Een ervaring met

Bij de toepassing van zelf aangemaakt lokaas

lang duurt voordat de dood intreedt. In die

bereid met bromadiolon- en of difenacum-concen-

periode zal wel opname van lokaas plaatsvinden.

traat dient het vaste uitgangspunt te zijn om

Als een bestrijding is gestart, is regelmatige con-

gepelde haver als standaardlokaas te gebruiken .

trole op de opname vereist. Bij goede opname in

Indien een andere keuze wordt overwogen is het

de beginfase van een bestrijding zul len de objec-

noodzakelijk om eerst een lokaaskeuzeproef te

ten tweemaal per week moeten worden bezocht.

doen. Alternatieve lokazen, andere dan gepelde

Als de opname afneemt, kan in een later stadium

haver, dienen altijd te voldoen aan de voorwaarde

een controlefrekwentie van eenmaal per week

dat het mengen met voornoemde concentraten

voldoende zijn.

geen problemen oplevert.

Een dringend advies is om de best rijding per

Conclusie

Algemeen

Mieren van het geslacht Lasius zijn veel voor-

de tuinmieren-

komende plaagdieren in de noordelijke staten
van Amerika. De soort Lasius alienus Förster is

soort Lasius

daar ook wel gedetermineerd als Lasius niger
americanus Emery. Hiermee wordt al duidelijk dat

alienus Förster

de soort nauw verwant is aan onze tuinmieren-

S ummary

een daarmee vergelijkbare leefwijze heeft. Zij

soort Lasius niger L. , de zwartbruine wegmier en

komt in de Verenigde Staten wijd verbreid voor en

object te blijven vervolgen tot men er absoluut

A block of houses in a town in the

is daar een gewone soort in bosrijke streken.

zeker van is dat alle ratten verdwenen zijn. Hier-

western part of the Netherlands, which

In ons land komt de soort voor op zandgronden,

Uit laboratoriumonderzoek en praktijkervaringen

mee wordt bereikt dat zich niet direct een nieuwe

is built on sandy ground, was flooded

maar is waarschijnlijk niet zo verspreid als de

is gebleken, dat de bestrijd ing van de zwarte rat

populatie ratten op het object ontwikkelt. Nacon-

with the ant species L asius alienus

zwartbruine wegmier. Over een reeks van jaren

moeilijk is. Grondslag daarvoor vormen het leef-

trole en bewaking met onvergiftigd lokaas is

Förster. The total area covered was

ontving onze Afdeling meldingen uit Wassenaar

m2.

en klimgedrag binnen gebouwen, waardoor het

gewenst.

12.000

The main problem was that

(1x), Katwijk (1x) en Leiden (in 1985 voor de eer-

kiezen van lokaasplaatsen grote nauwkeurigheid

Er moet op worden toegezien dat op bedrijven de

the usual control technique performed by

ste maal). Dit veronderstelt voor deze soort een

vereist en het onvoorspelbare gedrag van zwarte

juiste bouwkundige en hygiënische weringsmaat-

the inhabitants of the quar ter failed,

binding met de kuststreek.

ratten voor zover het hun lokaaskeuze betreft.

regelen worden getroffen om hernieuwde import

probably due to l ack of coördination. The

Van bestrijdingstechnici wordt een praktisch

van zwarte ratten te voorkomen .

nomadic way o f life of Lasius alienus

inzicht en een heldere kijk op het verloop van een

Een goed meldingsysteem en een adequaat

may a lso have been of infl uence .

sinds 1985 in enkele straten in een woonwijk
wordt ondervonden, was aanleiding tot een nader

De hinder die door deze mierensoort in Leiden

ingezette bestrijding verwacht. Als lokaas slecht

optreden bij calamiteiten kunnen ertoe bijdragen

Our department started the control

wordt opgenomen en een lokaaskeuzeproef moet

dat de problemen, welke kunnen ontstaan bij het

programme by mapping the total ant

onderzoek. Zowel in de zomer als in de winter

volgen, kan een bestrijding lang duren. Zeker als

voorkomen van zwarte ratten, het hoofd worden

dispersion in the neighbourhood .

waren de mieren in grote aantallen aanwezig in

we daarbij in ogenschouw nemen dat het ook na

geboden.

The control action was performed with

bad- en slaapkamers, huiskamers en keukens. In

the so-called "watering-can me t hod".

alle ruimten van het huis kwamen de bewoners

The insecticide is deluted with wa t er in

mieren tegen. Opvallend was dat de mieren ook

a watering-can and the fluid is poured

veel op zolderverdiepingen werden gevonden.

opname van zeer giftige lokazen bij zwarte ratten
A.D. Bode.

into the entrances of t he ants ' nests

Bestrijdingen van allerlei aard door bewoners uit-

exclusively outside buildings. This

gevoerd, hadden in al die jaren geen resultaat

m ethod proved to be successfu l . After

geleverd. De situatie was door de jaren heen

six months the inhabitants scarcely

alleen maar verergerd.

detected any ants.
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Er bestaat bij deskundigen nog enige twijfel of de

Leefwijze

aangetroffen soort daadwerkelijk Lasius alienus

Uit de literatuur blijkt dat in Amerika de werksters

is. Deze soort is namelijk zeer moeilijk te onder-

de eieren van de maïswortelluis verzamelen en

scheiden van de mierensoort Lasius neglectus.

deze gedurende de winter in de nesten bewaren.

De door de Plantenziektenkundige Dienst ver-

In Engeland eten ze van planten zoals varenblad,

richtte determinaties komen tot nu toe alle uit op

dwergheesters, heide en bladluizen op de takken

de soort Lasius alienus.

van de dwergheesters.
In het voorjaar plaatst de mier deze bladluizen op

Uiterlijk

verschillende soorten planten waarop zij zich kun-

Lasius alienus is een lichtbruine mier, vaak iets

nen ontwikkelen. Het is onze Afdeling niet

kleiner dan de zwartbruine wegmier. De kaken,

bekend of bepaalde bladluissoorten in ons land

voelsprieten en poten van de koninginnen zijn

op dezelfde wijze worden behandeld. In het object

gegoten model van nest Lasius alienus

min of meer roodachtig.

in Leiden is een druk bezoek van deze mieren

De werksters zijn 2,5 - 3,5 mm lang, de manne-

aan bladluizen in berkenbomen vastgesteld . Als

tjes 3,3 - 3,5 mm en de koninginnen 6 - 9 mm.

ze de kans hebben Lasius alienus om te leven bij

tal andere inheemse mierensoorten zoals de gele

den). Voorts worden nesten gevonden onder ste-

Kon inginnen en mannetjes zijn, zoals bij alle

20° - 23°c.

weidemier (Lasius flavus F.), het geval is,

nen, lavablokken en zwerfkeien die als tuindeco-

Lasius-soorten het geval is, gevleugeld.

Lasius alienus komt ook woningen binnen op

gevormd in vegetaties die door beperkt maaion-

ratie dienen. Als uitgedroogde grond scheuren

zoek naar zoetigheid. Zij melkt bladluizen op sier-

derhoud of een geringe begrazingsdruk in weilan-

gaat vertonen, worden onder de bovenste aard-

planten. In het (vroege) voorjaar benutten de mie-

den te hoog worden. Door verhoging van de nes-

laag nesten zichtbaar. Ook nestelt deze mieren-

ren de, vermoedelijk rijk aan koolhydraten zijnde,

ten wordt er door de mieren voor gezorgd dat de

soort in kieren van muren, zoals in het Leidse

sappen die door de bast in de oksels van jong

temperatuur in het nest voldoende hoog blijft om

object door een bewoner werd vastgesteld. Bij

uitlopende takken van bomen worden vrij gege-

de ontwikkeling van ei tot volwassen dier zo opti-

het afbreken van een schuurtje met spouw trof

ven. In enkele woningen in de wijk is door bewo-

maal mogelijk te laten verlopen.

hij vele kleine nesten aan in de voegen van de

ners vastgesteld dat de mieren ook op vlees of

Ze hebben een nomadische leefwijze en verplaat-

muren in de spouw. Deze leefwijze kan de hinder

sen hun broed- verzorgingsplaatsen her en der

in de wintermaanden in de woningen verklaren.

vleeswaren afkwamen.

afhankelijk van het weer en het seizoen.

Een kolonie kan uit meerdere nesten bestaan. In

Lasius alienus maakt geen duidelijke afgeba-

Aardhopen zal men dan ook niet in kort gemaaide

het Leidse object werden veel nesten gevonden

kende nesten; zij maken een netwerk van gale-

gazons of op de kale grond aantreffen. Dit was in

tussen de kieren van de tegels dicht tegen de

rijen die onderling verbonden zijn.

het object in Leiden ook niet het geval. Mieren-

woningen aan. Hieruit kan mogelijk ook het 'bij

Grote aantallen aardhopen van de nesten in het

nesten werden in de gazons niet aangetroffen.

vlagen' optreden van mieren in de woningen wor-

gazon vormen een normaal beeld in gebieden

Nesten worden gewoonlijk buiten gevonden, maar

den verklaard.

waar de soort voorkomt.

in de buurt van woningen ook tussen de stenen

De nesten zal men in het algemeen op zonnige

tuinmierensoort Lasius sp.

Deze aardhopen worden, evenals dat bij een aan-

van voet- en wandelpaden (trottoirs en tuinpa-

plaatsen aantreffen.
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De bruidsvlucht vindt gewoonlijk plaats in juli,

Bestrijding

ten binnenshuis voordoen, mag worden aangeno-

Aanvankelijk werd foxim aangebracht met een

augustus en september, in slechte jaren soms in

De bestrijding van tuinmieren kan op verschil-

men dat de nesten zich dicht tegen de gevel, in

lagedrukspuit. Later werd gebruik gemaakt

oktober.

lende manieren worden uitgevoerd, al naar gelang

de spouwmuur of onder een werkvloer in de

van de zogenaamde "gietmethode". Daarbij

Het eistadium duurt 22-28 dagen en het larvesta-

de omstandigheden. Men kan daarbij gebruik

kruipruimte bevinden.

werd een poedervormig middel op basis van

dium 16-23 dagen.

maken van insecticiden. Wat de hierna vermelde

In de zomer is de volledige ontwikkelingsduur van

actieve stoffen betreft, is niet naar volledigheid

Er wordt met nadruk op gewezen, dat de hierna

ei tot volwassen mier circa 4 maanden.

gestreefd. Slechts enkele middelen die geschikt

genoemde insecticiden giftig zijn, ook voor men-

De mierensoort Lasius a/ienus verdrijft actief

zijn voor het gestelde doel worden genoemd.

sen en huisdieren. De aanwijzingen op het etiket

bestreden met een poedervormig middel op

van het te gebruiken middel moet daarom bij toe-

basis van foxim . De kans dat kinderen, huis-

passing nauwkeurig worden opgevolgd .

dieren of vogels met het bestrijdingsmiddel in

andere mierensoorten uit zijn leefgebied. Dat ver-

foxim, volgens voorschrift met water te zijn
verdund, in de nestingangen verspoten.
•

In de tuinen werden de nesten onder stenen

klaart mogelijk waarom in het vastgestelde ver-

Om deze mierensoort afdoende te bestrijden kan

spreidingsgebied van deze soort geen nesten van

het nodig zijn de grond tot een diepte van 20 cm

de zwartbruine wegmier werden aangetroffen. Aan

om te werken . Dit wordt in de grote graanvelden

de rand van het vastgestelde verspreidingsgebied

in de Verenigde Staten zo nodig gedaan. Het

Voordat tot bestrijding kon worden overgegaan

een harkje in de bovenste laag van de aarde

was dat wel het geval.

behandelen van een compleet gazon is in som-

werd eerst een inventarisatie van de verspreiding

te verwerken. Hiermee werd ook onnodige

mige gevallen noodzakelijk. Als de mieren zich in

uitgevoerd. Toen bekend was in hoeverre ver-

verstuiving van het middel voorkomen.

de woning hebben gevestigd, kan behandeling

spreiding van de nesten had plaats gevonden,

In tuinen, parken en bossen zijn mieren nuttig

daar ook nodig zijn. Aantrekkelijk lokaas voor

werd besloten in een aaneengesloten deel van

Als deze methode in de zomermaanden tweemaal

door het verdelgen van allerlei schadelijke insec-

deze mierensoort bestaat uit een combinatie van

het verspreidingsgebied tot uitvoering van bestrij-

wordt toegepast, zal blijken dat de hinder die in

ten . Het opruimen van mierennesten op derge-

vet en zoetigheid.

ding over te gaan. De oppervlakte waarbinnen

woningen wordt ondervonden, sterk is vermin-

lijke plaatsen met behulp van insecticiden brengt

In ons land bestaat er nog weinig ervaring met de

deze bestrijding plaats zou vinden bedroeg ca.

derd. Mochten de klachten binnenshuis blijven

Het nut van mieren

over het algemeen veel schade met zich mee.

bestrijding van de soort Lasius alienus. Van

aanraking komen werd verkleind door de
Bestrijding buitenshuis

12000

benodigde hoeveelheid poeder per nest met

m2 .

bestaan, dan is toepassing van lokazen in de

Niet alleen de mieren worden dan gedood, ook

slechts een enkel object is deze mierensoort als

Met name in en bij objecten waar de ondervon-

vorm van lokaasdoosjes wellicht mogelijk .... is

vele andere insecten, zoogdieren en vogels kun-

plaagdier in gebouwen bekend. Vooralsnog wordt

den overlast van hardnekkige aard is, is het zin-

hier nog niet afgedaan. Het gebruik van andere

nen worden vergiftigd. De natuurlijke levensge-

dezelfde wijze van bestrijding geadviseerd als bij

vol deze werkwijze te volgen.

insecticiden zoals spuitmiddelen en het gebruik

meenschap dreigt daardoor onnodig te worden

de zwartbruine wegmier.

van spuitbussen dient dan achterwege te blijven.
Wanneer men de mierenstraten volgend, op zoek

Hiermee wordt onnodige verstoring van de mie-

Het bestrijden van mieren dient alleen plaats te

Bij het aantreffen van tuinmieren in gebouwen

gaat naar de nesten van de tuinmierensoort

renstraten voorkomen. Het is een bekend gege-

vinden wanneer deze insecten in gebouwen over-

dient men allereerst na te gaan, waar zich de

Lasius alienus zal men ontdekken dat deze veelal

ven, dat mieren bespoten oppervlakken mijden.

last veroorzaken. Enkele rondlopende mieren

nesten van deze mieren bevinden. Meestal zijn

buiten onder tegels, langs de gevel e.d . worden

doen geen kwaad en veroorzaken geen schade.

de nesten bulten gesitueerd en kan bij hinder

aangetroffen. Indien bestrijding gewenst is, zal

Wanneer zij echter in grote aantallen voorkomen,

door tuinmieren binnen gebouwen worden vol-

men allereerst deze nesten moeten behandelen.

De giftigheid van een bestrijdingsmiddel wordt

dan kan een bestrijding uit hygiënisch oogpunt

staan met bestrijding buitenshuis. Indien zich ook

Men dient dan de nestingangen buiten te behan-

aangegeven middels een getal dat de dodelijke

nodig zijn.

in de wintermaanden november t/m januari klach-

delen met een insecticide.

dosis aangeeft. Dit LD-50 getal wordt volgens
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standaardmethoden vastgesteld. Hierdoor is ver-

Het vervolg

gelijking van middelen met betrekking tot de gif-

Na de eerste behandeling, die begin mei 1995

tigheid mogelijk. Het LD-50 getal geeft het aantal

alleen buiten de gebouwen werd uitgevoerd. con-

milligrammen van een actieve stof per kilogram

stateerden de meeste bewoners een daling in de

lichaamsgewicht aan, dat benodigd is om 50%

activiteit van de mieren. Na een maand was er

van de voor dat onderdeel gebruikte proefdieren.

sprake van weer een toename van het aantal

in het algemeen ratten, te doden. Omdat de gif-

actieve mieren. Op enkele plaatsen werden con-

tigheid van een middel niet voor alle diersoorten

centraties van nesten aangetroffen. Soms kon

gelijk is. kan een LD-50 getal ook voor andere

worden vastgesteld dat 'nieuwe nesten· op
andere plaatsen zaten dan vóór de bestrijding.

Hoe lager het getal is, met andere woorden hoe

Dit kan wellicht worden verklaard door het feit dat

minder milligrammen per kilogram lichaamsge-

met insecticiden behandelde plaatsen door mie-

wicht nodig zijn om 50% van de proefdieren te

ren worden gemeden of door hun nomadische
leefwijze.
Het toenemend aantal mieren gaf aan dat de eer-

Voor de werkzame stof foxim is de LD-50 voor

ste behandeling onvoldoende resultaat had. Dit

ratten bij opname door de mond (oraal) bepaald

was misschien gelegen in het feit dat het bestrij-

op 1976-2170 mg. Bij opname door de huid (der-

De bewoners van de betrokken vier straten heb-

werden buiten weer mierennesten opgemerkt.

ben hun waardering voor de inzet van de gemeen-

Met de geschiedenis van dit object in het achter-

telijke ongediertebestrijdingsdienst uitgesproken.

hoofd reden genoeg om tot herhaling van de

Zij hopen geen beroep meer op hen te hoeven

bestrijding over te gaan. Dit gebeurde heel

doen. Toch moeten we ervan uitgaan dat niet alle

gericht op die plaatsen, waar nesten aanwezig

nesten van Lasius alienus Förster, zullen zijn

waren.

bereikt. Oplettendheid blijft geboden.

Het resultaat

diersoorten apart worden vastgesteld.

doden, hoe giftiger het middel is.

opzichte van voorgaande jaren. In beperkte mate

dingsmiddel. zij het onder zeer lage druk, met

maal) is vastgesteld dat de LD-50 voor ratten

behulp van een lagedrukspuit was verwerkt.

1000 mg is.

Besloten werd om vervolgbehandelingen met

Deze hoge getallen geven aan dat de werkzame

behulp van de gietermethode uit te voeren.

A.D. Bode.

Het eindresultaat van al deze bestrijdingen is
goed. Het is gebleken, dat door het toepassen
van bestrijdingsmiddelen uitsluitend buiten de
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gebouwen. de problemen in de woningen werden

M. V. Brian - Ants, William Col/ins Sons & Co.
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als het al nodig is om mieren te bestrijden (denk
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nog even aan hun nuttige functies) dit (zo dicht
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mogelijk) bij de nesten moet gebeuren. Deze kun-
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nen soms gelegen zijn op plaatsen die ver verwij-

-

Arnold Ma/lis - Handbook of Pest Control,

derd zijn van de plekken waar de hinder wordt

Franzak & Foster Company, Cleveland, 0hio,

ondervonden.

1982

stof foxim weinig giftig is voor zoogdieren en derhalve veilig kan worden toegepast.

De tweede bestrijdingsactie. die alleen op plaat-

Dat geldt zeker als we in aanmerking nemen dat

sen werd uitgevoerd waar nieuwe mierennesten

het in de handel gebrachte poeder slechts 1%

werden gevonden, heeft een goed resu ltaat opge-

werkzame stof aanwezig bevat. Op een verpak-

leverd. Door de bewoners werden daarna binnen

king van 150 g is dat derhalve 15 mg. De overige

noch buiten veel mieren gezien.

98,5% in het middel bestaat uit draagstof.
Voor het gebruik als spuitmiddel dat 50 g poeder

In het voorjaar van 1996 werd het resultaat van

te worden gemengd met 10 1 water. Dat is nog

de bestrijdingsacties in 1995 gecontroleerd. In

eens een verdunningsfactor van 20. Hiermee wor-

de tussenliggende winter hadden de bewoners

den de risico·s voor de gezondheid nog eens aan-

nauwelijks nog hinder door mieren ondervonden.

zienlijk verkleind.

Dit betekende een belangrijke verbetering ten
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