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Edito
Redactie/bestuur
Deze Forum Formicidarum verschijnt op een moment dat de jaarlijkse
lezingenbijeenkomst net geweest is. Een leuke, interessante en goed bezochte
dag. Het verslag hiervan zal in de volgende FF gepubliceerd worden. Op deze dag
kon het bestuur ook melden dat de al enige tijd vacante functie van secretaris
zal gaan worden vervuld door Mischa Cillessen. Tevens zal Mischa de functie van
penningmeester/ledenadministrateur overnemen van Rudolf van Hengel, die dit
vele jaren achtereen heeft gedaan. Wij willen Rudolf bij dezen alvast van harte
danken voor zijn jarenlange inzet voor de MWG. Op een later moment in dit jaar
zullen we hier, als Mischa er ook bij kan zijn, nader bij stilstaan.
André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga,
Redactie Forum Formicidarum, p/a jinzenoordijk@hotmail.com

Inbraak door poppenrovers?
Peter Boer
In Forum Formicidarum van februari 2013 toont Bram Mabelis (Mabelis 2013)
een foto van een bosmierennest Formica s.s. met het onderschrift ‘Inbraak van een
poppenrover in een bosmierennest’. De foto is in het najaar genomen. Boven in het
nest is een mooi rond gat te zien, alsof iemand er met zijn hand in geweest is om er
wat uit te grijpen. Bram sluit de groene specht Picus viridis uit als veroorzaker van
dit gat: ‘die dringen alleen in de winter mierennesten binnen’. Ook de vos Vulpes
vulpes en das Meles meles worden als veroorzakers onwaarschijnlijk genoemd,
omdat zij ‘om iets eetbaars te bemachtigen in die tijd van het jaar wel erg diep
moeten graven’.
Volgens mij is het inderdaad geen groene specht geweest. Het tijdstip waarop
bezoeken aan de koepelnesten beginnen is het moment dat de mieren nauwelijks
of niet meer op de nesten rondlopen, al toont mijn onderzoek in de duinen bij
Bergen (NH) aan dat groene spechten ook in de zomer loslopende rode bosmieren
eten. Maar groene spechten zoeken bovendien nooit bosmieren boven in een hoog
koepelvormig nest, omdat zich daar geen mieren bevinden!
Vos of das zijn, zoals Bram Mabelis al opmerkt, in de nazomer (september) niet
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erg waarschijnlijk omdat er in de winter hooguit werksterpoppen in het nest zitten
(misschien wat klein voor vossen en dassen) en de koninginnen diep in de grond
zitten. Dat geldt ook voor de kevers, waarvan waarschijnlijk alleen de larven van de
gouden tor Cetonia aurata in aanmerking komen.
Bram Mabelis vermoedt dat het gat door een persoon (poppenrover) is gemaakt
maar ook dat is m.i. niet waarschijnlijk, omdat deze mensen dondersgoed weten
wanneer ze (koninginnen/mannen)poppen moeten oogsten: in het voorjaar.
Ik noteer al vanaf begin jaren 1990 allerlei bijzonderheden van rode bosmieren
die voorkomen in een duingebied van 1 km2 bij Bergen. In de winter van 2013/14 was
de schade aan rode bosmiernesten behoorlijk, terwijl er geen groene spechten meer
in dit kilometerhok voorkomen, ze zijn net als elders in de duinen weggepredeerd
door haviken Accipiter gentilis (cf. Westgeest et al. 2002, Boer 2004). De groene
specht komt hier nu alleen voor aan de rand van de duinen, tegen en in de dorpen
Bergen en Bergen aan Zee. Al jaren zie ik dat vossen aanzienlijke schade kunnen
toebrengen aan bosmiernesten. Gewoonlijk alleen in het najaar, als na de eerste
nachtvorsten de bosmuizen Apodemus sylvaticus een winterkwartier zoeken en
in het vroege voorjaar als de muizen het winterkwartier verlaten. De winter van
2013/14 was opvallend zacht. De bosmuizen zijn dan de hele winter door (even)
actief en komen dan naar de oppervlakte om te foerageren. In deze zachte winter
was de schade door vossen dan ook groter dan normaal. De bosmuisgangen gaan
decimeters diep. Ik vermoed dat de vossen alleen actief naar een bosmuis graven
als ze er eentje horen die zich dicht aan de oppervlakte bevindt. Waarnemingen
met twee wildcamera’s bij verschillende nesten van rode bosmieren konden dit
bevestigen. De wildcamera’s hadden nog een andere verrassing in petto, namelijk
een andere schadeveroorzaker: de merel Turdus merula! Merels blijken een rode
bosmiernest in een ravage te kunnen veranderen.
Terug naar de foto. De ingang van een muizengang kan overal in het koepelnest
zijn, ook bovenop. De enige predator die de muis tot in zijn gang achterna zit is de
wezel Mustela nivalis (Twisk et al. 2010) Het gevolg is natuurlijk dat de muizengang
door de wezelactiviteit wordt vergroot. Ik heb dit soort ronde gaten al diverse malen
gevonden, van verschillende doorsneden. Het zou best kunnen dat ook hermelijn
M. erminea en bunzing M. putorius veroorzakers zijn van dergelijke ronde gaten.
Meer informatie over schade aan rode bosmiernesten is te vinden op twee pagina’s
van mijn website: http://nlmieren.nl/websitepages/groenespecht.html en
http://nlmieren.nl/websitepages/beschermingbosmieren.html.
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Verwijzingen
Boer, P. 2004. Mieren van Meijendel. Holland’s Duinen 44: 3-22.
Mabelis, A.A. 2013. Inbraak in bosmierennesten door poppenrovers. Forum Formicidarum
14 (1): 6-8.
Twisk, P., A. van Diepenbeek & J.P. Bekker 2010. Veldgids Europese zoogdieren. KNNVUitgeverij, Zeist
Westgeest, J., J. Oppentocht & W. Calme 2002. Vogels in Meijendel gedurende de winter
van 2000/2001. Holland’s Duinen 44: 3-22.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen, p.boer@quicknet.nl

Bram Mabelis reageerde als volgt: In 2012 liet een inventarisatiemedewerker van
Staatsbosbeheer mij een plattegrond van de Boswachterij Amerongse Berg zien
waarop vier nesten waren ingetekend die in de zomerperiode vernield zouden zijn
door poppenrovers. Twee volken zijn uitgestorven, één volk is verhuisd, terwijl het
vierde volk zijn nest heeft hersteld. Dit nest is echter later in het jaar voor een tweede
keer beschadigd. Van dit nest heb ik een foto gemaakt. Volgens de boswachter zou
het nest vernield zijn door een das, maar dan zou ik meer schade verwachten en
niet alleen zo’n rond gat aan de bovenkant. De veronderstelling van Peter Boer dat
de schade veroorzaakt zou kunnen zijn door een wezel bij zijn poging een muis te
pakken klinkt aannemelijk. Wellicht heb ik ten onrechte aangenomen dat er weer
een tweebenige poppenrover actief is geweest.

Nestkoepeltje van glanzende houtmier?
Peter Boer
In Forum Formicidarum van december 2013 staat bij het verslag van de MWGexcursie naar Noord-Brabant (Van Loon 2013) een foto afgebeeld van een
‘klein nestkoepeltje’ van de glanzende houtmier Lasius fuliginosus, gemaakt van
dennennaalden en gebouwd onder een overhellende dennenstam. In de tekst
wordt opgemerkt dat ‘dit toch een niet alledaagse bouwwijze is voor de soort’.
We hebben hier m.i. echter stellig te maken met een nest van rode bosmieren
Formica s.s. en niet van glanzende houtmieren. Dicht bij deze plek werden
overigens ook nesten van rode bosmieren waargenomen (Van Loon 2013).
Kennelijk namen de excursiedeelnemers in en om dit hoopje dennennaalden veel
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glanzende houtmieren waar, waardoor het idee ontstond dat het een ‘nestkoepeltje’
van glanzende houtmieren zou moeten zijn. Hier is toch wat anders aan de hand
geweest. Als je namelijk een nest vindt dat niet van glanzende houtmieren is maar
waarin het toch wemelt van de glanzende houtmieren, dan is er sprake van een
rooftocht. De glanzende gastmieren hebben werksters verjaagd en zijn nu poppen
aan het roven. Op mijn website heb ik dit verschijnsel beschreven (Boer 2013).
Verwijzingen
Boer, P. 2013. http://nlmieren.nl/websitepages/lasiusfuliginosus.html [update 29-112013].
Loon, A.J. van 2013. Mierenwerkgroepexcursie in zuidwestelijk Noord-Brabant op 7
september 2013. Forum Formicidarum 14 (3): 15-18.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen, p.boer@quicknet.nl

Nogmaals de Schoorlse stronkmieren
André J. van Loon & Bram (A.A.) Mabelis
Recent werd in Entomologische Berichten (Mabelis 2011) en Forum Formicidarum
(Mabelis et al. 2013) aandacht besteed aan de stronkmier Formica truncorum in de
omgeving van Ommen (Ov). In beide artikelen werd ook de herkomst besproken
van een nest dat in 2010 werd gevonden in de duinen bij Schoorl (NH; in 2013
bleek dit nest verlaten; Boer 2011, 2013), waarbij de suggestie werd gedaan dat
dit nest af zou kunnen stammen van enkele volken die omstreeks 1970 werden
uitgezet in de Schoorlse Duinen/Bergen (door P.M. Zaaijer en P.J. Dijkstra). Dit blijkt
echter niet te kloppen en berust op een niet tijdig ontdekte ‘spraakverwarring’. Na
raadpleging van de destijds door P.M. Zaaijer aan Bram Mabelis verstrekte gegevens
werden deze volken uitgezet in de Kennemerduinen in de gemeente Bloemendaal,
dus ten zuiden van het Noordzeekanaal (zie ook Boer & de Gruyter 1999), en dus
niet in Noord-Kennemerland.
Peter Boer is eind jaren 1990 met P.J. Dijkstra en ook later nog verschillende
locaties langs geweest in de Kennemerduinen om te zien of er misschien nog
overlevenden van het uitzetexperiment waren. Dat was niet het geval. De herkomst
van het nest in Schoorl blijft daarmee onzeker. Het komen aanvliegen van een
bevruchte koningin uit Ommen (hemelsbreed 120 km), Oldebroek (waar in de
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periode 1998-2004 een nest aanwezig was; hemelsbreed 85 km) dan wel de
Kennemerduinen (hemelsbreed 30 km) lijkt niet erg waarschijnlijk, maar is ook
niet onmogelijk.

Verwijzingen
Boer, P. 2011. Stronkmieren (Formica truncorum) in de kustduinen. Entomologische
Berichten 71: 15-16.
Boer, P. 2013. http://nlmieren.nl/websitepages/formica%20truncorum.html [update 2511-2013].
Boer, P. & T. de Gruyter 1999. Mieren in de Noord-Hollandse duinen. Verspreidingsatlas.
PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Haarlem.
Mabelis, A.A. 2011. Noodklok voor de stronkmier (Formica truncorum) op de
Besthmenerberg. Entomologische Berichten 71: 130-135.
Mabelis, A.A., J. Noordijk & A.J. van Loon 2013. Stronk- en satermieren in het
Eerder Achterbroek (Formicidae: Formica truncorum, F. exsecta, F. pressilabris). Forum
Formicidarum 14 (3): 6-14.

André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten,
Postbus 9517, 2300 RA Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
Bram (A.A.) Mabelis, Ds. Keppellaan 36, 3958 JC Amerongen,
a.a.mabelis@zonnet.nl

Een exotische Camponotus van het Dwingelderveld
Peter Boer
Toen André van Loon in het begin van de jaren 1990 alle mieren in de Nederlandse
collecties registreerde voor het EIS-bestand, ontdekte hij in de collectie van het
Zoölogische Museum in Amsterdam (ZMA) een Camponotus-mannetje. Op het
label staat: ‘Dwingeloosche Heide, 14-6-1992. leg. R.T. Simon Thomas’. Maar het
mannetje was geen C. ligniperda, de enige Nederlandse Camponotus-soort. Dan
ga je kijken welke Camponotus-soorten er bij de buren leven: Duitsland, België,
Engeland. Qua grootte kwam alleen C. herculeanus in aanmerking. Maar die was het
ook niet. Dan ga je kijken in het boek van Bernard, waarmee je de Franse mieren op
naam kan brengen. Weer niet. André van Loon vermoedde daarom dat het om een
ontsnapt exemplaar ging, afkomstig van één of andere mierenliefhebber die thuis
mieren houdt. En daarmee verdween de mier in de la ‘Camponotus spec.’
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Toen ik alle Camponotus-soorten van dezelfde collectie – inmiddels
terechtgekomen in de collectie van Naturalis Biodiversity Center – aan het doorlopen
was, kwam ik hetzelfde exemplaar ook tegen. Net als André zocht ik in Franse,
Scandinavische, Duitse en Engelse determinatieboeken naar een mogelijkheid om
de soort op naam te brengen. En verder: Spanje, de Balkan, Italië. Het zoeken is
een tijdrovende klus, want in de meeste, moderne determinatieboeken worden de
mannetjes weggelaten. Maar ook met de oude boeken, waar dan ook uit Europa,
kon ik de mier niet thuisbrengen. Wel stelde ik vast dat de mier tot het subgenus
Tanaemyrmex behoort, waartoe Camponotus-soorten behoren met een verlengde
clypeus. Ik ging eens buiten Europa zoeken: Noord-Afrika, Turkije. Ook niet
eenvoudig omdat ook in de literatuur uit deze streken de mannetjes meestal niet
worden beschreven. Uiteindelijk lukte het mij toch de soort op naam te brengen:
Camponotus thoracicus, voor het eerst (een koningin) beschreven door Fabricius in
1804, terwijl het mannetje een eeuw later door Emery werd beschreven.
Hoe komt een Noord-Afrikaanse soort op de Dwingelose Heide (tegenwoordig
het Dwingelderveld)? Ik heb al meer van dit soort merkwaardige vondsten
gedaan in de Leidse collectie. Bijvoorbeeld schorpioenmieren Crematogaster en
vuurmieren Solenopsis uit de Helmduinen op Terschelling. Beide soorten heb ik
nog niet op naam kunnen brengen. Ik weet alleen dat de verzamelaar in de tijd
dat de mieren van een etiket werden voorzien, zowel op Terschelling is geweest
als zich met kevers bezig hield uit Indonesië. Er moet dus wel een labelfout zijn
gemaakt.
Zou dit ook het geval kunnen zijn met onze Camponotus? Ik vroeg Ben Brugge
of hij iets wist over Simon Thomas, de verzamelaar van deze mier. Ben Brugge
is een van de collectiebeheerders van de afdeling Entomologie in Leiden, en was
eerder collectiebeheerder in het ZMA. Hij vertelde me dat Simon Thomas een
periode in Egypte heeft gewerkt en daar insecten verzamelde. Dat was in 1976
volgens Blommers (2013). De Camponotus waar het hier om gaat komt inderdaad
in Egypte voor, maar op het etiket staat 1992 als verzameljaar en dat is 16 jaar na
zijn verblijf in Egypte. Of is hij er in 1992 weer geweest? Of stond de Camponotus in
1976 al op speld, maar nog zonder etiket? Of bevond de Camponotus zich in een 16
jaren lang niet gebruikt insectennet dat voor het eerst weer in 1992 werd gebruikt
op de Dwingelose Hei?
Ben Brugge schreef me dat foute labels vaker voorkomen dan we denken. Hij
noemde het niet goed schoonmaken van stikpotten (potten waarin insecten middels
vluchtige stoffen naar de eeuwige jachtvelden worden geholpen) als een regelmatig
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voorkomende oorzaak van dit soort fouten. Hij kwam bijvoorbeeld Franse kevers
uit Papoea-Nieuw-Guinea tegen en Turkse kevers uit Singapore. Dus mogelijk zijn
de stikpotten de meest waarschijnlijke bron van deze fout geëtiketteerde mier.
Ook collectiebeheerder Hans Huijbregts kent gevallen van onwaarschijnlijke
vondsten. Hij vindt dat je bij dit soort vondsten altijd verdacht moet zijn op
onbetrouwbare vindplaatsgegevens. Helaas is een reconstructie van hoe dat
precies is gebeurd zelden mogelijk.
Met dank aan Ben Brugge, Hans Huijbregts, Leo Blommers, Hans Duffels en
Willem Hogenes voor het meedenken.

Verwijzingen
Blommers, L. 2013. Dr. Robert Terko Simon Thomas. Een persoonlijke noot ter
nagedachtenis. HymenoVaria 7: 4.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen, p.boer@quicknet.nl

Determinatiedag van de mierenwerkgroep
in Wageningen op 2 oktober 2013
Pauline Arends
Het moest er toch een keer van komen. Al jaren zijn wij, Diliana Welink en Pauline
Arends, bezig met mieren. Niet alleen als hobby, maar ook beroepsmatig. Als
boswachter zorg ik (PA) ervoor dat de bosmierennesten in het bos tijdens de
houtoogst een beschermend lintje krijgen. Met deze markering wordt voorkomen
dat de houtoogstmachines de nesten beschadigen tijdens het omzagen van de
bomen of het uitrijden van het hout. Dit is verplicht vanuit de Gedragscode
Bosbeheer.
Op het moment dat je je gaat verdiepen in het ‘mierenleven’ constateer je dat
het simpel uitlinten van mierenhopen niet voldoende is. Ik bescherm nu ook de
voedselbomen, mierenstraten, bomen met nesten van de glanzende houtmier
Lasius fuliginosus en kleine maar goed zichtbare Myrmica-nesten in het bos. De
machinisten op de houtoogstmachine krijgen van mij eerst les in mieren voordat
ze een bosvak mogen betreden. Ik hoop dan tevens dat ze meer ‘gevoel’ krijgen
voor de mieren, een belangrijke groep in het bosecosysteem. En ik hoop dat ze
ook elders in het land bij andere terreineigenaren meer oog voor deze dieren
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Figuur 1 Deelnemers aan de determinatiedag (foto Pauline Arends)

Figuur 2 Nog meer deelnemers aan de determinatiedag (foto Jinze Noordijk)
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krijgen. De groep ‘mieren‘ is duidelijk een onderbelichte groep: weinig mensen
weten er iets van of hebben er binding mee.
Diliana Welink is natuurgids en organiseert inmiddels mierenexcursies, om de
geïnteresseerde bezoeker van natuurgebieden kennis te laten maken voor deze
geweldige groep. Ook in haar werk als adviseur brengt ze de mieren onder de
aandacht van terreinbeheerders.
Dit jaar organiseren we dankzij Groen&Doen een mierendeterminatiecursus.
Niet alleen theorie, maar we gaan ook het veld in: mieren zoeken, herkennen en
het belang van de soorten uitleggen.
In de zomer verzamelen we mieren, in de winter brengen we ze op naam. Maar
als beginnend mierenonderzoekers zijn we niet altijd zeker van onze determinatie.
Mieren waar over enige twijfels bestonden bij de determinatie hielden we apart
om mee te nemen naar de landelijke determinatiedag van de mierenwerkgroep.
Want daar zouden we horen of we wel of niet goed zaten. Bovendien kwamen we
ook nog wat onduidelijkheden tegen in het determinatieboek van Peter Boer. Goed
voorbereid met een lijst met vragen en een doos vol mieren arriveerden we op 2
oktober in Wageningen.
Binnenkomend heerste er een serene rust, iedereen druk gebogen over de binoculair.
Veel boeken, bakjes, prepareersetjes, kabels en stekkerdozen. Concentratie alom.
We kregen een plekje toegewezen naast Peter Boer. Dat kwam goed uit, al snel
vlogen onze mieren onder zijn binoculair en even later weer terug met wel of
geen bevestiging en een toelichting op de determinatiekenmerken. Al vlot lag het
boek ter verduidelijking tussen ons in en met schetsen maakte Peter ons bepaalde
kenmerken duidelijker. Precies wat we graag wilden. We hadden maar weinig tijd
om ook nog even gezellig met de andere aanwezigen te kletsen. Een geslaagde dag
en tevreden (omdat we de meeste mieren toch goed op naam hadden gebracht)
keerden we aan het eind van de middag huiswaarts. Vol inspiratie en energie om
komend jaar nog meer mieren te verzamelen.
Pauline Arends, Oosthalen 1, 9414 TG Hooghalen,
p.arends@staatsbosbeheer.nl
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Een nieuwe mierenatlas, oproep tot
het doorgeven van waarnemingen
André J. van Loon & Jinze Noordijk
De laatste publicatie met verspreidingskaarten van onze mierensoorten stamt
alweer uit 2004. Toen werd het Nederlands Faunadeel ‘De wespen en mieren van
Nederland’ gepubliceerd met daarin een hoofdstuk over de mieren (Van Loon
2004). Hierin werden gegevens opgenomen tot en met 2003.
Inmiddels is er veel informatie bijgekomen: nieuwe soorten, extra vindplaatsen,
herontdekkingen, herdeterminaties... Het lijkt ons nuttig om een nieuwe atlas
uit te brengen en zo de huidige kennis van de faunistiek van onze mieren weer
vast te leggen. Ook zijn er nu goede overzichten van exotische soorten in ons
land. Aangezien er momenteel veel aandacht is voor deze groep dieren vanuit
het natuurbeleid, krijgen de soorten die zich daadwerkelijk gevestigd hebben
ook een plaats in de nieuwe atlas. Waarschijnlijk verschijnt de atlas dan in de
verspreidingsatlassenserie van EIS Kenniscentrum Insecten, maar ook andere
opties zijn mogelijk, zoals een speciaal nummer van Nederlandse Faunistische
Mededelingen. Peter Boer zal grotendeels de soortteksten schrijven. Het maken
van de kaarten, aanvullende teksten, redactie en opmaak zal door EIS worden
gedaan.
We roepen iedereen op om – voor zover nog niet gedaan – hun waarnemingen
door te geven aan EIS voor opname in het landelijke bestand, wat de basis zal
worden voor de verspreidingskaarten. Er is een waarnemingenformulier in Excel
dat ingevuld kan worden en ervoor zorgt dat de gegevens door ons makkelijk
overgenomen kunnen worden. Hopelijk kunnen we dan aan het eind van 2015 de
nieuwe atlas afronden.
Tegenwoordig kunnen de kaartjes makkelijk gemaakt worden en vlak voor het
gereedkomen van de publicatie worden afgerond. Dit betekent dat er nog twee
veldseizoenen zijn om aanvullende waarnemingen te doen. Er is in Nederland
nog een aantal witte vlekken te vinden. Figuur 1 geeft de verspreiding van de
mierenwaarnemingen tot en met 2010 weer. Inmiddels zijn er al weer wat plekken
onderzocht, zoals onder andere in Forum Formicidarum te lezen viel, maar het
grote beeld klopt nog steeds. Nauwelijks onderzochte gebieden vinden we met
name op alle kleigronden van ons land, natuurlijk ook omdat hier slechts weinig
soorten zijn te verwachten. Toch is het ook nuttig om de algemene soorten in dit
soort gebieden te kunnen aantonen. In deze regio’s kunnen in het stedelijk gebied,
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en dan met name in de wat oudere stadsparken, verrassende ontdekkingen worden
gedaan. We hopen dat u allemaal meehelpt om een goed gevulde mierenatlas te
kunnen publiceren!

Figuur 1 Aantal waargenomen
soorten mieren per 5x5 km
tot en met 2009. Kwadratisch
geschaald; grootste stip 34-41
soorten (bron: Van Loon et al.
2010).
Verwijzingen
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.
Loon, A.J. van, P. Boer & J. Noordijk 2010. Mieren – Formicidae. In: J. Noordijk, R.M.J.C.
Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon, De Nederlandse biodiversiteit. Nederlandse
Fauna 10. NCB Naturalis & EIS – Nederland, Leiden, pp. 276-278.

André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten,
Postbus 9517, 2300 RA Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
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Boekbesprekingen
P. Douwes, J. Abenius, B. Cederberg, U. Wahlsted, K. Hall, M. Starkenberg,
C. Reisborg & T. Östman 2012. Nationalnyckeln till Sveriges flora och Fauna.
Steklar: Myror – gettingar. Hymenoptera: Formicidae – Vespidae. ArtDatabank,
SLU, Uppsala. 382 pp. ISBN 978-91-88506-50-4. € 59,00.
Toen ik dit boek opensloeg, wist ik niet
wat ik zag. De foto’s van de mieren zijn
werkelijk formidabel. Zo mooi als in dit
boek zijn mieren nog nooit afgebeeld. Het is
dan ook logisch dat de fotografen co-auteur
zijn geworden van deze publicatie. Van elke
soort is een compleet ongeschonden, schoon
en duidelijk geprepareerd exemplaar van
boven gefotografeerd en die wordt in meer
dan 10 cm grote plaatjes gepresenteerd. De
kaft geeft de foto van Camponotus ligniperda
als voorbeeld daarvan. Fotograaf Krister
Hall heeft alle mierenfoto’s gemaakt.
Daarnaast zijn er bij de soortbesprekingen
vaak
nog
afbeeldingen
van
een
(ongevleugelde) koningin, de soort in het
veld, en van details van lichaamsdelen die
van belang zijn voor de determinatie.
De serie ‘Encyclopedie van de Zweedse flora en fauna’ heeft er met deze uitgave
weer een prachtig deel bij. Het gaat overigens niet alleen over de mierensoorten
van Zweden, maar ook van Noorwegen, Denemarken en Finland: 81 soorten in
totaal, waarbij Monomorium pharaonis de enige exoot is die wordt behandeld.
De eerste auteur, Per Douwes, is verantwoordelijk voor alle mierenteksten. En
– ik zou het bijna vergeten – ook alle plooivleugelwespen (Vespidae) en de ene
vertegenwoordiger van de dolkwespen (Scoliidae) uit deze landen staan in dit
boek. Deze soorten ken ik niet, maar de afbeeldingen zijn van dezelfde kwaliteit als
die van de mieren en het overzicht nodigt zeker uit om eens beter naar deze mooie
insecten te kijken.
De teksten zijn in het Zweeds en dus helaas niet te begrijpen voor de meeste
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mierenwerkgroepleden. De determineersleutel is echter tweetalig en heeft een
prettige, overzichtelijke opbouw. Links op de pagina staat de sleutel in het Zweeds
en rechts op de pagina in het Engels. De coupletten zijn altijd dichotoom en bij
elk couplet staan vrijwel altijd twee illustraties om de verschillen weer te geven.
Vaak worden daarvoor superscherpe foto’s gebruikt van lichaamsdelen, zoals een
antenne, de kop of de knopen, of soms tekeningen, bijvoorbeeld om de beharing op
het achterlijf zo goed mogelijk te laten zien.
Van de 65 inheemse soorten van Nederland ontbreken er slechts 12 in dit
boek. Het gaat om Lasius citrinus, L. distinguendus, L. emarginatus, L. jensi, Ponera
coarctata, P. testacea, Solenopsis fugax, Stenamma westwoodi, Tapinoma erraticum,
Temnothorax albipennis, T. unifasciatus en Tetramorium impurum. Dit betekent dus
dat wel alle Myrmica- en Formica-soorten prima op naam gebracht kunnen worden.
En het betekent ook dat er 27 niet-Nederlandse soorten worden afgebeeld; een
mooi aanvulling dus op de literatuur uit ons land.
Ik ben zeer enthousiast over deze publicatie: de foto’s en de Engelse sleutel
zorgen er samen voor dat dit het fraaiste mierendetermineerwerk is dat ik ken en
dat maakt het dus zeker waard om tot aanschaf over te gaan.
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl

J. Smits & J. Noordijk 2013. Heidebeheer.
Moderne methoden in een eeuwenoud
landschap. KNNV Uitgeverij, Zeist. 382 pp. ISBN
978-90-5011-462-2. € 19,95. [NB: Het boek is
momenteel uitverkocht maar er verschijnt een
digitale editie.]

Heide is bij uitstek een biotoop waarin veel
mierensoorten zich thuis voelen. En dat geldt niet
alleen voor de mieren maar natuurlijk ook voor
diegenen die zich in deze wonderlijke insecten
interesseren. Het mag dan ook geen wonder
heten dat twee van onze illustere MWG-leden zich
hebben ingespannen om een overzichtswerk te
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produceren waarin de huidige kennis van heidebeheer is neergelegd: Heidebeheer.
Moderne methoden in een eeuwenoud landschap, van de hand van Jap Smits en Jinze
Noordijk.
Zeer gedetailleerd worden alle aspecten van dit kwetsbare en helaas steeds
verder verdwijnende landschapstype beschreven. Van de fysiek-geologische/
geografische voorwaarden, de ontstaansgeschiedenis, inclusief de langzaam
ingezette verdwijning na de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw door de
groene revolutie door kunstmest en de bedreiging door eutrofiëring en verdroging,
tot de heroïsche strijd met beheermethodieken om heide daar waar mogelijk nog
in stand te houden.
Vooral dit laatste is op zeer toegankelijke wijze vormgegeven. De decennialange
ervaring en kennis van Jap met het beheer van heide en van de Strabrechtse Heide
in het bijzonder én de wetenschappelijke kennis en redactionele vaardigheid
van Jinze hebben zich aaneen gesmeed tot een zeer toegankelijk boekwerk. De
beheermethodieken worden tot in detail uitgewerkt en vervolgens in de vorm van
‘aandachtspunten’ schematisch weergegeven.
Het boek is niet belerend. Ook achteraf vastgestelde ‘fouten’ in beheermaatregelen worden gepresenteerd. Leer van het verleden!
Het boek is praktisch van begin tot eind: van stepping stones in verbindingszones
tot het schriftelijk vastleggen van beheerplannen voor eventuele opvolgers.
En het is vooral ook heel liefdevol voor de terreinen: het roept op om rekening
te houden met sporen uit het verleden zoals oude zandwegen, waterlopen en
cultuurelementen.
Het boek geeft ook aan dat huidig natuurbeheer en zeker heidebeheer veel
weg heeft van grootschalig tuinieren. Dat is helaas nodig in een omgeving die zo
grootschalig wordt beïnvloed door niet natuurlijke zaken als waterpeilverlaging en
stikstofdepositie.
Probeer het boek niet in één keer door te lezen; je duizelt van de details tenzij
je aanzienlijk meer deskundig bent dan deze recensent. Voor beheerders van
heideterreinen is het verplichte kost dunkt mij.
Verder heb ik bijzonder veel genoegen beleefd aan het uitmuntende fotowerk.
We mogen als Mierenwerkgroep trots zijn dat de auteurs zich in ons midden
bevinden. Dank, Jap en Jinze.
Ferry van Elven, Abt Ludolfweg 70, 3732 AR De Bilt,
evert.vanelven@gmail.com
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Financiële verantwoording 2013
Rudolf (G.R.) van Hengel

nietmachine
banksaldo 31 dec 13
postzegels
achterstallige contributie

BALANS 2013
€
5,00
vooruitbetaalde contributie
€ 1344,08
crediteuren
€ 18,72
kapitaal 31 dec 13
€ 324,00		
€ 1691,80		

VERLIES: € 1.491,17 – € 1.387,80 = € 103,37

KASBOEK 2013
banksaldo 1 jan 13
€ 1492,87
bankkosten
contributie
€ 406,00
druk- portokosten FF
			
bijeenkomsten
banksaldo 31 dec 13
€ 1898,87		
contributie
nadelig saldo

BEGROTING 2014
€ 500,00
bankkosten
€ 120,00
kosten 3 x FF
bijeenkomsten
€ 620,00		

€ 144,00
€ 160,00
€ 1387,80

€ 1.691,80

€
20,04
€ 497,36
€
37,39
€ 1344,08
€ 1898,87
€
€
€
€

20,00
500,00
100,00
620,00

Opmerking
1. De achterstallige contributie is helaas een continu gegeven. De post bestaat voor het
grootste deel uit contributie van het afgelopen jaar, die nog voldaan moet worden. De
achterstand was op 10 maart geslonken tot € 216,00. Bij dezen weer een oproep tot betaling;
een maand na verschijning van deze FF zullen de betrokkenen actief per e-mail benaderd
worden.
2. Het verlies van € 103,37 was begroot (€ 80,00). De contributie gaat vrijwel geheel op aan
de druk- en portokosten van FF. Zodoende zal de komende jaren steeds een verlies geleden
worden ruwweg ter grootte van de kosten van de bijeenkomsten. Afgelopen jaar bracht de
gemeente Zeist voor het eerst naast de kosten voor de koffie ook kosten voor de zaalhuur
van ruim € 50,00 in rekening. Voor komend jaar wordt een verlies van € 120,00 verwacht.
Gezien het kapitaal van circa € 1.400,00 is de komende jaren nog geen contributieverhoging
nodig.

Rudolf (G.R.) van Hengel, Julianalaan 187, 3722 GK Bilthoven,
mwg.bestuur@gmail.com
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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
Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter
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
Secretaris, penningmeester en ledenadministrateur
Mischa Cillessen, m.cillessen@gmail.com, 013-7518306 / 06-15881851
Redactie Forum Formicidarum
André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga
Redactieadres jinzenoordijk@hotmail.com
Losse nummers à € 3,00 (franco) verkrijgbaar

