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Agenda
(MWG-activiteiten staan vetgedrukt)
2014
11 januari
		
		
15 maart
		
		
		

Studiedag van de sectie Hymenoptera in Naturalis te Leiden
(parasitaire Hymenoptera, door Kees van Achterberg; opgave
bij Erik van der Spek, spek-druif@introweb.nl)
MWG-bijeenkomst in NMC te Zeist (let op: deze datum is
een week later dan aanvankelijk geprikt!)
Bij deze bijeenkomst zullen twee (en mogelijk drie)
presentaties worden gegeven:

4
4
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15
19
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1. Kees van Achterberg zal vertellen over en bewegende beelden
		
tonen van parasitoïde Hymenoptera bij mieren; 2. Jan-Peter
		
Oudenampsen zal ingaan op het houden van mieren in fraaie
		
kunstnesten en zijn website Mierenboerderij.nl; 3. (onder
		
voorbehoud) een verhaal over het Belgische mierenatlasproject
		
door Wouter Dekoninck.
		 Het NMC (zie pijl ‘A’ op het kaartje) ligt op de hoek
van winkelcentrum Vollenhove, direct naast een fontein. De vijver
ligt naast de rotonde. Er zal een poster met het logo van de MWG
op de deur worden gehangen.
Adres: Laan van Vollenhove 3211, Zeist;
		
Met de bus is het NMC te bereiken vanaf Utrecht Centraal
		
Station; zie www.9292.nl. De bushalte heet: ‘Winkelcentrum
		
Vollenhove’ en ligt vlak voor de rotonde bij het NMC.
26 april		
Excursie van de sectie Hymenoptera naar de Sint Pietersberg
		
(opgave via spek-druif@introweb.nl).
2 augustus
Excursie van de sectie Hymenoptera naar het Vechtdal
		
(opgave via spek-druif@introweb.nl).
Zie ook www.nev.nl (surf naar ‘secties’ en ‘mieren – sectie Formicidae’).
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Edito
Redactie
We kijken terug op een mooi jaar van mierenstudie met interessante bijeenkomsten
van de MWG en drie goed gevulde FF’s. Voor het komende jaar zijn de plannen
al gesmeed: sprekers voor de maartbijeenkomst zijn uitgenodigd en er zijn twee
mogelijke excursielocaties geselecteerd. We wensen iedereen alvast een mierenrijk
2014!
Uiteraard zien we uw bijdragen voor het eerste nummer van de jaargang van
2014 weer tegemoet.
André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga,
Forum Formicidarum, p/a jinzenoordijk@hotmail.com

Redactie

De gewone reuzenmier Camponotus ligniperda op het
Herikhuizerveld in 2013
Marc de Winkel
Afgelopen jaar ben ik begonnen met inventariseren van voornamelijk insecten
en andere geleedpotigen in Nationaal Park Veluwezoom, eigendom van
Natuurmonumenten. In overleg met André ten Hoedt, de bioloog in het beheerteam,
geef ik via Waarneming.nl mijn waarnemingen met foto door. Regelmatig worden
verschillende delen van het gebied (o.a. het Herikhuizerveld) door mij bezocht op
zoek naar interessante soorten.
Tijdens een bezoek aan het Herikhuizerveld op 19 augustus 2013 viel mijn oog
op een nogal grote mierenwerkster op een mul zandpad nabij een bosrand. Na even
rondgekeken te hebben bleken er meer te lopen en na het nemen van enkele foto’s
(figuur 1-2) liep ik door, nog niet helemaal beseffend wat er op het pad wandelde.
Thuis, na het bekijken van de foto’s, zag ik al snel dat het om de gewone reuzenmier
Camponotus ligniperda ging! De grootte van de mier, antenne-inplant op de zwarte
brede kop en de glanzende delen van het achterlijf sloten andere soorten uit. De
soort was in deze regio echter al lange tijd niet gezien: de laatste waarneming van
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de Zuidoost-Veluwe was in 2005 in De Imbosch (databestand EIS-Nederland).
Na de zekere determinatie kon ik bijna niet wachten om terug te gaan en naar
het nest te zoeken. De volgende dag waren op dezelfde plek weer werksters van de
reuzenmier aanwezig, maar na een half uur speuren had ik helaas nog steeds geen
nestingang kunnen vinden. Op de terugweg van mijn wandeling kon ik het niet
laten om toch nog even te zoeken en op een plek ongeveer 10 m van mijn eerste
waarneming liepen weer meerdere werksters. Onder de overhangende takken
van een aantal jonge eiken op een zandige zuidwesthelling vond ik de nestingang
met ongeveer zes werksters in de opening en een mooi mierenpaadje waarover
meerdere werksters liepen.

Figuur 1-2 Een werkster van de gewone reuzenmier Camponotus ligniperda van het
Herikhuizerveld (foto’s Marc de Winkel)

Het Herikhuizerveld is een heuvelachtig gebied (ontstaan in de laatste en
voorlaatste ijstijd) en behoort tot de hoogste delen van Nederland. Het nest
bevindt zich op ca. 81 m boven NAP. Het terrein waarin het nest zich bevindt is
zeer druk belopen door wandelaars, recreanten en ruiters. Ook is de locatie aan
alle zijden omringd door stuifzand. Dit vermindert, in mijn ogen, de concurrentie
met andere mierensoorten (bijv. Formica-soorten), die in grote aantallen in het
gebied voorkomen. Het verbaasde me hoe makkelijk de mieren zich over een mul
zandpad verplaatsten, al dan niet met voedsel voor het nest.
Het omliggende gebied wordt begraasd met paarden en de vegetatie bestaat
uit pollen oude heide, brem en bijbehorende grassen. Het bosgedeelte bestaat
voornamelijk uit grove den, berk, zomereik en wilde lijsterbes. In een interessant
artikel uit 2000 werden al nieuwe waarnemingen van deze mierensoort op de

6
Veluwe voorspeld (Vierbergen et al. 2000). Die voorspelling is hierbij uitgekomen.
Andere bijzondere geleedpotigen in dit gebied zijn onder andere de grote mierwesp
Mutilla europaea, zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger en grote panterspin
Alopecosa fabrilis (persoonlijke waarnemingen op minder dan 100 m van het nest
van de gewone reuzenmier). De terreinbeheerder is op de hoogte van de exacte
locatie van het nest en ik hoop komend jaar foto’s van de bruidsvlucht in juni te
kunnen maken.
Verwijzingen
Vierbergen, G., A.J. van Loon, G. Versluys, N.H.W. Willems & M.J. Zijlstra 2000. Nesten van
de Reuzenmier Camponotus ligniperda in het noordwesten van haar verspreidingsgebied
(Hymenoptera: Formicidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 11: 13-18.

Marc de Winkel, Annastraat 36, 6821 EM Arnhem,
marcdewinkel@gmail.com

Stronk- en satermieren in het Eerder Achterbroek (Formicidae:
Formica truncorum, F. exsecta, F. pressilabris)
Bram Mabelis, Jinze Noordijk & André J. van Loon
Inleiding
Het Eerder Achterbroek, ten zuidoosten van Ommen (Overijssel), werd in 1949
aangekocht door Vereniging Natuurmonumenten, zowel vanwege de cultuurhistorie
als vanwege het natuurhistorisch belang. De naam Eerder Achterbroek geeft aan
dat het moerassig land betreft dat achter het gehucht Eerde ligt. Delen van het
gebied zijn indertijd ontgonnen en omgevormd tot weiland of bouwland. De naam
Eerde (= aarde = akkerland) duidt daar al op. De percelen die in cultuur waren
gebracht werden afgeperkt met houtwallen, waardoor al voor 1800 een kleinschalig
kampenlandschap ontstond. In 1870 is een groot heidegedeelte omgevormd tot
‘modern’, grootschaliger, ontginningslandschap. Op de hoge gedeelten bleven
kleine heiderestanten bestaan, die tot op de dag van vandaag nog bewaard zijn
gebleven (figuur 1).
Hoewel dit ontginningslandschap zijn karakter grotendeels heeft behouden
probeert Natuurmonumenten meer landschapselementen in zijn vroegere staat
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te herstellen. Zo is bepaald
in welke volgorde (fases) de
elementen van het landschap
hersteld en beheerd zouden
kunnen worden. In totaal
omvat het Eerder Achterbroek
500
ruim 400 landschapselementen
die
Natuurmonumenten
in een periode van circa
25
jaar
wil
herstellen.
Inmiddels zijn er in meer
dan 120 van zulke elementen
maatregelen
doorgevoerd.
De werkzaamheden bestaan
uit het knotten van wilgen, Figuur 1 Heiderestanten in het Eerder Achterbroek
het afzetten (afzagen) van (km hokken zijn aangegeven)
hakhout, het opsnoeien van
bomen, het schonen van sloten,
het vernieuwen van rasters en het planten van bomen en struiken. Met het oog
op soortenbehoud krijgt het beheer van de heiderestanten extra veel aandacht.
Hoewel het grondwaterpeil gedurende de laatste 50 jaar is gedaald zijn sommige
heiderestanten nog relatief vochtig, getuige het voorkomen van soorten als gewone
dophei Erica tetralix, klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe, kleine zonnedauw
Drosera intermedia en veenbies Trichophorum cespitosum. De terreinen zijn wel
zeer gevoelig voor verdroging tijdens perioden met weinig neerslag.
Beheer
Om de heideveldjes open te houden worden ze begraasd met schapen. Sinds 2013
leidt een herder een kudde van ongeveer 300 schapen over de heideterreintjes.
Ieder terrein wordt tweemaal per jaar (in mei en oktober) begraasd gedurende
ongeveer een week. Voor die tijd (van 2002-2010) hebben op zes heideveldjes
schapen in raster gelopen in het groeiseizoen (nummers 7-12 in figuur 1). Met
deze seizoensbegrazing is de beheerder gestopt omdat er op deze wijze te veel
zeldzame planten door de schapen werden weggevreten. In een verder verleden
(tot 1999) is op enkele terreinen nogal grootschalig geplagd, zoals op de percelen
1, 2, 7 en 10.
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Bij de huidige begrazing wordt meer rekening gehouden met de karakteristieke
flora en fauna van vochtige heideterreinen. In de regio komen enkele zeldzame,
kwetsbare koepelnestbouwende soorten voor die het waard zijn om tijdens het
beheer rekening mee te houden om verstoringen te voorkomen. Het gaat om de
stronkmier Formica truncorum, gewone satermier F. exsecta en deuklipsatermier F.
pressilabris, waarvan de eerste soort ook een (lichte) wettelijke bescherming geniet
door de Flora- en faunawet. Dit is de reden dat de huidige terreinbeheerder EISNederland heeft verzocht om de heideterreintjes op het voorkomen van mieren te
inventariseren.
Inventarisatie
Op 6 september 2013 zijn enkele heideterreintjes van het Eerder Achterbroek
geïnventariseerd. Aan de inventarisatie namen de volgende personen deel: Daan
Vreugdenhil (boswachter Natuurmonumenten), André Knobben (boswachter
Natuurmonumenten) en de drie auteurs van dit artikel (EIS-Nederland/
Mierenwerkgroep van de NEV). De terreinen 2, 7, 8, 9, 10,12 van figuur 1 zijn
bezocht.

Figuur 2 Zuidrand van terrein 8. André van Loon en Jinze Noordijk
verzamelen lijkjes van de gele weidemier Lasius flavus in een nest
van de wegmier L. niger. Boswachter Daan Vreugdenhil kijkt toe
(foto Bram Mabelis)

9
Soorten die opvallende nesten bouwen, zoals de Formica-soorten en de gele
weidemier Lasius flavus, konden telkens goed worden gevonden. Door het
langdurige uitblijven van regen was de bodem vrijwel geheel uitgedroogd.
Sommige mierensoorten verbleven dan ook diep in de grond en konden daarom
niet optimaal geïnventariseerd worden.
Resultaten
Algemeen
In totaal zijn 16 soorten mieren gevonden (tabel 1). De terreinen zijn onderling
niet goed vergelijkbaar wat betreft het aantal soorten dat er is gevonden omdat de
zoektijd niet gelijk was. In de terreinen met oudere heide waar we enige tijd hebben
doorgebracht konden altijd 6-8 soorten worden genoteerd. Alle waarnemingen
zijn in het landelijke mierenbestand van EIS-Nederland opgenomen.
Tabel 1 Gevonden mierensoorten op heideterreintjes van het Eerder Achterbroek in 2013,
de terreinnummers corresponderen met figuur 1
Terreinnummers

Soort

2

7

Formica rufa
Formica truncorum
Formica exsecta
Formica pressilabris
Formica fusca
Lasius brunneus
Lasius niger

+
+

Lasius platythorax
Lasius umbratus
Lasius flavus
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Tetramorium caespitum
Totaal aantal soorten

+

+
+

+
+
+
+
8

8

+

+

+

+

+
+
+
+
6

+

+
+
6

9

10

+

+

+

+

12

+

+

+

+

+

+

+

7

7

+
+

+

+

+

+

3
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Figuur 3 Vele tientallen dode gele weidemieren Lasius flavus in een nest van de
wegmier Lasius niger (foto Jinze Noordijk)

In terrein 11 is slechts kort gezocht en is daarom uit de tabel weggelaten. In dat
terrein komt de gele weidemier talrijk voor en in een berk, die aan de rand van
het terrein stond, had de glanzende houtmier L. fuliginosus een nest gebouwd. In
terrein 12 werden slechts drie algemene soorten gevonden. Het terrein is klein en
was gedeeltelijk nogal schaduwrijk. Om de openheid van het terrein te vergroten
zijn onlangs enkele berken gekapt. Het noordelijk deel van het terrein heeft veel
microreliëf dankzij het voorkomen van veel nestbulten van de gele weidemier.
Met de uitvoering van het plan om kleine delen van het terrein te plaggen zal dit
microreliëf moeten worden ontzien.
De grauwzwarte mier Formica fusca komt in alle terreinen voor. Ze kan als
gastheer dienen bij de vestiging van de vier andere in de tabel genoemde Formicasoorten. Ook de gele weidemier komt in alle heidepercelen voor. In terrein 7 is
deze soort weliswaar niet gevonden, maar er is niet gericht naar gezocht. De
nestdichtheid zal er laag zijn. In andere terreinen komt deze soort zo talrijk voor
dat de werksters als rijke voedselbron kunnen dienen voor andere soorten. In een
nest van de wegmier L. niger werden dan ook veel lijken van de gele weidemier
aangetroffen (figuur 2-3). Ook uit het feit dat de zwarte zaadmier Tetramorium
caespitum niet in terrein 12 is gevonden mag niet de conclusie worden getrokken
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dat hij daar niet voorkomt. Deze soort draagt bij aan de verbreiding van bepaalde
plantenzaden en is ook van belang als gastheer voor de sabelmier Strongylognathus
testaceus en de woekermier Anergates atratulus (figuur 4).
In het algemeen kan worden gesteld dat er meer nesten kunnen worden
gevonden bij een langere zoektijd en met beter weer. Voor het overwinteren van
rupsen van het gentiaanblauwtje Maculinea alcon in de nesten van steekmieren
Myrmica is hun nestdichtheid van belang, vooral nabij de standplaats van
klokjesgentiaan. In terrein 2, waar veel gentianen voorkomen, zijn nesten van twee
soorten steekmieren gevonden (tabel 1).

Figuur 4 André van Loon en Jinze Noordijk zoekend naar parasieten
van de zwarte zaadmier Tetramorium caespitum in terrein 9 (foto Bram
Mabelis)

Stronk- en satermieren
Wat betreft het voorkomen van koepelbouwende Formica-soorten geeft de tabel een
betrouwbaar beeld. In terrein 10 troffen we een kolonie van de gewone satermier
aan, bestaande uit ca. 15 nesten. De nesten lagen in een vegetatie van pijpenstrootje
Molinia caerulea en pitrus Juncus effusus waarin talrijke wilgjes (grauwe wilg Salix
cinerea) groeiden (figuur 5). In de terreinen 10 en 2 is van de deuklipsatermier één
nest gevonden. In terrein 2 blijkt ook de stronkmier voor te komen. Het nest werd
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vorig jaar al gevonden door Peter Boer. Tot onze verbazing bevond dit nest zich nu
op een baal hooi die aan de rand van de heide lag (figuur 6). De stronkmier komt
in ons land vrijwel uitsluitend in de omgeving van Ommen voor (15 atlasblokken;
cf. Van Loon 2004). Het nest in de Schoorlse Duinen (Bergen, NH) (Boer 2011,
inmiddels verlaten) stamt waarschijnlijk af van het volk dat er omstreeks 1970
door mierenliefhebbers is uitgezet (Mabelis 2011).

Figuur 5 Terrein 10 waar één koepelnest van de deuklipsatermier Formica pressilabris
en ca. 15 koepels van de satermier Formica exsecta werden gevonden (foto Jinze
Noordijk)

Beheeraanbevelingen
We hopen dat er een terreinbeheer ontwikkeld kan worden dat rekening houdt met
de aanwezige stronk- en satermieren, zodat deze kwetsbare en zeldzame soorten
behouden kunnen blijven voor het gebied. Volgens plan zou in terrein 2 zeer
kleinschalig worden geplagd om kieming van klokjesgentiaan te bevorderen. Door
het in kaart brengen van de koepelnesten, kunnen deze ontzien worden tijdens
deze werkzaamheden. Kleinschalig plaggen zal hier de mieren niet benadelen.
Terrein 10 heeft een ander type vegetatie dan heide en het opschieten van wilgen
tussen het pijpenstrootje en de pitrus kan een groot probleem vormen. Aanvankelijk
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was het plan om hier een wat groter deel van het terrein te plaggen, maar gezien de
hoge dichtheid van de gewone satermier en de aanwezigheid van één van de twee
gevonden nesten van de deuklipsatermier is het de vraag hoe dit uitgevoerd moet
worden. Niets doen betekent dat de aanwezige wilgjes zeer snel groot worden
en dan zoveel schaduw zullen geven dat de mieren zullen verhuizen naar beter
leefgebied. Indien dat niet aanwezig is op loopafstand van de nesten dan zullen
deze soorten lokaal verdwijnen. Als veel wilgjes worden verwijderd dan verliezen

Figuur 6 Bram Mabelis en André van Loon bij een nest van de stronkmier
Formica truncorum boven op een baal hooi aan de rand van terrein 2 (foto
Jinze Noordijk)

de mieren belangrijke potentiële voedselbronnen, met name bladluizen. Het lijkt
het beste om af en toe slechts een klein deel van het gebied te plaggen en de wilgen
selectief en cyclisch-gefaseerd met een bosmaaier eronder te houden. Het toestaan
dat enkele wilgen groot kunnen worden op een plek waar ze niet teveel schaduw
op het gebied werpen, kan een goede manier zijn om de voedselsituatie ter plekke
te bevorderen.
Het huidige begrazingsregiem waarbij jaarlijks een schaapskudde een week
graast is wellicht een goede beheervorm. De terreinen van het Eerder Achterbroek
zijn te klein voor een permanente begrazing binnen een raster (Smits & Noordijk
2013) en vroeger kwam er immers ook altijd slechts af en toe een schaapskudde
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langs in een bepaald deel van de heide. Dit beheer wordt momenteel nog maar
kort uitgevoerd, sinds 2013. Het is nog niet bekend of de stronk- en satermieren
erdoor in stand worden gehouden, bevorderd worden of toch te lijden hebben en
langzaamaan afnemen. Het is daarom aan te raden om goed in de gaten te houden
welk effect de schapenbegrazing heeft op de drie zeldzame mierensoorten en
de hoeveelheid koepelnesten te monitoren om deze begrazingsvorm te kunnen
evalueren.
Verwijzingen
Boer, P. 2011. Stronkmieren Formica truncorum in de kustduinen. Entomologische Berichten
71: 15-16.
Loon, A.J. van 2004. Formicidae – mieren. In: T.M.J. Peeters, C. van Achterberg, W.R.B.
Heitmans, W.F. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer,
J. de Rond, J. Smit & H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera:
Aculeata). Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV
Uitgeverij & EIS – Nederland, Leiden, pp. 227-263.
Mabelis, A.A. 2011. Noodklok voor de stronkmier (Formica truncorum) op de
Besthmenerberg. Entomologische Berichten 71: 130-135.
Smits, J. & J. Noordijk 2013. Heidebeheer, moderne methoden in een eeuwenoud landschap.
KNNV Uitgeverij, Zeist.

Bram Mabelis, Ds. Keppellaan 36, 3958 JC Amerongen,
a.a.mabelis@zonnet.nl
Jinze Noordijk & André J. van Loon, EIS-Nederland, Postbus 9517,
2300 RA Leiden, jinze.noordijk@naturalis.nl, andre.vanloon@naturalis.nl
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Mierenwerkgroepexcursie in zuidwestelijk Noord-Brabant
op 7 september 2013
André J. van Loon
Op 7 september 2013 stond een tweede
excursie dit jaar van de Mierenwerkgroep
op het programma, en wel naar het
zuidwesten van Noord-Brabant. Er werden
twee terreinen bezocht: De Lokker bij de
Pannenhoef, ten zuidoosten van Sprundel,
en de Rucphense Heide. Het was die dag
goed mierenweer, bewolkt maar met een
goede temperatuur en slechts heel af en toe
een paar spetters. Deelnemers waren dit
keer Daphne Flierman, Karine Gigengack,
André van Loon, Jinze Noordijk, Jap Smits
en Remco Versluijs. We begonnen bij De
Lokker (kilometerhokken 101-392 en 102392). Dit gebiedje rond het gelijknamige ven
is onderdeel van de Pannenhoef, een jong
heidegebied dat in 1970 werd omgevormd
uit akkers en saai dennenbos, dat zelf weer Figuur 1 Een klein ‘nestkoepeltje’ van de
was ontstaan na veenontginning (zie www. glanzende houtmier Lasius fuliginosus
brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur/ onder een dennenstam, nabij De Lokker
natuurgebieden/breda-en-omgeving/ (foto Jinze Noordijk)
pannenhoef. Het grappige verhaal hoe dit
ven ooit werd ontwaterd is ook te lezen op deze website...) De Lokker bestaat nu
voor een groot deel uit een laag, plat en vrij nat deel (met weinig mieren) maar de
randen hebben wat meer reliëf, worden flink begraasd en herbergen een behoorlijk
aantal mierensoorten.
De tweede bestemming van deze dag was de Rucphense Heide (kilometerhokken
96-392 en 97-392), een oud heiderestant met overwegend vrij oude heide, arm
aan structuur en met een dekkende moslaag onder de struiken. Meer informatie
over dit terrein is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/rucphense-bossen.
Eigenlijk waren hier alleen langs de paden mieren te vinden.
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De Lokker
In De Lokker vonden we 17 mierensoorten (tabel 1). Bij een boom met foeragerende
werksters van de glanzende houtmier Lasius fuliginosus vonden we ook diverse
exemplaren van Stomaphis quercus, een schorsluis die op boomstammen in
spleten in de schors leeft en met een enorm lange zuigsnuit aan zijn kostje komt.
Het overvloed aan vocht wordt uitgescheiden als honingdauw en de schorsluizen
krijgen daardoor natuurlijk de volle aandacht van de houtmieren. We vonden van
Lasius fuliginosus in een klein stukje dennenbos naast De Lokker ook een klein
‘nestkoepeltje’ van dennennaalden, gebouwd onder een overhellende dennenstam
(figuur 1). Dit is toch een niet alledaagse bouwwijze voor deze soort. Aan de
noordkant van het terrein, tegen een oude houtwal aan, was wat meer reliëf en
hier bevonden zich enkele nesten van de behaarde rode bosmier Formica rufa. Met
enig geduld zagen we bovendien op een paar van deze nesten ook werksters van
de glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus lopen (figuur 2). In de wegberm vlak
bij de parkeerplaats werd een nestje van Myrmica rugulosa gevonden.

Figuur 2 André van Loon en Karine Gigengack zien de glanzende gastmier
Formicoxenus nitidulus op een koepel van de behaarde bosmier Formica rufa
in De Lokker (foto Jinze Noordijk)
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Tabel 1 Gevonden mierensoorten in De Lokker en de Rucphense Heide op 7 september
2013
Soort

Formica fusca
Formica pratensis
Formica rufa
Formica rufubarbis
Formica sanguinea
Formicoxenus nitidulus
Lasius fuliginosus
Lasius niger
Lasius platythorax
Lasius umbratus
Leptothorax acervorum
Myrmica lonae
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica rugulosa
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Myrmica schencki
Temnothorax nylanderi
Tetramorium caespitum
Totaal aantal soorten

De Lokker

Rucphense Heide

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
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11

+
+

+
+

Rucphense Heide
In de middag verplaatsten we ons naar de Rucphense Heide, ca. 5 km verder naar
het westen. Vanaf de parkeerplaats aan de oostkant was het nog een kilometertje
lopen door de Rucphense Bossen naar de Rucphense Heide. Langs het pad vonden
we in een dode den een nest van de hoornaar Vespa crabro. Dat bood de fotografen
onder ons heel aardige mogelijkheden. Gelukkig ondergingen de wespen de
aandacht rustig maar ze waren wel alert en toen het aantal exemplaren dat
rondvloog en kwam inspecteren toenam zijn we maar doorgelopen...
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Van de Rucphense Heide bezochten we het oostelijke deel. Iets verder westelijk
bevindt zich nog een klein stuifzand maar dat kon door tijdgebrek helaas niet meer
worden bekeken. Er werden 11 soorten gevonden (tabel 1). Hoogtepuntjes hier
waren enkele fraaie nestuitgangetjes van de kokermier Myrmica schencki (figuur
3-4) en een flinke serie kleine nesten langs het pad van de zwartrugbosmier
Formica pratensis.
Tot slot
Van de bezochte gebieden waren nog nauwelijks mierengegevens bekend. Ze bleken
gelukkig erg interessant, met in totaal 20 soorten die in een beperkte hoeveelheid
tijd konden worden vastgesteld. De Lokker is nu de meest westelijke vindplaats in
Noord-Brabant van Formicoxenus nitidulus en de meest westelijke vindplaats in
Nederland van Myrmica lonae.
André J, van Loon, EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
andre.vanloon@naturalis.nl

Figuur 3 Daphne Flierman, Karine Gigengack, Remco Versluijs, Jap Smits en
André van Loon bij nestjes van de kokermier Myrmica schencki op de Rucphense
Heide (foto Jinze Noordijk)
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Figuur 4 Een werkster van de kokermier
Myrmica schencki op een nestkokertje,
Rucphense Heide (foto Jap Smits)

Boekbesprekingen
P. Wegnez, D. Ignace, V. Fichefet, M. Hardy, T. Plume & M. Timmerman 2012.
Fourmis de Wallonie (2003-2011). Publication du Département de l’Étude du
Milieu Naturel et Agricole (SPW-DGARNE). Série Fauna – Flore – Habitats no. 8,
Gembloux. 272 pp. ISBN 3637880458. € 20,00. Het boek is te bestellen door een
e-mail te sturen naar: joelle.burton@spw.wallonie.be

In het vorige nummer van Forum Formicidarum (FF 14 (2): 16-18, 2013)
werd de nieuwe atlas van de Belgische – dus zowel de Waalse als de Vlaamse –
mierensoorten al besproken (Dekoninck et al. 2012). In hetzelfde jaar verscheen
ook een boek over het voorkomen van mieren in Wallonië. Dubbelop? Nee, zeker
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niet. Het boek Fourmis de Wallonie biedt veel
meer dan de stippenkaarten en korte schets van
de biologie van de soorten waaruit de Belgische
verspreidingsatlas bestaat. Voor wie de Franse taal
machtig is, is het een zeer leesbare en informatieve
aanvulling op de boekenplank.
Centraal staan de 87 soortbeschrijvingen
waarbij telkens foto’s, een stippenkaart (gebaseerd
op waarnemingen in de periode 2003-2011) en een
fenogram van de bruidsvluchten staan afgebeeld.
De tekst omvat een beschrijving van de soort,
gelijkende soorten, de habitat, voedselvoorkeur,
de koloniestructuur, hoe ze te zoeken en de
verspreiding in Wallonië. De foto’s zijn steeds van
opgeplakte werksters uit een collectie, soms aangevuld met een afbeelding van
opgeplakte geslachtsdieren, de mieren in het veld, een voorbeeld van een biotoop
of een nest.
Waardevol is de sleutel tot alle soorten, die goed geïllustreerd wordt met foto’s
van collectie-exemplaren waarbij pijltjes de kenmerken uit de sleutel aanwijzen.
Vrijwel alle Nederlandse soorten staan in deze tabel. Ook het inleidende hoofdstuk
van circa 50 pagina’s over de systematiek, biologie, relaties en het verzamelen en
een collectie aanleggen is een prima overzicht.
Samen met het recent verschenen boek over de Franse mieren (Blatrix et
al. 2013; zie de bespreking hierna) is er nu een serie actuele publicaties over
de mierenfauna ten zuiden van ons land, en dat is mooi om eventuele zuidelijke
nieuwkomers te kunnen herkennen en nuttig voor iedereen die ook wel eens
tijdens vakanties mieren verzamelt.
Verwijzingen
Blatrix R., C. Galkowski, C. Lebas, P. Wegnez 2013. Guide de fourmis de France. – Délachaux
& Niestlé.
Dekoninck W., D. Ignace, F. Vankerkhoven & P. Wegnez 2012. Verspreidingsatlas van de
mieren van België / Atlas des fourmis de Belgique. – Bulletin S.R.B.E./K.B.V.E. 148: 95-186.

Jinze Noordijk, EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
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R. Blatrix, C. Galkowski, C. Lebas & P. Wegnez 2013. Fourmis de France, de
Belgique et du Luxembourg. Delachaux & Niestlé. 287 pp. ISBN 978-2-603-018996. € 32,00.
Toen ik Fourmis de France bij Natuur en Boek in
Naturalis in Leiden zag liggen en inkeek, was ik
meteen enthousiast en kocht het.
Per twee pagina’s wordt één soort of geslacht
beschreven, met ten minste twee foto’s, een
verspreidingskaartje en een balkje waarop
de uitvliegmaanden worden getoond. In het
boek worden alleen werksters behandeld. Alle
illustraties zijn foto’s, die helaas vaak aan de kleine
kant zijn. Er zijn twee determineermogelijkheden:
één die start met het onderscheid in grootte en
kleur en één volgens de klassieke methode, met
op het linkerblad de sleutel en op het rechterblad
verhelderende foto’s. Verder zijn er een inleidend
hoofdstuk van 37 pagina’s over van alles over mieren, een register en een
begrippenlijst. Een literatuurlijst ontbreekt vreemd genoeg. De auteurs gebruiken
bij het determineren de wetenschappelijke terminologie (méso-propodéal, tergite,
gastre, fémur, enzovoorts) en dus geen Franse woorden; deze termen worden wel
duidelijk geïllustreerd in de overzichtstekeningen aan het begin van de sleutel.
Ik ben ten aanzien van veel foto’s enthousiast. Bijvoorbeeld de zeer duidelijke
foto’s van lastige kenmerken bij de Myrmica’s. Op foto’s waar het om de beharing
gaat zijn die haren echter niet altijd zichtbaar, zoals bij Formica pratensis en F.
truncorum. Bovendien ontbreken bij de meeste foto’s bij de determineertabellen
pijltjes die zouden moeten aangeven waar je op moeten letten.
Bij het determineren worden mijns inziens erg weinig bruikbare kenmerken
gebruikt, terwijl veel waarde wordt gehecht aan kleur. Dit laatste is gevaarlijk,
daar kleur niet stabiel is binnen een soort. Deze varieert al naar gelang leeftijd
van zowel de levende als dode mieren (bv. Boer 2008, 2013). Hetzelfde geldt ook
een beetje voor mat en glanzend. Als je een mier onder de microscoop bekijkt, kan
hij glanzen (mede vanwege de belichting), terwijl hij in het veld mat lijkt te zijn.
Zo word je op het verkeerde spoor gezet bij het determineren van Aphaenogaster
spinosa, die ‘mat’ wordt genoemd, maar juist glanst, zeker van opzij.
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In totaal worden in dit boek 100 soorten beschreven, terwijl het aantal soorten
dat in Frankrijk voorkomt 208 is! Dit is de grote tegenvaller van het boek, want
determinatie van die 108 niet beschreven soorten is vrijwel onmogelijk. Ze
worden wel genoemd in de tekst, bij de beschrijving van de soort die er het meest
op lijkt, maar daar blijft het meestal bij. Enkele malen wordt alleen het geslacht
beschreven (waarbij het geslacht Crytopone bij het geslacht Hypoponera wordt
ondergebracht). Een uitzondering hierop vormt het genus Temnothorax, waarvan
alle soorten worden beschreven en geïllustreerd; en dat is weer een groot pluspunt
van het boek. Maar soorten als Formica pressilabris, F. aquilonia, alle Chthonolasiussoorten, Lasius psammophilus, Myrmica gallienii, M. rugulosa, Stenamma westwoodi,
Leptothorax muscorum en L. gredleri kun je niet met het boek determineren.
Soms wordt heel België als verspreidingsgebied ingekleurd, terwijl de
soort in het grootste deel van België ontbreekt, zoals Camponotus ligniperda,
Polyergus rufescens, Temnothorax unifasciatus, T. affinis en T. parvulus. Dit soort
verspreidingskaartjes kunnen gemakkelijk verkeerd worden opgevat. Het kaartje
van Plagiolepis pygmaea is ook die van P. taurica, terwijl dat niet wordt vermeld.
Vaak betreft het verspreidingskaartje een heel genus. Verspreidingskaartjes van
enkele niet zo erg zeldzame soorten als Tapinoma subboreale, Formica polyctena en
Camponotus herculeanus ontbreken. Ik neem verder aan dat de vliegmaandenbalk
alleen slaat op de beschreven soort en niet op de soorten die in dezelfde beschrijving
worden genoemd.
Al met al vind ik het een aardige aanwinst voor mijn mierenbibliotheek,
vooral vanwege de foto’s, maar wie er mee wil determineren, zal geregeld in de
onzekerheid blijven hangen.
Verwijzingen
Boer, P. 2008. Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923, a junior synonym of Plagiolepis
pygmaea (Latreille, 1798) (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) and the use of
pigmentaton as discriminating character in ant taxonomy. Zoölogische Mededelingen
Leiden 82: 485-488.
Boer, P. 2013. Revision of the European ants of the Aphaenogaster testaceopilosa-group
(Hymenoptera: Formicidae). Tijdschrift voor Entomologie 156: 57-93.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen, p.boer@quicknet.nl
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De Mierenwerkgroep, sectie Formicidae-NEV (mwg.bestuur@gmail.com)
heeft tot doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae),
mede met het oog op natuurbehoud en -beheer. Zij tracht dit doel te bereiken
door:
• het uitwisselen van onderzoeksresultaten
• het doen van terreininventarisaties
• het doorgeven van gegevens
• het bestuderen en verspreiden van relevante literatuur
• het uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mieren
• het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen ‘myrmecofielen’

Jaarlijks organiseert de MWG-NEV een bijeenkomst, enkele excursies en een
determinatiedag. Ervaren leden helpen met de determinatie.
Het mededelingenblad Forum Formicidarum verschijnt 3x per jaar.
Het lidmaatschap van de MWG-NEV staat open voor zowel leden als niet-leden
van de NEV.

De contributie bedraagt € 9,00
MWG-rekening (IBAN): NL21ABNA0451497546 t.n.v. MIERENWG/NEV te
Bilthoven; BIC-code: ABNANL2A
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André (A.J.) van Loon, andre.vanloon@naturalis.nl, 020-6997585 /
06-52033325
Vice-voorzitter en coördinator inventarisaties
Jinze Noordijk, jinzenoordijk@hotmail.com, 0317-419189 / 06-14605259
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Penningmeester en ledenadministrateur
Rudolf (G.R.) van Hengel, 43rudolf@gmail.com, 030-2287134
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