesteld .
Er waren - in retrospectief - we liswaar enige aanwijzingen voor
het voorkomen (o .a. in Leid en en Wassenaar; De Jon ge 1986,
Bode 1996, Mabelis & Van Loon in prep .), maar deze meldingen van ' Lasius alienus' (waar de plaagmier op lijkt) werden
tot nu toe nooit goed opn ieuw onderzocht en zijn dee ls ook
letterlijk in de vergetelheid geraakt . Een belangrijke oorzaak
daarvoor is dat L. neglectus op grond van morfologische ken merken van verzame ld e exe mplaren last ig is te herkennen en
ook was in die ti jd nog nauwelijks bekend dat L. neglectus voor
prob lemen in huizen kon zorgen . Pas in de t weede helft van
de jaren 1990 kwamen de vele meldingen van de plaagmier in
Europa op gang.
In de zomer van 2009 werd ook de locat ie in Leiden opnieuw
bezocht en geïnventa riseerd (Mabel is & Van Loon in prep.) . 1n
het archief van het KAD konden ook de adressen van andere
oude en enkele recente verdachte meldingen van 'Lasius a/ienus'
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worden achterhaa ld (Mike Brooks (K AD) pers . meded .) en ook
deze werden bezocht. Het onderzoek had als resultaat dat
bevestigd kon worden dat L. neglectus voorko mt in Wassenaar,
Leiden, Katwij k aan Zee, Son en Maastricht. De determinaties,
gebaseerd op morfologie en gedrag (bijv. polygynie), werden in
al le geva ll en bevestigd door een DNA-ana lyse (DNA-bard-coding; Van Loon 2009) . De ee rste melding in Wasse naar dateert
al van 1978, en terugrekenend kunnen we ervan uitgaan dat
de introductie al in het begin van de jaren 1960 moet hebben
plaatsgevonden. Ook de andere introducties zijn waarsc hijnlijk
al tientallen jaren oud.

Leerw1 ze
Lasius neg/ectus is een polygyne mierensoort: in het grond nest
bevinden zich vele eierleggende koninginnen . Dit is een unieke
eigenschap bi nn en de Europese Lasius-soorten die verder alle
monogyn zij n, d.w.z. met één eierl eggende koningin . In een
grote Spaanse kolonie werd het aantal koninginn en dat ondergronds in de nesten leeft geschat op 35 .500 (Espadaler et al.
2004) . De onderli nge agressie t ussen nesten is zeer gering
waardoor een grote populatie feitelijk een grote superkolonie vormt die door afsplit sing van een groepje werkst ers
met enkele koninginnen langzamerhand steeds meer terrein
wint. Net zoals bij andere mieren produceren de eierlegge nde
koninginnen behalve werksters ook nieuwe koninginnen en
mannetjes. In tegenste lling tot veel andere Lasius-soorten
paren deze met elkaar in en op het nest en de bevruchte
koninginnen worden weer in het nest opgenomen en dragen
vanaf dat moment op hun beurt bij aan de productie van werksters en geslachtsdieren. Van een bruidsvl ucht met uitzwermende koninginnen die in de lucht met de mannetjes paren
is dus nauwel ijks sprake (Van Loon et al. 1990, Espada ler &
Rey 2001). De soort wordt over grote afstand en dan ook al lee n door de mens verspreid, waarschijnlijk door transport van
potplanten, potgrond en ander materiaal.
De belangrijkste voedselbron voor L. neg/ectus is honingdauw
dat door blad lu ize n wordt afgescheiden . De werksters vormen
zeer drukke en brede 'mieren strate n' langs boomstammen , van
en naar de bladluiskolonies in de boomkronen .
Veel informati e over het thans bekende verspreidingsgebied
en de biologie van L. neglectus is te vinden op de website
van Espada ler & Bernal (2009) (www. creaf.uab .es/xeg/Lasius/
index.htm l.

De plaagm ier Lasius neg/ec tus, Leiden. Foto: Roy Kleukers.
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V w Jzm en

Tussen de eigenli jke introductie en de ontdekking van de
aanwezigheid van L. neglectus kunnen enkele tientallen jaren
zitten, omdat de populatie dan pas zo groot word t dat ze overlast gaat veroorzaken . Bovend ien lijkt de soort in uiterl ijk en
gedrag (bv. graafactiviteiten onder trottoirs en terrassen) veel
op de algemeen voorkomende wegmier L. niger. Dat maakt
t ijdige signaler ing en voorkómen van vest iging vri jwel onmogelijk. Volledige elimin atie wordt sterk bemoeilijkt door de grote
aa ntall en eierleggende koninginne n: de kans dat die al lemaa l
worden gedood lijkt niet zo groot. Bestrijding van extreme overlast (b inn en gebouwen en door het verhinderen van toegang
tot gebouwen) zal in de meeste gevallen uiteindelijk de enige
optie zijn .
Zo was in Son sprake van extreme overlast in huis, met nesten
in spouwm uren en in plafonds. Daarnaast zit L. neglectus
ook overal buiten in de tuin en onder het terras . De extreme
overlast binne nshuis werd in 2009 in enkele etappes met
succes bestreden . Maar verwacht kan worden dat dit met enige
rege lmaat zal moeten word en herhaald .
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Opr
Het lijkt waarsch ijnlijk dat de nu bekende locat ies ni et de
enige zijn waa r L. neglectus voorkomt. Ik wil daarom ee n
oproep doen aan lezers (bv. bestri jders) om gevallen van
Lasius-m ieren (ande rs dan de wegmier L. niger) die overl ast in
en nabij woningen en andere gebouwe n veroorzaken aa n mij te
melden . Aanwijz ingen dat het om L. neglectus kan gaan zijn:
1. Vrij kleine eenkl eu ri g bruin ige werksters , zonder duidelijke
afstaa nde beharing op de sprietschaften (L. niger is doorgaans
iets groter, zwa rter en heeft duidelijke afstaande beharing op
de sprietsc haften); 2. Grote aantallen werksters lopend op
boomstammen richting bladluize nkol on ies; 3. Indien een nestplaats (bv. onder een tege l) wordt geopend en uitgegraven , zijn
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meerdere ongevleugelde koninginnen gemakkel ij k te vinden ;

4. In mei-juli kunnen gev leuge ld e koninginnen en mannetjes in
de nesten worden aangetroffen . Deze zijn opva llend klein , veel
kleiner dan bij L. niger.
Meldingen kunnen, indien mogelijk met een buisje alcoho l met
enke le verzamelde dieren, worden gestuurd naar onderstaand
adres .
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