
 
 

 
 

 
Mediterraan draaigatje 
Latijns: Tapinoma Nigerrimum-complex 
Familie: Formicidae (Mieren) 
Orde:    Hymenoptera (vliesvleugeligen) 
Status:  Niet beschermd 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

Zwart glanzende mier. Ze variëren in grote van 2.4 tot 5.1 millimeter. In de bovenlip zit 
een diepe inkeping (zichtbaar met een goede loep) 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
Het mediterraan draaigatje is een lastige exoot. Ze maakt enorme kolonies en is niet weg 
te krijgen. Dit komt doordat de kolonies vele samenwerkende koninginnen hebben die alle 
nieuwe werksters en geslachtsdieren produceren. Zo ontstaan enorme kolonies die 
andere (mieren)soorten verdringen. Gelukkig komt het mediterraan draaigatje nu alleen 
nog maar voor in stedelijk gebied.  
 
De nesten bevinden zich op allerlei plekken (kratervormige nest openingen) waar de zon 
het oppervlak opwarmt, met name onder stoeptegels en in muren van tuinen en huizen. 
Als de kolonie bestreden wordt, blijven er altijd wel koninginnen leven en die breiden zich 
dan weer uit. Het mediterraan draaigatje komt van nature voor in het Middellandse 
Zeegebied en waarschijnlijk wordt ze (onder andere) door de handel in tuinplanten 
verspreid. 
 

Schuilplaatsen  
Onder vloeren, op zolders, achter plafonds, achter wanden in loze ruimten en in 
opgeslagen materialen of goederen. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
De overlast buiten bestaat voornamelijk uit stoepen en tuinen die ondergraven worden, 
een toename van bladluizen die tuinplanten aantasten, mieren die bijten en kleverige 
honingdauw die op eigendommen terecht komt. Maar de overlast binnen is ernstiger. In 
bijna alle gevallen komen de mieren ook binnenshuis, soms zelfs in alle kamers en op de 
bovenverdiepingen. In een derde van het aantal huizen worden binnen ook 
geslachtsdieren aangetroffen, hetgeen aangeeft dat er in de huizen of de huismuren ook 
nesten aanwezig zijn. De mieren foerageren binnen het meest op huisdiervoedsel, maar 
ook op fruit(resten) en andere zoete etenswaren. 



 
 

Sporen 
• De sporen die ze vooral veroorzaken staan omschreven in de vorige alinea. Denk 

vooral aan verzakking van grond en sporen van kleverige honingdauw. 

 
Bestrijding 

• Was de aarde rondom de wortels weg 
• Dompel de kluit voor een paar minuten onder in warm water. 

Of dit effectief is, is de vraag. Er is voor het mediterraan draaigatje nog geen onderzoek na 
gedaan. Gebruik je een van deze methoden, check dan regelmatig of je nog mieren 
aantreft. 
 

Wat doe je als het Draaigatje op je bedrijf of in de tuin 
heeft gevestigd? 
Zorg dat je in het vroege voorjaar start met bestrijden. Beheersing van het Draaigatje 

blijft een lastige zaak, bestrijding kan door het gebruik van nematoden en specialistische 

bestrijdingsmiddelen. 

 
Advies: Goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan en voorkom voedselaanbod. 


