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Het een en ander uit 2015
Peter Boer
Geregeld vragen mensen mij hulp bij het determineren van zandsteekmieren Myrmica
sabuleti en moerassteekmieren M. scabrinodis. Twee lastig uit elkaar te houden soorten,
vooral vanwege de variatie in essentiële kenmerken zoals de vorm van de petiolus (van
opzij gezien) en de breedte van de lob aan de basis van de scapus (eerste antennelid).
Foutdeterminaties zijn talloos, in binnen- en buitenlandse collecties, dus zo gek is het
niet dat je niet zeker bent. Om het nog ingewikkelder te maken: er zijn recent nieuwe
soorten beschreven die qua kenmerken tussen beide soorten inzitten. Ik pik er één uit,
die ook in Nederland voorkomt: de wazige steekmier M. tulinae (figuur 1). Zodra ik op
de hoogte was van het voorkomen in Nederland (een waarneming door een van de
beschrijvers van deze soort: 5 km zuid van Groenlo, langs de weg naar Lichtenvoorde;
7 juli 1984) heb ik geprobeerd een van de Nederlandse exemplaren te pakken te
krijgen. Maar, geheel tegen de regels van wetenschappelijk fatsoen in, kreeg ik nul op
het rekest. Het vervelende is dat de werksters op M. sabuleti lijken en de mannetjes op
M. scabrinodis, terwijl wordt gemeld dat je ze alleen met zekerheid kunt determineren
als je beide geslachten in het nest aantreft (Radchenko & Elmes 2010). Het toeval wilde
dat ik mieren in het Dwingelderveld had verzameld (15 augustus 2011), die ik niet met

Figuur 1 Werkster van Myrmica tulinae (foto April Nobile/www.
antweb.org)
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zekerheid kon thuis brengen. Ik determineerde ze als M. cf scabrinodis. Gelijk met vele
andere mieren werd van hen een DNA-monster genomen. En wat bleek: het verschil
met M. scabrinodis en M. sabuleti was zo groot dat gesproken kon worden van een
andere soort. De werksters leken enigszins op M. sabuleti en de mannetjes leken precies
op M. scabrinodis. Dus... wazige steekmieren M. tulinae? Op grond van wat we nu weten
zou ik zeggen ja. Maar er klopt iets niet. De versmalling tussen de voorhoofdslijsten is
bij alle exemplaren iets minder sterk dan bij M. tulinae (voor zover bekend).
Ik zocht contact met Bernhard Seifert. Ik vermoedde dat hij zich hierin vast zou
bijten. Hij was niet overtuigd van de validiteit van M. tulinae. Hij gaat ervan uit dat
het om een hybride gaat tussen M. scabrinodis en M. sabuleti. Ons DNA-onderzoek
spreekt dit tegen. Maar dat was voor Seifert geen argument (sic!). Het zou zo maar
eens kunnen dat de Nederlandse (beter: West-Europese) exemplaren tot een andere
soort behoren, die verwant is aan M. tulinae uit de Balkan, Georgië en Turkije. Tot het
tegendeel dit uitwijst, zullen we de twee waarnemingen moeten beschouwen als M.
tulinae. Zo werkt dat nu eenmaal.
In mijn collecties bevonden zich vele tientallen monsters van M. sabuleti en M.
scabrinodis, plus materiaal waar ik nog niet uit was. Ik heb het uitgespit op zoek naar
M. tulinae. Ik heb er wat weggezet met ‘mogelijk M. tulinae’. Tijdens deze speurtocht
kwam ik ook een buisje tegen met Kutters gaststeekmieren M. bibikoffi! Deze soort

Figuur 2 Vindplaats van de roodgele slankmier Temnothorax parvulus langs
het spoorlijntje bij Eys (foto Peter Boer)
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werd recent in Nederland ontdekt door Remco Versluijs in potvalmateriaal uit
Friesland (voorjaar 2011, natuurreservaat De Schaopedobbe; Versluijs & Boer 2014).
Het is een sociaal-parasitaire mierensoort die leeft in nesten van M. sabuleti. In mijn
buisje bevonden zich zeven M. sabuleti werksters, twee mannetjes van M. bibikoffi en
vier werksters. Ze waren afkomstig uit Simpelveld (LI), 20 juli 2010 (RD 196-215). Het
is een van de zeldzaamste mierensoorten van Europa.
Op 4 september 2015 vond ik bij toeval een roodgele slankmier Temnothorax
parvulus op een helling langs het toeristische spoor bij Eys (LI) (figuur 2). Ik was op zoek
naar nesten van de zandsteekmier Myrmica sabuleti in verband met een onderzoek
naar het voorkomen van de parasitaire schimmel Rickia wasmannii die deze mieren
compleet kunnen overwoekeren, terwijl ze gewoon (!?) doorleven. Ik verzamelde wat
van deze beschimmelde zandsteekmieren met behulp van een exhauster en gelijktijdig
zag ik een piepklein geel miertje. Ook meteen verzameld. Ik vermoedde dat het ging
om een diefmiertje Solenopsis fugax, ook geel en ook heel klein. Eenmaal onder de
binoculair bleek het te gaan om een dwergslankmier! Het is de eerste waarneming
voor Nederland. In België is deze soort gevonden in de Maasvallei en de Vironstreek.
Ook in Luxemburg en het Duitse Noordrijn-Westfalen is deze soort bekend. Het betreft
steeds een beperkt aantal waarnemingen. Een zeldzame soort dus, wat waarschijnlijk
komt doordat de habitat (kalkgraslanden) zeldzaam is en ook steeds zeldzamer wordt.
Ten slotte: In Nederland komen steeds meer exoten voor, die zich redelijk lijken te
handhaven. Ze komen vaak mee met geïmporteerd plantenmateriaal. Zo komt er een
dikkop Pheidole sp. voor in een woonwijk in Ridderkerk (ZH). Ik ben er nog niet achter
welke soort het is. Mogelijk geïmporteerd met olijfbomen. Er duiken ook steeds meer
waarnemingen op van schorpioenmieren Crematogaster scutellaris. Ook een soort die
best met olijfbomenimport mee kan komen. Met caravans kan ook. Ik kreeg dit jaar
enkele lastige gevallen opgestuurd uit caravans: de muurmier Lasius emarginatus en
de boomdeuklip Camponotus fallax.
Verwijzingen

Radchenko, A & G.W. Elmes 2010. Myrmica ants (Hymenoptera: Formicidae) of the Old
World. Natura optima dux.
Versluijs, R & P. Boer 2014. In Nederland voorkomende gaststeekmieren, waaronder een
nieuwe soort: Myrmica bibikoffi (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 74:
147-151.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen (NH), p.boer@quicknet.nl
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De mieren van Goeree (Ouddorp), verslag
van de excursie op 11 juli 2015
Matthijs Courbois, Niko Holstege & Jinze Noordijk
Inleiding
Op 11 juli 2015 werd een Mierenwerkgroepsexcursie gehouden op Goeree nabij
Ouddorp. De opkomst was goed met acht MWG-leden en twee introducées: Mischa
Cillissen, Matthijs Courbois, Niko Holstege, Anne van Es, Bea Koetsier, André van
Loon, Kim Meijer, Jinze Noordijk, Marlies van Santen en Henk Remijn. En hier bleef
het niet bij: op initiatief van de MWG was het een gezamenlijke excursie met de
sectie Hymenoptera; hierdoor was het aantal deelnemers meer dan verdubbeld
tot 21 (figuur 1).

Figuur 1 Excursiegangers van de Mierenwerkgroep en de sectie Hymenoptera in de
Westduinen (foto Marlies van Santen)
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Doel van de excursie was een minder goed geïnventariseerd uurhok: 42-17 uit de
topografische inventarisatieatlas. Hier liggen drie terreinen die we hebben bezocht:
Westduinen (RD 52-424), Preekhilpolder (RD 52-423/424) en de Springertduinen
(RD 50-422/423).
De gebieden en mieren
Tijdens de excursie werden 16 mierensoorten aangetroffen. Ze staan per vindplaats
vermeld in onderstaande tabel.
Tabel 1 Mieren gevonden tijdens de MWG-excursie naar Goeree (omgeving Ouddorp) op
11 juli 2015
Westduinen
Preekhilpolder
Springertduinen
Formica cunicularia
x
x
Formica fusca
x
x
x
Formica rufibarbis		 x
Lasius flavus
x
x
Lasius fuliginosus
x		 x
Lasius niger
x
x
x
Lasius psammophilus
x		
Lasius sabularum		x
Myrmica rubra
x
x
x
Myrmica ruginodis
x		
Myrmica sabuleti
x		
Myrmica specioides
x		
Stenamma debile		x
Temnothorax albipennis			
x
Temnothorax nylanderi		
x
Tetramorium caespitum			

x

Westduinen
Het open duinterrein Westduinen (160 ha) ligt ten westen van Ouddorp aan de
Oudelandse weg, Westduinweg, Lange Dijk en Klepperweg. In het noorden wordt
het duinterrein doorsneden door de Klarebeekweg, die als toegangsweg dient
voor het marinezendstation in het terrein. In het westen grenst het terrein aan
jong open polderland, het oostelijke deel grenst aan oud agrarisch gebied met
een meer besloten karakter (Schurvelingengebied). Het beheer ligt bij het Zuid-
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Hollands Landschap.
Wij bezochten een terreindeel dat zeer open is met korte grazige vegetaties. De
gele weidemier Lasius flavus kwam in zeer hoge dichtheid voor. Het was vooral
zaak om andere soorten daartussen te vinden. Bijzonder was de vondst van een
tweetal nesten van de glanzende houtmier Lasius fuliginosus, in de grond. Deze
soort nestelt altijd in hout. De nesten bevonden zich in duinpannentjes, één nest
op ongeveer 5 m afstand van het dichtstbijzijnde struikje. Het zou kunnen dat deze
nesten in een tak of ander stukje hout onder de grond zitten, maar wij konden dit
niet vaststellen of uitsluiten.
Aan de rand van een bosje vonden wij de meeste soorten. Vier Myrmica’s,
waaronder de duinsteekmier M. specioides. Daarvoor kom je als binnenlander
helemaal naar de duinen, dit is zo’n soort die daar een stuk vaker gevonden wordt.
Ook liepen hier grauwzwarte renmieren Formica fusca. Kim Meijer dwaalde wat af
en vond een bruine renmier Formica cunicularia.
Tussen de talrijke wegmieren Lasius niger vonden we uiteindelijk een plekje
met buntgrasmier Lasius psammophilus. Dit iets bruinige broertje van de hele
algemene wegmier is een stuk schuwer en nestelt in buntgraspolletjes. De miertjes
trokken zich direct diep in hun nestpol terug bij verstoring, zodat het lastig was om
iedereen de soort te laten zien. Met enig geduld en de vondst van een tweede nestje
op hetzelfde schrale kale duintje kwam dat uiteindelijk wel goed.
Preekhilpolder
Het natuurreservaat Preekhilpolder (7 ha) van het Zuid-Hollands Landschap ligt
in de gelijknamige polder ten zuidwesten van Ouddorp en is te bereiken via de
Blomweg. Het bestaat uit graslandpercelen en een rietput langs de Buitendijk, de
primaire waterkering langs het Grevelingenmeer. Het reservaat wordt doorsneden
door een inlaagdijk. De graslanden bestaan uit een droog grasland in het westen en
een centraal gelegen vochtig grasland. Deze graslanden zijn botanisch waardevol en
op te vatten als respectievelijk duingrasland en een kamgrasweide/valleivegetatie.
Dit gebied was wat afwisselender met schrale graslanden op de dijk, wat ruigere
graslanden in de polder en bosjes. De bijenvangers focusten zich al snel op wat op
het zuiden geëxponeerde steilrandjes. Qua mieren leek er eerst weinig spannends
te vinden, maar door de diversiteit in biotopen liep de soortenlijst toch wel op. Op
twee plekken werden schaars behaarde exemplaren van rode baardmier Formica
rufibarbis gevonden, die vroeger als duinbaardmier Formica clara gedetermineerd
zouden worden. Deze ‘vorm’ komt regelmatig voor in de duinen. Door het bekijken
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Figuur 2 Vondst van nestjes van de buntgrasmier Lasius psammophilus (foto Marlies
van Santen)

van meerdere individuen uit de nesten blijkt dat het toch om F. rufibarbis gaat.
Het doorzoeken van het strooisel uit een klein bosje dat op een talud van de
N58 stond (onder andere door een zeefselmonster) resulteerde in twee nieuwe
soorten voor Goeree, soorten die tevens niet erg algemeen zijn in de duinen:
de bosslankmier Temnothorax nylanderi en de gewone drentelmier Stenamma
debile. De echte klapper kwam uit hetzelfde bos; hier werd een koningin van de
breedschubmier Lasius sabularum verzameld en later gedetermineerd door Peter
Boer. Deze soort is zeldzaam in ons land en wordt weinig gevonden. De soort was
nog niet bekend uit de provincie Zuid-Holland.
Springertduinen
Dit grote gebied (1273 ha) ligt tussen de West Nieuwlandseweg en de Brouwersdam.
Het terrein is dichtbegroeid met onder andere meidoorn, duindoorn, vlier en braam
en wordt beheerd door Natuurmonumenten. Er loopt een klein aantal paden. Deze
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zijn te bereiken vanaf het strand ter hoogte van strandpaal 18. De Punt van Goeree,
het duingebied langs het Grevelingenmeer wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
Vanwege alle duindoorns was het hier nogal zoeken naar goede mierenbiotopen.
In de hectiek raakte sommige mierenzoekers in een groep bijen- en wespenvangers
verzeilt. Dat zorgde er wel voor dat meer verschillende hoekjes zijn afgezocht en
we tenminste een kort lijstje kunnen presenteren. Helemaal op het buitenste duin
werden wegmier Lasius niger en gewone steekmier Myrmica rubra aangetroffen
Op de weg naar de strandopgang werd een hek gestut met houten planken, waarin
de glanzende houtmier Lasius fuliginosus nestelde. Hier werd ook een nest van de
rode baardmier Formica rufibarbis gevonden.
De rest van de mierenzoekers had minder soorten, maar maakte dat ruim goed
doordat ze wel een heel leuke soort vonden. In een open stukje van het dichte
duindoornstruweel werden in de dode duindoorntakjes nestjes gevonden van de

Figuur 3 Henk Remijn vindt het eerste nestje van de stengelslankmier Temnothorax
albipennis (foto Jinze Noordijk)
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stengelslankmier Temnothorax albipennis, een soort die bij ons alleen in de duinen
voorkomt en waarschijnlijk nergens in de wereld zo uitgebreid voorkomt als in ons
land. De soort was nog niet bekend van Goeree.
Tot slot
We kwamen naar de duinen voor leuke duinsoorten. Met duinsteekmier Myrmica
specioides en stengelslankmier Temnothorax albipennis en in mindere mate
buntgrasmier Lasius psammophilus en de ‘duinvorm’ van Formica rufibarbis is
dit zeker gelukt. Met vier nieuwe soorten voor Goeree was de excursie ook zeker
nuttig voor de aankomende nieuwe verspreidingsatlas. Bovendien was het een
prettige kennismaking met de mensen van de sectie Hymenoptera met wie het
goed koffiedrinken en beestjes zoeken was.
We bedanken hierbij Matthijs Broere van Natuurmonumenten en Maarten van
der Valk en Niek Koppelaar van het Zuid-Hollands Landschap voor het verzorgen
van de inventarisatievergunningen.
Matthijs Courbois, Courbois Flora & Fauna Expert, Eshofweg 16, Ede,
matthijscourbois@gmail.com
Niko Holstege, Riemsdijkstraat 52, 6701BC, Wageningen,
nikoholstege@gmail.com
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
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MWG-excursie naar Friesland op 19 september 2015
André J. van Loon
De najaarsexcursie van de mierenwerkgroep vond in 2015 plaats op 19 september.
Doel was om enkele nog altijd witte uurhokken in te vullen met ten minste één
mierenwaarneming (figuur 1). Om 10.00 uur verzamelden André van Loon,
Roy Morssinkhof, Jinze Noordijk en Sjoerd Tiemersma zich op de parkeerplaats
van Camping De Meenthe aan de Jokweg in Noordwolde (een hok met al wel
waarnemingen, maar een mooi startpunt). Hier vonden we al meteen de glanzende
houtmier Lasius fuliginosus en de grauwzwarte mier Formica fusca. Pal ten
westen en noordwesten daarvan bevindt zich een heiderestant, Het Ven. Op het
noordwestelijke deel daarvan hebben we ruim een uur naar mieren gezocht. Dit
leverde 11 soorten op (tabel 1), waarmee het totaal voor dit kilometerhok op 12
kwam.

Figuur 1 De tijdens de excursie gevulde 5x5km-hokken
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We reden vervolgens naar de Vegilinbossen bij Sint Nicolaasga. Hier konden we
zelfs ‘twee uurhokken in één klap slaan’. Het leverde vijf (te verwachten) soorten
op, hoewel de boommier Lasius brunneus in het hoge noorden toch niet heel
algemeen is (tabel 1).
Hierna splitsten we ons op in twee teams: André en Sjoerd en Jinze en Roy. We
bezochten veelal dorpjes en af en toe een kleine bosschage of wegtalud ten zuiden
en zuidwesten van Leeuwarden. Het leverde voornamelijk de wegmier Lasius niger
op, maar toch ook nog een paar keer de zwarte zaadmier Tetramorium caespitum,
gewone steekmier Myrmica rubra en bossteekmier M. ruginodis. Sjoerd vertrok
halverwege de middag in verband met andere verplichtingen. André, Jinze en Roy
kwamen weer samen in Jorwert. Na een biertje aldaar (waar ook Geert Mak zich
even liet zien...) en een eenvoudig hapje in Mantgum besloten we de dag met nog
een waarneming rond de kerk van Boazum, drie keer raden van welke soort...
Tabel 1 Gevonden mieren tijdens de excursie in Friesland op 19 september 2015.
Soort
Formica fusca
Lasius fuliginosus
Myrmica sabuleti
Lasius niger
Lasius platythorax
Lasius flavus
Lasius umbratus
Formica fusca
Formica sanguinea
Myrmica scabrinodis
Tetramorium caespitum
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Lasius platythorax
Lasius platythorax
Lasius niger
Lasius brunneus
Myrmica ruginodis
Myrmica rubra
Lasius niger

Locatie
Noordwolde, camping De Meenthe
Noordwolde, camping De Meenthe
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Noordwolde, heitje Het Ven
Sint Nicolaasga, Vegilinbos
Sint Nicolaasga, Vegilinbos
Sint Nicolaasga, Vegilinbos
Sint Nicolaasga, Vegilinbos
Sint Nicolaasga, Vegilinbos
Sint Nicolaasga, Vegilinbos
Lytsewierrum

ACX
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
179
179
179
179
179
179
173

ACY
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
546
549
550
550
550
550
550
566

14
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Lasius niger
Myrmica ruginodis
Tetramorium caespitum
Lasius niger
Lasius niger
Myrmica ruginodis
Myrmica rubra
Lasius niger
Lasius niger
Lasius niger
Tetramorium caespitum
Lasius flavus

Wommels
Kubaard
Iens
Baard
Baard
Jorwert
Mantgum
Boazum
Joure, Zwettepoel
Joure, Zwettepoel
Joure, Zwettepoel
De Herne (Heerenzijl)
De Herne (Heerenzijl)
De Herne
Friens
Grou (Hofland)
Grou (Hofland)
Grou (Hofland)
Grouster Laagland
Leeuwarden (talud N31)
Boksum
Boksum
Boksum

168
167
170
173
173
176
177
175
180
180
180
181
181
181
182
185
185
185
186,
183
177
177
177

569
570
570
573
572
573
571
567
555
555
555
560
560
561
568
570
570
570
569
575
576
576
576

André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA
Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
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MWG-bijeenkomsten: terugblik determinatiedag en programma
maartbijeenkomst
Jinze Noordijk
De determinatiedag vond dit jaar weer plaats in Wageningen, op 7 november
2015. Aanwezigen waren Els Prins, Peter Boer, Mischa Cillessen, Martijn Kos, Bram
Mabelis, Sjoerd Tiemersma, Remco Versluijs en Jinze Noordijk. Peter behandelde ’s
ochtends Myrmica-soorten: één voor één werden de Nederlandse niet-parasitaire
soorten uitgedeeld aan iedereen en met de binoculairs konden de kenmerken
bekeken worden, waarbij verteld werd waar op gelet moest worden en wat de
soort onderscheidt van de anderen. ’s Middags was er tijd om eigen materiaal op
naam te brengen of andere mieren te bekijken.
Het idee van een genus als ‘thema’ spreekt wel aan, enkele andere soortenrijke
genera lenen zich er ook prima voor. Ook is het voor komende bijeenkomsten
mogelijk om mierenmonsters in een rijk gebied te nemen en die met zijn allen
te determineren. Wie ideeën heeft voor de komende determinatiedagen, kan het
bestuur mailen.

Figuur 1 Determinatiedag 2015 (foto Jinze Noordijk)
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Op zaterdag 12 maart 2016 zal de lezingenbijeenkomst plaatsvinden in het Groene
Wiel in Wageningen. Het thema is ‘exotische mieren’, waarbij zowel over exoten in
Nederland wordt gesproken als over mieren in tropische streken. Het belooft een
aantrekkelijke dag te worden, met maar liefst vijf lezingen en een korte excursie.
Het programma is als volgt:
Exoten in Nederland
1. Peter Boer – Honderd meldingen van lastige mieren in huis
2. Bruce Schoelitsz – Uitdagingen bij de beheersing van mierenexoten
3. Jinze Noordijk – Een nieuwe invasieve mierensoort onder de stoep

Exotische soorten uit de tropen
4. Stijn Schreven – Het ritme van de regen: impressie van mierenonderzoek en
natuur in een veenmoerasbos in Borneo
5. Marten Zijlstra – Bladsnijdermieren… in Emmen
Ledenvergadering
6. Korte ledenvergadering

Excursie
7. Korte excursie naar de superkolonie van de nieuwe invasieve mierensoort in
Wageningen
De deuren van het Groene Wiel (Hendrikweg 14B, 6703 AW Wageningen) gaan om
10.00 open en de lezingen beginnen om 10.30. Ook per e-mail zult u nog gewezen
worden op deze bijeenkomst. We hopen velen van u te verwelkomen.
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl

17

Website van de Mierenwerkgroep in nieuw jasje
MWG-bestuur
Dankzij de inspanningen van NEV-webmaster Ed Colijn, waarvoor onze hartelijke
dank, is de website van de Mierenwerkgroep in een nieuw jasje gestoken. De
website is te bereiken via www.nev.nl/mierenwerkgroep. Wij nodigen u uit om
de vernieuwde website te gaan bekijken. Een website is altijd in ontwikkeling
en mocht u eventuele onvolkomenheden of foutjes ontdekken dan horen we dat
graag. Ook ideeën voor verdere inhoud zijn van harte welkom.
Bestuur mierenwerkgroep, mwg.bestuur&gmail.com
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Nieuwe editie van Mieren in de Benelux
Jinze Noordijk
In 2010 verscheen in een oplage van 1000 exemplaren
het determinatiewerk Mieren van de Benelux van
Peter Boer, uitgegeven door de Jeugdbondsuitgeverij.
Het was in 2014 uitverkocht. Maar gelukkig is onlangs
een tweede, herziene druk verschenen. Hierin vinden
we vooral uitbreidingen: nieuw ontdekte soorten
voor het gebied, aanvullingen met andere extra
soorten, nieuwe tekeningen en tabellen, her en der
zijn teksten uitgebreid en er zijn foutjes weggewerkt.
Het boek bevat meer dan 600 tekeningen en meer
dan 60 kleurenfoto’s.
Met de sleutel kunnen niet alleen alle mieren van
de Benelux op naam worden gebracht, maar ook
alle soorten uit Noord-Frankrijk en Noord-Europa.
Informatie over het voorkomen van de soorten in België is juist geschrapt, omdat
hierover inmiddels een verspreidingsatlas is verschenen. Dit uitstekend werk
heeft het mierenonderzoek in Nederland flink vergemakkelijkt en het is mooi
dat er nu een nieuwe druk beschikbaar is. En dat voor het luttele bedrag van 12
euro. Het is te bestellen via: www.jeugdbondsuitgeverij.nl/Catalogus/Insecten/
mierentabel_2015.
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
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De Mierenwerkgroep – sectie Formicidae van de Nederlandse Entomologische Vereniging (kortweg MWG-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

