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Het een en ander uit 2014
Peter Boer
Het is soms een ramp om etiketten van museummateriaal te ontcijferen. Aan één
kant logisch, want er is aan de speld, onder de mier, maar weinig ruimte voor een
etiketje. Dus moet je heel klein schrijven of je moet het heel klein printen. Dat
laatste doe ik op lettergrootte 3,5 en vet gedrukt. Maar de meeste, vooral oude
etiketten, zijn met de hand beschreven. Ik doe dit ook wel en maak dan gebruik van
pendikte 0,05. Ook oude etiketten zijn vaak met heel dunne pennen beschreven.
Het grootste probleem is echter het handschrift. Vooral het schuine handschrift.
Het is vaak niet te ontcijferen. Jammer! En wat doe je dan? Als er helemaal niet
meer uit te komen valt, heeft de mier in feite geen waarde meer... Dus eigenlijk:
prullenbak.
Een leuke waarneming vond ik in een la van de Leidense collectie waarin de
betreffende mier niet thuishoorde: een compostmier Hypoponera punctatissima
afkomstig uit een zuigval die door Leo Blommers op 13 augustus 1990 tussen de
appelbomen in Kesteren (GE) was opgesteld.
Momenteel ben ik in de alcoholcollectie van Leiden bezig (figuur 1). De
mieren zijn voor het overgrote deel ongedetermineerd en staan dus nergens

Figuur 1 Mierencollectiemateriaal van Naturalis Biodiversity
Center (foto Peter Boer)
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geregistreerd. Dat kan dus interessant zijn. Natuurlijk bevatten de meeste
monsters de meer algemene mieren, zoals de wegmier Lasius niger, de gele
weidemier L. flavus en de gewone steekmier Myrmica rubra. Veel buisjes hadden
kennelijk langdurig aan het daglicht blootgesteld gestaan, want veel mieren waren
lichtbruin. Qua kleur zagen de gele weidemieren, wegmieren en renmieren er
precies hetzelfde uit.
Een aardige vondst was een mosslankmier Leptothorax muscorum van Ameland.
Op dit Waddeneiland was deze soort nog nimmer waargenomen. Er was ook
een buisje met reuzenmieren Camponotus. Op het etiket stond ‘onder steen op
weg naar Epen (LI) bij krijtrots’. Daar gaat je hart sneller van kloppen. Maar de
reuzenmieren bleken van een soort die ik niet ken van welk Europees land dan
ook. Bij nader onderzoek bleek er nog een etiketje in het zelfde buisje te zitten
waarop een Spaanstalige locatie was genoteerd. Weer jammer.
Verrassend was een buisje met meer dan 100 faraomieren Monomorium
pharaonis. Niet zo zeer vanwege de locatie – militair hospitaal te Den Haag (1950)
– maar vanwege de verzamelaar Dr. L. de Jong, bekend van radio en tv en voormalig
directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (1945-1979).
Dan zijn er nog enkele recente naamsveranderingen. Onze tropische compostmier,
die we hadden staan onder de naam Hypoponera schauinslandi (Emery, 1899),
werd door Bolton & Fisher (2011) als een synoniem van H. punctatissima
beschouwd. Omdat uit (Leids) DNA-onderzoek bleek dat H. schauinslandi een
ander DNA-profiel had (althans voor het gen CO1), hebben wij H. schauinslandi als
soort gehandhaafd (o.a. Boer et al. 2014). Dit bleek terecht, want Seifert (2013)
toonde op zijn bekende (wiskundige) wijze aan dat het wel degelijk een goede
soort is. Wel bleek H. schauinslandi een synoniem van H. ergatandria (Forel, 1893)
en dat is dus nu de correcte naam voor de tropische compostmier. Verrassend is de
voorgestelde naamsverandering van de woekermier Anergates atratulus. Volgens
een uitgebreide fylogenetische studie van de Myrmicinae met behulp van DNAanalyse (Ward et al. 2015) moet deze nu Tetramorium atratulum (Schenck, 1852)
heten. Misschien nog wat opportunistisch, maar de naamsverandering is op www.
antweb.org., de toonaangevende mierennomenclatuurwebsite, al doorgevoerd.
Verwijzingen

Boer, P., M.P. Berg, J. Noordijk & A.J. van Loon 2014. De gewone compostmier Hypoponera
punctatissima in Nederland (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 74: 5359.
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Bolton, B. & B.L. Fisher 2011. Taxonomy of Afrotropical and West Palaearctic ants of the
ponerine genus Hypoponera Santschi (Hymenoptera: Formicidae). Zootaxa 2843: 1-118.
Seifert, B. 2013. Hypoponera ergatandria (Forel, 1893) – a cosmopolitan tramp species
different from H. punctatissima (Roger, 1859) (Hymenoptera: Formicidae). Soil Organisms
85: 189-201.
Ward, P.S., S.G. Brady, B.L. Fisher & T.R. Schultz 2015. The evolution of myrmicine ants:
phylogeny and biogeography of a hyperdiverse ant clade (Hymenoptera: Formicidae).
Systematic Entomology 40: 61-81.

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

Proefschrift over eetbare wevermieren
Joost Van Itterbeeck
Joost Van Itterbeeck 2014. Prospects of semicultivating the edible weaver ant Oecophylla
smaragdina. Proefschrift Wageningen Universiteit.

Er is een revolutie nodig in onze manier van
landbouw om de groeiende wereldbevolking
te voeden en om een duurzame vorm van
voedselproductie te garanderen. Het gebruik
van insecten als voedsel voor mens en dier
(entomofagie) kan daarbinnen een goede en
duurzame mogelijkheid zijn (figuur 1). Een
relevant aspect om het potentieel van eetbare
insecten te realiseren, is het verzekeren van
een voldoende grote voorraad van eetbare
insecten op een duurzame manier. Dit kan verwezenlijkt worden door het semicultiveren en kweken.
In dit proefschrift wordt eerst de semi-cultivatie van eetbare insecten in een
historisch perspectief geanalyseerd. Hierbij lag de nadruk op drie voorbeelden.
Ten eerste de eitjes van aquatische Hemiptera in Mexico die semi-gecultiveerd
worden door watermanagement en door het inrichten van plekken waar de
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insecten eitjes kunnen leggen. Ten
tweede palmkeverlarven in de
Amazone, tropisch Afrika en NieuwGuinea, waarvan het verzamelen
vergemakkelijkt wordt door het
manipuleren van de verspreiding en het
voorkomen van palmbomen waarin de
larven leven, en die semi-gecultiveerd
worden door het kappen van
palmbomen op een uitgekozen plaats
en op een uitgekozen tijdstip. Ten slotte
rupsen in sub-Saharisch Afrika die de
bladeren van bomen eten en waarvan
het
verzamelen
vergemakkelijkt
wordt door het manipuleren van de
verspreiding en het voorkomen van
bomen, zwerflandbouw (‘shifting
cultivation’), boombescherming en het Figuur 1 Salade met de larven en poppen
handmatig introduceren van rupsen van wevermierkoninginnen Oecophylla
op een uitgekozen plaats. Het belang smaragdina (foto Joost Van Itterbeeck)
van lokale kennis voor ontwikkelingen
omtrent eetbare insecten wordt ook verduidelijkt.
Vervolgens werd onderzocht wat
de lokale kennis is van de eetbare
wevermier Oecophylla smaragdina
(figuur 2) en op welke wijze deze soort
verzameld wordt op de Vientiane Plain
in Laos. Dit onderzoek werd uitgevoerd
door middel van groepsgesprekken met
expertverzamelaars (figuur 3) en door
het volgen van expertverzamelaars.
Een belangrijk resultaat was dat de
Figuur 2 Nestbouwende wevermieren verzamelaars de mierenkoningin niet
Oecophylla smaragdina trekken bladeren kennen noch vinden én dat zij geen grote
samen, waarna die aan elkaar worden aantallen werkstermieren verwijderen.
vastgemaakt (foto Joost Van Itterbeeck)
Deze bevindingen zijn gebruikt om te

7
reflecteren op de duurzaamheid
van de mierenvangst, en op de
mogelijkheden en restricties
met betrekking tot het semicultiveren van de wevermier.
Daarna werden de locatie en
de externe karakteristieken
van het koninginnennest in
een ‘volwassen’ O. smaragdinakolonie bestudeerd. Hierbij
werd een handige manier
gevonden om de koningin te
vinden en dit vergemakkelijkt
de
introductie
van
een
kolonie in een plantage. De
mierenverzamelaars
bleken
de koningin niet te kennen
omdat het nest klein en
onopvallend is. Dit type nesten
wordt juist genegeerd door
verzamelaars omdat zij hier Figuur 3 Een verzamelaar van wevermierpoppen en
een kleine oogst verwachten. -larven (foto Joost Van Itterbeeck)
De gegevens suggereren dat de
locatie en externe karakteristieken van het koninginnennest een vorm zijn van
structurele verdedigingsmechanismen die de mieren gebruiken om hun koningin
te beschermen.
Een aantal gedragsmechanismen die de koningin kunnen beschermen
tegen predatoren werd vervolgens geëvalueerd. Deze mechanismen omvatten
een waarschuwing van de werkstermieren die een gevaar detecteren, het
evacueren van de koningin uit haar nest (maar enkel als laatste oplossing), en de
beschermingsfunctie van het cluster dat gevormd wordt door werkstermieren
rond de koningin tijdens haar evacuatie.
Door een hoge verzameldruk na te bootsen – het verwijderen van alle
koninginnenlarven en -poppen van alle nesten van een kolonie – werd ook
onderzocht wat de weerstand van een O. smaragdina-kolonie was tegen het
verzamelen van de koninginnenlarven en -poppen. Deze studie illustreert de
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noodzaak van een verbetering van de verzameltechnieken om de mortaliteit
van werkstermieren te reduceren. Hoge werkstermortaliteit heeft namelijk een
negatief effect op de productie van koninginnenlarven en -poppen, en het kan een
negatief effect hebben op het in stand houden van een populatie van O. smaragdinakolonies.
Verder fundamenteel onderzoek aan de wevermier blijft noodzakelijk voor het
ontwikkelen van semi-cultivatie van dit insect. Een kunstmatig nest, vergelijkbaar
met dat voor honingbijen en sommige wespen, zou kunnen bijdragen aan het
verbeteren van semi-cultivatie. Verder onderzoek aan de evolutie en dynamiek van
de percepties van insecten als menselijk voedsel is ook nog nodig om het potentieel
van eetbare insecten voor de mens te realiseren.
Joost Van Itterbeeck, Hoogstraat 74, 6701 BX Wageningen,
joostvanitterbeeck@hotmail.com

Nieuwe inzichten over minikoninginnen bij Myrmica rubra
Judith Slaa
Een artikelbespreking van: Schär, S & D.R. Nash 2014. Evidence that microgynes
of Myrmica rubra ants are social parasites that attack old host colonies. Journal of
Evolutionary Biology 27: 2396-407.

Binnen de sociale insecten is het de koningin die voor de voortplanting zorgt. Zij
legt over het algemeen alle eieren, terwijl de werksters voor alle andere taken
zorgen zoals voedsel verzamelen, het nest schoonhouden, de larven voeren en
het nest en de koningin verdedigen tegen indringers. De koningin is gewoonlijk
groter dan de werksters, maar bij verschillende mierensoorten komen ook
‘minikoninginnen’ (microgynes) voor. Deze minikoninginnen zijn erg klein, soms
kleiner dan de werksters, en kunnen samen met reguliere grote koninginnen
voorkomen. Minikoninginnen komen in verschillende groepen voor, onder andere
in de geslachten Pheidole, Myrmica, Formica en Polyrhachis (zie bv. Hölldobler &
Wilson 1991, p302). Overigens komen ze ook bij andere sociale insecten voor,
bijvoorbeeld bij angelloze bijen (geslacht Melipona, persoonlijke waarneming).
Dat deze minikoniginnen kunnen voorkomen is al sinds het begin van de vorige
eeuw bekend (bv. Wheeler 1910). Waarom deze kleine koninginnen voorkomen
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en wat hun rol is binnen het nest, wordt nog steeds onderzocht, en is onderwerp
van discussie. In een recent artikel van de onderzoeksgroep van Koos Boomsma
in Kopenhagen (Schär & Nash 2014) wordt getracht bewijs te leveren voor de
hypothese dat minikoninginnen een voorstadium zijn in de evolutie van sociale
parasieten. Hieronder volgt een samenvatting van dit artikel.

Sociale parasieten
Sociale parasieten zijn soorten die in de kolonies van andere soorten leven
(gastheerkolonies), en hierbij gebruik maken van de hulpbronnen van hun
gastheerkolonie, zoals voedsel en verdediging. Een van de meest voorkomende
vormen van permanent sociaal parasitisme binnen mieren zijn ‘inquilines’, dat
zijn soorten die in de nesten van andere soorten leven. Hierbij leven de inquiline
koninginnen meestal samen met de koningin(nen) van de gastheersoort. Deze
inquilines produceren voornamelijk geslachtsdieren (koninginnen en mannetjes),
en geen of zeer weinig werksters. Dit is mogelijk omdat het verzamelen van
voedsel en verzorging van het broed wordt uitgevoerd door de werksters van de
gastheerkolonie.
Evolutie van inquilines
Inquilines zijn binnen de mieren verschillende keren geëvolueerd en komen voor
in een aantal van de grootste subfamilies, zoals de Myrmicinae, Formicinae en
Ectatomminae. Hoe de evolutie van inquilines verloopt is nog steeds niet geheel
duidelijk. Inquilines zijn vaak nauw verwant aan de gastheersoort, waarschijnlijk
ontstaan door afsplitsing van bestaande soorten.
Minikoninginnen worden veelal gezien als een alternatieve voortplantingsvorm
en zouden zich kunnen ontwikkelen tot parasitaire inquilines. Dit kan alleen als
er barrières voor genuitwisseling tussen minikoninginnen en nageslacht van
grote koninginnen ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door verschillen in
verspreidings- en paringsgedrag ten opzichte van de reguliere grote koninginnen.
Verder zullen minikoninginnen steeds meer koninginnen en mannetjes produceren
in plaats van werksters, aangezien de werksters van de gastheerkolonie voor het
broed van de minikoninginnen zullen zorgen.
Omdat in het geslacht Myrmica zowel inquilines als minikoninginnen voorkomen,
zijn de Myrmica-minikoninginnen een uitstekend model om de evolutie van
inquilines te bestuderen (figuur 1).
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Minikoninginnen bij Myrmica rubra
Myrmica-koninginnen produceren alleen koninginnen
van hun eigen vorm. Dit wil zeggen dat minikoninginnen
alleen minikoninginnen produceren en grote
koninginnen alleen grote koninginnen. Latere studies
hebben ook aangetoond dat minikoninginnen genetisch
verschillen van grote koninginnen. Dit werd als bewijs
gezien dat de minikoninginnen in M. rubra een aparte,
parasitaire, soort vormen. Deze minikoninginnen
werden beschreven als de nieuwe soort M. microrubra
(Seifert 1993). Echter, grote studies waarbij verschillende
populaties werden vergeleken ondersteunden de status
van M. microrubra als aparte soort niet, omdat deze
vaak nauwere genetische verwantschap vertoonde met
M. rubra in dezelfde populatie dan met M. microrubra
van verder verwijderde plekken. Hierdoor werd
de naam M. microrubra weer een synoniem van M.
rubra (Steiner et al. 2006), en werd de discussie of de
minikoninginnen in M. rubra nu sociale parasieten zijn,
alternatieve voortplantingsvormen, of voorstadia van
sociale parasieten, weer aangewakkerd.

Figuur 1 Myrmica rubramini-koningin
(boven)
en een normale grote
M. rubra-koningin. De
mini-koningin is een
exacte verkleinde kopie
van de normale grote
koningin zonder andere
morfologische verschillen
(foto Alfred Buschinger /
http://ameisenwiki.de)

Onderzoeksvragen
In het artikel van Schär & Nash werden de volgende onderzoeksvragen behandeld:
1 Zijn de eerder gevonden genetische verschillen tussen minikoninginnen
en reguliere grote koninginnen ook aanwezig in een andere populatie (Læslø,
Denemarken)?
2 Zijn minikoninginnen echte parasieten? Dat wil zeggen, heeft de aanwezigheid
van minikoninginnen nadelige effecten op de gastkolonie?
3 Kunnen kolonies van alleen minikoninginnen (zonder reguliere grote
koninginnen) overleven?
4 Kunnen minikoninginnen geïntroduceerd worden in een kolonie met alleen
reguliere grote koninginnen, en wat zijn de consequenties?
5 Is er een relatie tussen de aanwezigheid van minikoninginnen en de leeftijd van
de reguliere grote koningin?

11
Materiaal en methoden
Er werden 21 complete M. rubra-nesten verzameld op het eiland Læslø,
Denemarken, gedurende de zomer van 2011. Er werden zowel nesten mét (totaal
10 nesten) als nesten zónder (totaal 11 nesten) minikoninginnen gevonden. In het
lab werden de nesten onderverdeeld in 96 subkolonies van ongeveer 60 werksters
en zonder broed. Werksters werden niet uitgewisseld tussen de originele (bron)
nesten. Er werden vier soorten subkolonies gecreëerd:
1 Kolonies met 1 grote koningin (n=40)
2 Kolonies met 1 grote koningin en 1 of enkele minikoninginnen uit hetzelfde
bron nest (natuurlijk gemengde kolonies, n=21)
3 Kolonies met 1 grote koningin en 1 of enkele minikoninginnen uit een ander
bron nest (kunstmatig gemengde kolonies, n=21)
4 Kolonies zonder grote koningin met enkele minikoninginnen uit hetzelfde
originele nest (n=13)
De subkolonies werden gehuisvest in artificiële nesten bestaande uit een
petrischaal (Ø=15 cm, 1.5 cm hoog), met daarin een kleinere petrischaal als
nestkamer (Ø=10 cm, 1 cm hoog, half gevuld met vochtig gips). De nieuw
gevormde kolonies werden bewaard in klimaatkamers gedurende 40 weken. De
mieren werden gevoerd met Bhatkar-dieet (Bhatkar & Whitcomb 1970), vliegen
en meelwormen. Elke week werden de mieren gevoerd, de nesten schoongemaakt,
dode mieren geteld en verwijderd, poppen geteld en werd op de aanwezigheid van
eieren en larven gecontroleerd. De leeftijd van de grote koninginnen werd geschat
op basis van hoe zwart ze waren (melanizatie-index) onder de aanname dat oudere
koninginnen zwarter zijn.

Resultaten
Microsatellietanalyse toonde aan dat er inderdaad een genetisch verschil was
tussen minikoninginnen en reguliere grote koninginnen in de Læslø-populatie.
De aanwezigheid van minikoninginnen lijkt inderdaad nadelige effecten op de
gastkolonie te hebben. De originele bronnesten mét minikoninginnen leken iets
kleiner maar dit verschil was niet statistisch significant. Wel hadden ze significant
minder grote koninginnen dan nesten zónder minikoninginnen. Ook in het lab
werden deze nadelige effecten zichtbaar. Natuurlijk gemengde kolonies waren
significant kleiner dan die met alleen grote koninginnen, en kunstmatig gemengde
kolonies produceerden significant minder werkster poppen dan die met alleen
grote koninginnen. De kans dat er larven aanwezig waren in het nest was kleiner
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in gemengde kolonies dan in die met alleen grote koninginnen.
Kolonies met alleen minikoninginnen (zonder reguliere grote koninginnen)
kunnen overleven, maar er was grote variatie tussen de kolonies. In sommige
kolonies gingen alle werksters dood, terwijl andere kolonies even groot of zelfs iets
groter werden dan kolonies met alleen reguliere grote koninginnen. De afkomst
van de kolonies met alleen minikoninginnen (uit welk bronnest ze kwamen) bleek
een grote invloed te hebben op de groei in het lab.
Minikoninginnen kunnen succesvol geïntroduceerd worden in kolonies met alleen
reguliere grote koninginnen, en hun overlevingskansen waren relatief hoog: bijna
40% van de 31 minikoninginnen overleefde de gehele experimentele periode van 40
weken. Deze minikoninginnen gedroegen zich normaal. Ze bevonden zich meestal
in het hart van het nest, waar koninginnen en hun eieren zich normaal bevinden.
Er was soms echter wel agressie van werksters tegen de minikoninginnen, met de
hoogste mortaliteit gedurende de eerste maand na introductie. Ondanks het feit
dat een relatief hoog percentage minikoninginnen de eerste 40 weken overleefde,
werd er geen enkele nieuwe minikoningin in artificieel gemengde nesten
geproduceerd. Minikoninginnen werden alleen, en in lage aantallen, geproduceerd
in natuurlijk gemengde kolonies, maar significant meer in gemengde kolonies ná
overlijden van de grote koningin. Verder leek ook hier de aanwezigheid van deze
nieuwe minikoninginnen een negatief effect te hebben op de gastheerkolonie,
aangezien kolonies die de nieuw geïntroduceerde minikoninginnen doodden/
verloren significant meer werksterpoppen produceerden dan kolonies waarin de
minikoninginnen nog aanwezig waren.
Reguliere grote koninginnen uit bronnesten mét minikoninginnen waren ouder
dan die uit nesten met alleen grote koninginnen.
Discussie
Alhoewel deze studie bewijs vond dat de aanwezigheid van minikoninginnen de
gastheerkolonie negatief beïnvloedde (langzamere groei), werd de gastheerkolonie
onder laboratorium
omstandigheden niet volledig gecastreerd; in een aantal
gemengde kolonies werden ook nog grote koninginnen geproduceerd.
Het feit dat de afkomst van de minikoninginnen grote invloed had op groei van
kolonies met alleen minikoninginnen, suggereert dat de potentie om werksters te
produceren varieert tussen genetische lijnen. Het is waarschijnlijk dat sommige
minikoninginnen, ten minste voor een bepaalde periode, alleen kunnen overleven.
Dit creëert een bron van waaruit nieuwe genetische lijnen zich kunnen ontwikkelen.
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Deze waarnemingen steunen de hypothese dat minikoninginnen halfparasieten
zijn, in plaats van obligate inquiline parasieten die niet buiten hun gastheerkolonie
kunnen leven, zoals vaak aangenomen.
Verder speculeren de auteurs dat M. rubra-kolonies met jonge, reproductieve,
grote koninginnen minder vatbaar zijn voor parasitisme door minikoninginnen,
terwijl kolonies met oude koninginnen hier wel vatbaarder voor zijn. Dit is
gebaseerd op de drie volgende observaties: Grote koninginnen uit natuurlijk
gemengde bronnesten waren ouder dan die uit nesten met alleen grote koninginnen.
Minikoninginnen planten zich niet voort in artificieel gemengde kolonies, alleen
soms in natuurlijk gemengde kolonies. De hoogste voorplanting werd bereikt in
gemengde kolonies na overlijden van de grote koningin.
Wat het exacte mechanisme achter het selectief binnendringen van oude kolonies
zou zijn, vergt nader onderzoek. De auteurs beargumenteren dat het te maken
zou kunnen hebben met een verlaagde vruchtbaarheid van de grote koningin,
waardoor de koningin een zwakker signaal naar de werksters afgeeft om zich
agressief naar minikoninginnen te gedragen (verlaagde werkster agressie) en/of
waardoor de koningin de voortplanting van nestgenoten minder kan onderdrukken
(verhoogde voortplantingskansen voor minikoninginnen). En dit is weer een mooi
uitgangspunt voor verdere studies.
Verwijzingen

Bhatkar, A.P. & W.H. Whitcomb 1970. Artificial diet for rearing various species of ants. The
Florida Entomologist 534: 229-232.
Hölldobler, B. & E.O. Wilson 1991. The ants. Springer-Verlag, Berlin.
Schär, S & D.R. Nash 2014. Evidence that microgynes of Myrmica rubra ants are social
parasites that attack old host colonies. Journal of Evolutionary Biology 27: 2396-407.
Seifert, B. 1993. Taxonomic description of Myrmica microrubra n sp. – a social parasitic
ant so far known as the microgyne of Myrmica rubra. Abhandlungen und Berichte des
Naturkundemuseums Görlitz 675: 9-12
Steiner, F.M., B.C. Schlick-Steiner, H. Konrad, K. Moder, E. Christian, B. Seifert, R.H.
Crozier, C. Staufer & A. Buschinger 2006. No sympatric speciation here: multiple
data sources show that the ant Myrmica microrubra is not a separate species but an
alternative reproductive morph of Myrmica rubra. Journal of Evolutionary Biology 193:
777-787.
Wheeler, W.M. 1910. Ants: their structure, development and behaviour. Columbia University
Press, New York. [geciteerd in Hölldobler & Wilson 1991.]

Judith Slaa, Naturalis Biodiversity Center, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
judith.slaa@naturalis.nl
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Boekbesprekingen
Borowiec, L. 2014. Catalogue of ants
of Europe, the Mediterranean Basin
and adjacent regions (Hymenoptera:
Formicidae). Genus 25: 1-340.

Er zijn verschillende bronnen om te weten
te komen welke mierensoorten in welke
Europese landen voorkomen. Bekend
is Fauna Europeaans (www.faunaeur.
org), maar deze bron is niet erg accuraat.
Als laatste update staat augustus 2013
genoemd, maar ik kan al jaren geen
wijzigingen ontdekken. Bekijk ik als
voorbeeld wat er van Nederland staat,
dan ontbreken er veel soorten, worden
soorten met oude namen aangegeven (bijv. Formica candida in plaats van F. picea
en Leptothorax in plaats van Temnothorax) en staan er soorten op die helemaal
niet in Nederland voorkomen (o.a. Harpaxogenus sublaevis). Een nieuwere
mogelijkheid (voor alle landen van de wereld) is Ant Wiki (www.antwiki.org/wiki/
Category:Regional_Taxon_List). De laatste update is hier ook augustus 2013. Deze
lijst is voor (onder andere) Nederland vollediger, maar kent dezelfde problemen:
soorten die niet in Nederland voorkomen, oude in onbruik geraakte namen en er
ontbreken nog al wat soorten.
Beide digitale bronnen noemen als enige Nederlandse exoot de faraomier
Monomorium pharaonis en daar zijn er heel wat meer van (Boer & Vierbergen
2010)! Een beperkte lijst van Europese landen, maar wel met gegarandeerde upto-date-lijsten, vinden we op Antweb (www.antweb.org > regions > eurasian).
De nieuwste bron is samengesteld door Lech Borowiec: een catalogus van
340 pagina’s, die ook online is te bekijken. Hij benoemt alle mierensoorten die
voorkomen in Europa, Noord-Afrika, Midden-Oosten, Turkije, Kaukasus, Iran en het
Arabisch Schiereiland. Het samenstellen moet een gigantisch werk zijn geweest.
Alleen al de literatuurlijst neemt 63 pagina’s in beslag. Per soort wordt een beperkt
aantal synoniemen gegeven (die staan op bijv. antweb.org uitgebreider) en worden
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de landen (of eilanden) genoemd waar ze is vastgesteld. De monografie telt 1261
soorten, waarvan er 622 in Europa (incl. Canarische Eilanden, Madeira en Azoren
en waarschijnlijk zonder Europees Turkije) voorkomen. De soorten worden in
alfabetische volgorde behandeld. Na de soortenlijst, volgt een tabel waar alle
soorten in staan en waarin wordt aangegeven in welke van de zes hoofdregio’s
ze voorkomen (35 pagina’s) en ten slotte een trefwoordenregister (34 pagina’s)
waarin ook de synoniemen zijn ondergebracht, een groot pluspunt! Helaas is het
niet mogelijk om per land na te gaan welke soorten er voorkomen, of je moet door
het hele boek gaan bladeren waarna je zelf een lijst kan samenstellen.
De inleidende tekst is summier, telt slechts twee pagina’s en is in telegramstijl
geschreven. De laatste zin daarvan vind ik typerend voor de huidige taxonomie in
mierenland: ‘All intraspecific names, including subspecies names, are treated as
synonyms although in future studies many of them can be raised to species level’.
Verschillende malen wordt geopperd dat er twijfels bestaan over de validiteit van
sommige soorten binnen een genus. Helaas staat dit slechts eenmaal per genus
vermeld en niet bij betreffende soorten in het bijzonder. Voorbeelden van dergelijke
genera zijn Solenopsis (met name de soorten die door Bernard zijn beschreven)
en Tetramorium (twijfels over de juistheid van de gegeven verspreiding vanwege
waarschijnlijk foute determinaties). Ook is nog niet duidelijk wat precies het
verspreidingsgebied is van het draaigatje Tapinoma madeirense; een soort die
onlangs is opgesplitst in twee soorten: T. subboreale (die in Nederland voorkomt)
en T. madeirense.
Borowiec heeft de soortnamen gebruikt volgens de nieuwste studies, zoals die
ook gepubliceerd staan op antweb.org. Met de exoten weet hij kennelijk niet goed
raad. Zo is bij de vermelding van een land bij een behandelde soort niet duidelijk
of deze in dat land wel of geen exoot is. Dit staat alleen in een tabel waarin de
verspreiding per soort per hoofdregio wordt gegeven. Dan wordt onderscheid
gemaakt tussen ‘introduced species’ (exoten) en ‘tramp species’ (plaagsoorten).
Een merkwaardig onderscheid want plaagmieren zijn altijd ingevoerd, maar
ingevoerde hoeven natuurlijk geen overlast te geven. Overigens staan in de lijst
maar negen ‘introduced species’ vermeld: Brachymyrmex heeri, Cardiocondyla
britteni, Crematogaster terminalis, Nylanderia bourbonica, N. braueri, Strumigenys
lewisi, S. rogeri, Tetramorium guineense en T. lucayanum. Onduidelijk is of deze
soorten ergens buiten leven en/of in gebouwen. Dat laatste geldt ook voor de
genoemde plaagmieren. Bepaald merkwaardig vind ik dat onze compostmier
Hypoponera punctatissima een plaagmier wordt genoemd, terwijl deze soort overal
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in Europa in de vrije natuur wordt aangetroffen, zonder dat van enige overlast
sprake is. Verder valt het mij op dat de dwergvuurmier Wasmannia auropunctata
niet als plaagmier wordt aangeduid, terwijl deze als zodanig wereldwijd bekend
staat.
Voor Nederland wordt als literatuurbron mijn boek uit 2010 genoemd (Boer
2010). Toch heeft Borowiec later nog op antweb.org gekeken, waardoor de
nieuwste wijzigingen doorgevoerd konden worden, althans tot en met 2013.
Voor zover ik dat kan nagaan, geldt dit ook voor de andere landen. Helaas worden
twee soorten onterecht voor Nederland genoemd: de nijptangmier Harpagoxenus
sublaevis (waarschijnlijk vanwege de onjuiste vermelding in Fauna Europaea) en
de glimmende dikkop Pheidole megacephala, een exoot die niet op onze lijst van
ingeburgerde soorten voorkomt.
In de lijsten op www.antweb.org en www.nlmieren.nl wordt aangegeven welke
exoten in Nederland zijn gevestigd. Dat zijn er vijftien en daarvan neemt Borowiec er
11 op als voorkomend in Nederland. Niet vermeld worden de Aziatische faraomier
Monomorium floricola, de gele dikkop Pheidole bilimeki, de tropische staafmier
Hypoponera ergatandria (was H. schauinslandi) en de witvoetmier Technomyrmex
vitiensis, terwijl de eerste twee zelfs geheel onvermeld blijven in deze catalogus.
Al met al is dit toch een belangrijk boekwerk dat – als we de exoten buiten
beschouwing laten – zeer zorgvuldig is samengesteld. Als we iets over het
verspreidingsgebied van een soort willen weten, kunnen we het in dit boek vinden.
Het is te hopen dat Fauna Europaea en Antwiki deze publicatie zullen verwerken,
zodat we ook bij die websites per land een geactualiseerde soortenlijst te zien
krijgen.
Een pdf van het artikel is te downloaden via http://tinyurl.com/o5okgvu.
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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
Tilburg; 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

