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De Regel van Bergmann en cryptische mierensoorten
Peter Boer
De Regel van Bergmann houdt in dat dieren groter zijn naarmate de omgeving kouder is. Daar zijn talloze voorbeelden van, vooral bij gewervelde dieren. Onderzoekers
wilden nu eens kijken of dit ook geldt voor mieren. Zij kozen de behaarde slankmier Leptothorax acervorum en het onderzoek werd verricht in de Alpen. En ja
hoor, hoe hoger je kwam in de Alpen (kouder dus), hoe groter de slankmieren waren (Bernadou et al. 2016).
Hoewel de verklaring voor dit fenomeen verschillend wordt uitgelegd, is men
het erover eens dat ‘het groter zijn’ een aanpassing is aan een andere levensomstandigheid.
Dit brengt mij op het punt van de zogenaamd cryptische soorten. Dat zijn soorten die op grond van morfologische kenmerken niet of nauwelijks van elkaar zijn
te onderscheiden. Geregeld gaat het om soorten die qua leefomgeving wat verschillen. In publicaties over nieuwe cryptische mierensoorten valt het mij op dat er
nooit (voor zover mij bekend) gezinspeeld wordt op uiterlijke kenmerken die een
gevolg (zouden kunnen) zijn van die andere leefomstandigheden.
Nu we het toch over berggebieden hebben, zou ik stil kunnen staan bij de recent
beschreven soort Myrmica martini. Ze komt voor in de Pyreneeën en de Alpen.
Verder nergens. De soort waarvan zij nauwelijks is te onderscheiden is de moerassteekmier Myrmica scabrinodis. De ontdekkers van deze soort schrijven dat je 8-10
minuten nodig hebt om één exemplaar (werkster) op naam te brengen. De zekerheid of je dan met de moerassteekmier te maken hebt of met haar cryptische zuster is 91-96%. Die zekerheid hangt ervan af of je één exemplaar of meerdere exemplaren per nest bekijkt. Myrmica martini is uitsluitend aan de hand van metingen
van lichaamsdelen te herkennen. De metingen op zich hebben niet veel nut, maar
wel de verhoudingen tussen die metingen. Bijvoorbeeld de lengte van het eerste
antennelid in relatie tot de breedte van de kop. Seifert en zijn mede-onderzoekers
hebben al hun metingen in de computer gestopt. Deze berekende een formule die
uitsluitsel moet geven met welke van de twee soorten je te maken hebt. De vereenvoudige (!) formule luidt in dit geval:
D(5)=0.466*SL-37.204*FL+45.95*FR+42.11*PPHL-16.92*SW-4.103.
Indien D(5) kleiner is dan 0.633 is het de moerassteekmier en als die groter is, is
het M. martini. De beschrijvers zeggen nergens iets over mogelijke morfologische
aanpassingen die een rol zouden hebben kunnen spelen bij het leven in koudere
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omstandigheden, zoals in de Alpen en de Pyreneeën. Met andere woorden, zijn die
minimale verschillen in verhoudingen (!), niet slechts een aanpassing? Is er wel
sprake is van een andere soort?
Een ander recent mierenvoorbeeld van cryptische soorten betreft de Europese
dikkoppen. Tot voor kort heetten ze allemaal Pheidole pallidula, althans als we de
exotische Pheidole-soorten buiten beschouwing laten.
Het geslacht Pheidole is het grootste mierengenus ter wereld. Er zijn meer dan
1100 soorten in beschreven (AntWeb.org). De dikkoppen van de Nieuwe Wereld
zijn goed beschreven (Wilson 2003), maar van andere biogeografische regio’s bestaat een dergelijk werk niet. Seifert (2016) noemt de manier waarop tot nu toe
mieren werden gedetermineerd, bijvoorbeeld de Pheidole-soorten van de Nieuwe
Wereld door Wilson, als subjectief en hooguit gebaseerd op zeer simpele metingen. Dat is nogal wat om dat te beweren.
De stelligheid waarmee Seifert en collega’s nieuwe cryptische soorten beschrijven zonder daarbij de mannetjes en de koninginnen te betrekken en zonder dat er
DNA-analyses zijn gedaan vind ik zeer gewaagd.
Verwijzingen

Bernadou, A., C. Römermann, N. Gratiashvili & J. Heinze 2016. Body size but not colony
size increases with altitude in the holarctic ant, Leptothorax acervorum. Ecological
Entomology 41: 733-736.
Seifert, B. 2016. Inconvenient hyperdiversity – the traditional concept of ‘Pheidole pallidu
la’ includes four cryptic species (Hymenoptera: Formicidae). Soil Organisms 88: 1-17.
Seifert, B., A.B. Yazdi & R. Schultz 2014. Myrmica martini n.sp. – a cryptic species of the
Myrmica scabrinodis species complex (Hymenoptera: Formicidae) revealed by geometric
morphometrics and nest-centroid clustering. Myrmecological News 19: 171-183.
Wilson, E.O. 2003. Pheidole in the New World – a dominant and hyperdiverse ant genus.
Harvard University Press, Cambridge.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen, p.boer@quicknet.nl
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De bladwesp Blasticotoma filiceti en de relatie met mieren
Ad Mol
De bladwesp Blasticotoma filiceti Klug, 1834 (figuur 1). is onder entomologen een
weinig bekende soort. Zelfs veel hymenopterologen die zich op bladwespen hebben gespecialiseerd, hebben dit dier nooit in levende lijve gezien. Hoewel
Blasticotoma bekend is uit een groot aantal Europese landen, blijkt het in de meeste gevallen om slechts weinig waarnemingen per land te gaan.
De familie Blasticotomidae waartoe Blasticotoma filiceti behoort, valt systematisch onder de grote superfamilie Tenthredinoidea. De bekendste familie binnen
deze superfamilie vormen de Tenthredinidae waartoe het merendeel van onze
bladwespen behoort. Maar binnen deze superfamilie is de positie van de
Blasticotomidae tamelijk geïsoleerd. Alle recente studies naar verwantschappen
binnen de bladwespen (zie bijvoorbeeld Schmidt et al. 2016) plaatsen de

Figuur 1 Blasticotoma filiceti, adult vrouwtje (Engelsdorf, Duitsland, leg. Ewald Jansen).
Deze bladwesp is direct herkenbaar aan de merkwaardige vierledige antennen: drie normale basisleden en een zeer kort eindlid (foto Ad Mol)
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Blasticotomidae als meest primitieve groep met hoge ouderdom aan de basis van
de Tenthredinoidea. Wereldwijd vormen de Blasticotomidae met 14 soorten binnen de bladwespen één van de kleinste families, hetgeen ook al wijst op een hoge
ouderdom. Het zwaartepunt in de verspreiding ligt in Oost-Azië; Blasticotoma
filiceti is de enige van de 14 soorten die in het West-Palaearctische gebied voorkomt. Maar het is niet zozeer de systematische positie die de aandacht heeft getrokken van hymenopterologen, maar vooral de combinatie van zeldzaamheid en
gedurende lange tijd de onbekende levenswijze.

Ontdekking van de larven
Dat deze bladwesp iets met varens van doen had, was van meet af aan wel duidelijk. Daar duidt de naam ‘filiceti’ op. Maar wat precies bleef lang onduidelijk totdat
de Nederlandse entomoloog J.C.H. de Meijere een belangrijke tip van de sluier kon
oplichten. De Meijere (1866-1947) was geen echte hymenopteroloog, maar werkte
aan vliegen en meer in het bijzonder aan mineervliegen, de familie Agromyzidae.
De larven van deze groep mineren in de stengels, bladeren of wortels van levende
planten en de meeste soorten zijn vrij specifiek voor bepaalde plantensoorten.
Door gericht allerlei planten te onderzoeken op de aanwezigheid van larven van

Figuur 2 Schuimbollen van Blasticotoma filiceti op wijfjesvaren, Engelsdorf, Duitsland (foto
Ewald Jansen)
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mineervliegen, ontdekte de Meijere ook andere minerende insecten waarvan de
levenswijze op dat moment nog onbekend was, waaronder drie soorten bladwespen. Een van deze soorten was Blasticotoma filiceti waarvan hij de levenswijze uitvoerig heeft beschreven (De Meijere 1911). De Meijere kwam de larven van
Blasticotoma op het spoor in een bos tussen Maartensdijk en Hilversum door bolletjes wit schuim op wijfjesvaren Athyrium filix-femina (figuur 2). Hij hield dit
schuim aanvankelijk voor het product van het spuugbeestje Philaenus spumarius,
maar ontdekte al snel dat het schuim werd veroorzaakt door de larve van een bladwesp in de varenstengels. De Meijere was overigens niet de eerste die de juiste
verklaring kon geven voor het ontstaan van schuimballen op wijfjesvaren. Al eerder beschreef Newman (1870) vrij concreet dezelfde larve die De Meijere 40 jaar
later ontdekte. De Meijere had echter het geluk dat hij in de buurt van de varens
met de schuimballen ook twee volwassen bladwespen kon vangen en zo als eerste,
met de hulp van collega-entomoloog J.Th. Oudemans, achter de naam van de merkwaardige bladwesplarve kon komen.
Gedrag van Blasticotoma filiceti
Inmiddels is meer bekend over de levenswijze van Blasticotoma door onderzoek
van ondermeer Shcherbakov (2006) en Liston (2007). Vrouwtjes leggen eieren vrij
ver onderaan in de bladstengels van zich ontrollende wijfjesvarens. Ze gebruiken
daarbij hun zaagvormige legboor om een gleufje in de varenstengel te zagen waarin de eieren worden afgezet. In gebieden waar ook de struisvaren Matteuccia
struthiopteris van nature voorkomt wordt ook deze soort wel benut, maar wijfjesvaren is toch de hoofdvoedselplant. De larve die uit het ei komt eet zich in de varenstengel een larvenkamer waar ze vrijwel precies in past. Ze voedt zich daarna
met de sapstroom die door de vaatbundels in de varenstengel stroomt. Hierin verschilt Blasticotoma van andere minerende soorten insecten, waarvan de larven
continu plantenmateriaal eten en zo gangen maken in de bladeren van de voedselplanten. De larve van Blasticotoma blijft dus op één plek in de varenstengel en past
de larvenkamer slechts aan als ze groeit (figuur 3). De larvenkamer heeft meestal
twee openingen voor contact met de buitenwereld. Er is een kleine opening aan de
kopkant die vermoedelijk dient voor de toevoer van lucht en aan de achterzijde is
een wat grotere opening ongeveer ter grootte van de diameter van het achterlijf
van de larve. Verder is de larvenkamer herkenbaar aan een zwarte verkleuring
over een lengte van 5-7 cm aan de buitenzijde van de varenstengel en aan het feit
dat meestal een van beide of beide zijtakjes van het varenblad ter plaatse van de
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larvenkamer afsterft en
bruin wordt (figuur 4).
Vaak is er één larvenkamer
aanwezig in een varenstengel, maar drie of vier larvenkamers boven elkaar
zijn geen uitzondering. De
aanwezigheid van een larvenkamer vormt overigens
een zwakke plek in de varenstengel die op zo’n
plaats soms doorknakt en
zelfs helemaal kan afbreFiguur 3 Geopende larvenkamer met larve van ken.
Blasticotoma filiceti, De Geelders, Boxtel. Het voorwerp bij
Doordat de larve zich
het achtereinde van de larve is het laatste vervellingshuid- voedt via de sapstroom van
je dat in de larvenkamer is achtergebleven (foto Tineke de varen produceert ze
Cramer)
geen vaste uitwerpselen. In
plaats daarvan scheidt ze
afvalstoffen af die worden opgeklopt tot schuim. De larve heeft daartoe een aangepast achterlijf met een afgeplat laatste segment en twee paar draadvormige aanhangselen. Hoe de schuimproductie precies in zijn werk gaat is onbekend. Maar
duidelijk is wel dat de larve daarbij de punt van het achterlijf door de achterste
opening – die precies de juiste diameter heeft – naar buiten steekt en ervoor zorgt
dat er geen schuim in de larvenkamer achter blijft. Zo ontstaan de schuimbollen
die Newman en De Meijere en na hen ook anderen hebben waargenomen.
Relatie met mieren
Deze schuimbollen zijn steviger van structuur dan bijvoorbeeld het waterige
schuim van schuimcicaden (Aphrophoridae). De Meijere constateerde al dat het
schuim zo op het oog veel lijkt op geklopt eiwit en intact blijft als het opdroogt. Het
bestaat voor een belangrijk deel uit suikers uit de sapstroom die door de larve niet
helemaal worden verteerd. Dit ongetwijfeld zoete schuim trekt mieren aan.
Shcherbakov (2006) was de eerste die dit fenomeen expliciet benoemde als een
nieuwe vorm van trophobiosis. Trophobiosis – waarbij één soort bescherming
biedt aan een andere soort in ruil voor voedsel – is onder insecten een verschijnsel
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waarbij vaak mieren betrokken zijn. Het is vooral
goed bekend van de relatie
van mieren met de rupsen
van sommige vlinders
(denk aan het pimpernelblauwtje) en met bladluizen. Shcherbakov constateerde dat de interactie tussen de larve van Blasti
cotoma en de mieren facultatief is omdat geen van
beide organismen geheel Figuur 4 De buitenzijde van de larvenkamer van
van de interactie afhanke- Blasticotoma filiceti, De Geelders, Boxtel. De bovenste pijl
lijk is. Maar omdat hij ver- wijst naar het voorste gaatje in de varenstengel bij de kop
van de larve; de onderste pijl wijst naar het grotere achteronderstelde dat er wel
ste gaatje bij het achtereinde van de larve waarlangs het
sprake is van wederzijds
schuim wordt afgevoerd (foto Tineke Cramer)
voordeel – voedsel voor de
mieren versus bescherming tegen parasitoïden voor de bladwesplarve – noemde hij het verschijnsel toch
trophobiosis. Voor zover bekend is dit het enige geval van trophobiosis van mieren
met een bladwesplarve.
Van Achterberg & Altenhofer (2013), die één van de kenmerkende sluipwespen
op Blasticotoma beschrijven, gaan een stapje verder en verklaren de zeldzaamheid
van Blasticotoma filiceti juist door de afhankelijkheid van de bladwesp van de relatie met de mieren. Dit lijkt wat vergezocht aangezien er geen sprake lijkt van interactie met speciale soorten mieren, zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de mieren
die een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van sommige vlinders zoals pimpernel- of gentiaanblauwtjes. In die interactie produceren de rupsen specifieke
geurstoffen waardoor de mieren de rupsen in hun nesten accepteren en de mieren
op hun beurt de rupsen stimuleren om een zoet secreet af te scheiden. Shcherbakov
observeerde in Rusland de gewone steek
mier Myrmica rubra, bossteekmier
M. ruginodis en een Lasius-soort bij de larven van Blasticotoma, en in West-Siberië
M. rubra en de bergrenmier Formica lemani. Dit zijn allemaal gewone soorten.
Liston (2007) vond in Noord-Duitsland alleen M. rubra als bezoeker van de mijnen
van Blasticotoma.
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Shcherbakov (2006) geeft over het gedrag van de waargenomen soorten mieren
weinig bijzonderheden. Novgorodova & Biryukova (2011a, b) hebben echter het
gedrag van trophobionte mieren in relatie tot Blasticotoma meer in detail onderzocht en ontdekten duidelijke verschillen tussen de mierensoorten. Zij constateerden dat sommige soorten mieren, zoals M. rubra, zich relatief rustig gedroegen.
Het oogsten van het schuim van de bladwesplarven vond plaats door groepjes ongespecialiseerde werkmieren. Heel anders ging het met de kale bosmier F. poly
ctena en de stronkmier F. truncorum. Bij deze soorten waren steeds enkele werksters in de buurt van de opening waar de larve het schuim produceerde. Deze
werksters verdedigden actief de plek van de larvenkamer, voornamelijk tegen andere soorten mieren. Novgorodova & Biryukova (2011b) gaan dieper in op de taakverdeling bij F. polyctena bij het verzamelen van de larvale excretie van Blasticotoma
en het verdedigen van de varenstengels met larvenkamers als voedselbron.
Novgorodova & Biryukova (2011a) troffen meestal slechts één soort mier aan bij
bewoonde larvenkamers. Alleen de grauwzwarte mier Formica fusca werd soms
waargenomen op varenstengels samen met andere mieren, maar hield zich dan
meestal wat meer afzijdig en volstond met het afschrapen van gemorst schuim dat
aan de stengels zat vastgekoekt. Verder werd soms M. ruginodis aangetroffen
samen met M. rubra.
Ook het gedrag van de bladwesplarve was anders bij beide soorten mieren. Een
cruciaal moment in het leven van de larve van Blasticotoma is het verlaten van de
larvenkamer om naar de bodem onder de varens te verhuizen. Net als de meeste
bladwespen overwintert Blasticotoma als prepop in de bodem. De feitelijke verpopping vindt vervolgens plaats enkele weken voordat de adulte bladwesp in het
voorjaar uitkomt. In aanwezigheid van de vrij agressieve Formica-soorten gingen
de bladwesplarven uiterst langzaam en behoedzaam te werk. Ze schoven segment
voor segment uit de larvenkamer en vermeden daarbij zoveel mogelijk het contact
met de mieren. Ze deden er 4 tot 24 uur over om de larvenkamer te verlaten en zich
uiteindelijk op de bodem te laten vallen. Ondanks dit voorzichtige gedrag namen
Novgorodova & Biryukova (2011a) in vier gevallen waar dat larven van Blasticotoma
door F. polyctena-werksters werden gegrepen en als voedsel naar het nest werden
meegenomen.
Blasticotoma filiceti in Nederland
Er zijn uit ons land slechts weinig waarnemingen van Blasticotoma filiceti bekend.
De Meijere (1911, 1918) heeft Blasticotoma op drie plaatsen in ons land waargeno-
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men. Naast de al genoemde
vindplaats bij Maartensdijk
heeft hij ook schuimbollen
gevonden bij Zeist en in het
Twickeler bos in Overijssel.
Daarnaast bevindt zich in
de collectie van Naturalis
één adult exemplaar dat in
1982 werd gevangen te
Leusden. Toch is de soort
vermoedelijk minder zeldzaam dan het lijkt.
In 2015 hebben we op
groeiplaatsen van wijfjesvaren gezocht naar sporen
van Blasticotoma. Daarbij
bleek echter dat de kenmerkende schuimbollen in Figuur 5 De gewone steekmier Myrmica rubra bij een
larvenkamer van Blasticotoma filiceti, De Geelders, Boxtel
het veld vrijwel niet te vin(foto Tineke Cramer)
den zijn, ook al zijn er bewoonde larvenkamers aanwezig. Dit werd ook geconstateerd door Liston (2007), terwijl Novgorodova &
Biryukova (2011a) schuimbollen aantroffen bij minder dan 1% van de Blasticotomalarven. Het ontbreken van schuimbollen komt vermoedelijk vooral doordat mieren
het schuim meteen consumeren, maar ook kan het schuim kort na de productie –
als het nog niet al te ver is ingedroogd – door een forse regenbui worden weggespoeld. Deze ervaring betekende dat we vooral hebben uitgekeken naar de kenmerkende mijnen in de stengels van wijfjesvarens (figuur 3), zoals boven genoemd.
In 2015 konden we de larven van Blasticotoma filiceti op vijf plaatsen in NoordBrabant vinden, in de periode 16 juli tot 12 augustus. Liston (2007) noemt een wat
langere periode voor de larven, van juni tot september, maar ook Novgorodova &
Biryukova (2011a) geven aan dat de grootste aantallen larven aanwezig waren tussen half juli en half augustus. De grootste populatie troffen we aan in De Geelders
bij Boxtel, een vochtig natuurgebied met een rijke insectenfauna (Poelmans et al.
2013) en veel wijfjesvaren. In De Geelders namen we ook mieren waar bij de larvenkamers van Blasticotoma (figuur 5). Het betrof M. rubra en Lasius niger (gede-
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termineerd door Mischa Cillessen van
de Insectenwerkgroep KNNV Til
burg).
In De Geelders konden we ook vaststellen dat de bescherming van Blas
ticotoma-larven – als onderdeel van
de trophobiosis – tegen aanvallen van
parasitoïden niet zo erg effectief was.
Ongeveer de helft van de waargenomen bladwesplarven bleek te zijn geparasiteerd door larven van sluipwespen. Mieren bezoeken geen larvenkamers met geparasiteerde larven omdat dergelijke larven geen
voedsel meer opnemen en geen
schuim produceren. Verder bleek dat
ook wespen (Vespidae) het gemunt
Figuur 6 De gewone wesp Vespula vulgaris behadden op de larven van Blasticotoma.
trapt bij het openbreken van een larvenkamer
Het ging hen niet (alleen) om het zoevan Blasticotoma filiceti, De Geelders, Boxtel
te schuim, maar ook om de larven zelf
(foto Tineke Cramer)
waarbij de varenstengels door de
wespen met hun kaken werden opengebroken (figuur 6). Mieren waren daarbij nergens te bekennen.
Verzoek
Ondergetekende stelt het zeer op prijs om een berichtje te ontvangen als bewoonde larvenkamers van Blasticotoma filiceti in stengels van wijfjesvaren worden gevonden. Om vast te stellen of een larve aanwezig is, hoeft de varenstengel niet te
worden geopend. De aanwezigheid van schuimbollen of de aanwezigheid van mieren is voldoende. Graag met een foto en determinaties van de mieren, indien aanwezig.
Verwijzingen
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Summary

The sawfly Blasticotoma filiceti and its relation with ants
A brief account is given on the ecology of the sawfly Blasticotoma filiceti Klug and its relation
with ants. Larvae of Blasticotoma are reported from the Dutch province of Noord-Brabant
(Boxtel, nature reserve De Geelders), which is the fifth record for the Netherlands so far. The
ant species Myrmica rubra and Lasius niger were observed near the mines of Blasticotoma.

Ad Mol, Marie Koenenstraat 12, 5242 EA Rosmalen, Awm.mol@hccnet.nl
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Ook boommarters graven in bosmiernesten
Peter Boer
De nesten van rode bosmieren zijn vooral in het winterhalfjaar kwetsbaar. De mieren hebben zich in de bodem teruggetrokken en dus worden de nesten min of meer
aan hun lot overgelaten. De bekendste rommelaar in de nesten is de groene specht
Picus viridis (Boer 2017). Ze kunnen er een complete ruïne van maken. Nog erger
zijn de ravages die wilde zwijnen Sus scrofa aanrichten. Op zoek naar keverlarven
wroeten ze een hele mierenhoop ondersteboven. Ook van dassen Meles meles is
bekend dat ze in bosmiernesten graven. Zelf bruine beren Ursus arctos doen dat,
maar die komen hier niet voor. Maar er zijn meer dieren die graag in bosmiernesten wroeten.
Ik onderzoek al jaren het leven in de nesten van rode bosmieren en dan vooral in
de duinen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en het
gebied van Staatsbosbeheer dat de Schoorlse Duinen wordt genoemd. Dat deed ik,
en doe ik nog steeds, het gehele jaar. In de winter noteer ik allerlei bijzonderheden
omtrent schade die aan de nesten wordt toegebracht. In de jaren 1980 en 1990
ging het vooral om groene spechten, de meest uitgesproken miereneter van ons
land. In de duinen van Bergen (NH) was de dichtheid van groene spechten toen een
van de grootste van Nederland. Dus kon je overal de schade aanschouwen. Hoe
dramatisch die nesten er ook uit kwamen te zien, de mieren herstelden in het voorjaar het nest in no time. Een opmerkelijke overwinteraar van bosmiernesten bleek
de bosmuis Apodemus sylvaticus. Maar die rechttoe-rechtaan-gaten van deze muizen kan je nauwelijks schade noemen. Konijnen Oryctolagus cuniculus zaten graag
op rode bosmiernesten en poepten er hun keutels in het rond. De ergste schade die
zij aanrichtten was wat niet noemenswaardig, speels geschraap. Net als konijnen
poepen vossen Vulpes vulpes ook graag op de bosmierverhogingen. En, met name
in het begin van de herfst en eind van de winter (maart) bleken vossen af en toe in
de nesten te graven, kennelijk op zoek naar bosmuizen.
De natuur staat niet stil. Sinds de komst van de havik Accipiter gentilis zijn de
groene spechten uit ‘mijn’ duinen verdwenen. Slechts aan de binnenduinrand zie
en hoor je ze nog. Kennelijk hebben ze daar minder last van de havik. De ‘schade’
aan bosmiernesten nam dus geleidelijk af. In de winters van 2014/15, 2015/16 en
2016/17 vond ik geen keutels meer van groene spechten op de nesten in de middenduinen, terwijl er wel schade aan de nesten is te zien, soms aanzienlijke schade.
Wie of wat is de oorzaak? Ik kreeg van het PWN twee wildcamera’s tot mijn be-
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schikking. Deze plaatste ik bij bosmiernesten. Op de meer dan 200 korte videoopnamen kwam de groene specht in de middenduinen niet voor. De meest regelmatig waargenomen dieren waren bosmuizen en merels Turdus merula. De laatste
gooien bladeren en ander strooisel woest om zich heen op zoek naar eetbare waar.
Dat bleken ze ook te doen op bosmiernesten, overigens vaak voor zonsopgang! Ik
ben er nog niet achter of ze daarbij ook bosmieren oppikken. Ik vermoed van niet.
Geregeld kwamen er vossen in beeld. Ze besnuffelden de nesten en soms urineerde
ze er op.
In een eerder stukje in Forum Formicidarum (Boer 2014) heb ik al eens geopperd dat grote ronde gaten in rode bosmiernesten mogelijk gemaakt kunnen zijn
door marterachtigen, op zoek naar muizen. En nu, januari 2017, heb ik daar wel
erg sterke aanwijzingen voor. Ik vond nesten met tunnels. Deze hadden een doorsnede van 10-12 cm en gingen, voor zover ik dat kon nagaan, over in een muizengang. Ook groene spechten kunnen tunnels graven in bosmiernesten, maar dan
eindigt de tunnel in een trechtervormig einde. Bovendien vind je dan vaak spechA

B

C

D

Figuur 1 Schematisch beeld van de schade aan rode bosmiernesten Formica aangericht
door (van boven naar beneden) merel en bosmuis (A), groene specht (B), vos (C) en boommarter (D)
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tenkeutels bij een dergelijk nest. Gegraaf van vossen is rommeliger en heeft nooit
de vorm van een tunnel. Op mijn wildcameraopnamen kwam ik geregeld boommarters Martes martes tegen. En een keer had een boommarter een keutel op het
nest gedeponeerd. Na analyse van de boommarterkeutel bleek dat er een lijsterachtige was geconsumeerd en een bosmuis. Overigens werd er ook in verlaten bosmiernesten gegraven. Sowieso hoeven we niet bang te zijn dat boommarters
schadelijk zullen zijn voor de bosmierstand, want net als bij schade door groene
spechten zullen de bosmieren in het voorjaar deze schade weer snel herstellen.
Zie figuur 1 voor schematische afbeeldingen van schade door enkele van de hier
genoemde diersoorten.
Verwijzingen

Boer, P. 2014. Inbraak door poppenrovers? Forum Formicidarum 15 (1): 3-5.
Boer, P. 2017. Predatoren: de groene specht Picus viridis. http://nlmieren.nl/websitepages/
GROENESPECHT.html.

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

Afrikaanse trekmieren kruisten mijn pad in Gambia
Bea Koetsier
Van 28 november tot en met 3 december 2016 waren wij met vier personen in
Gambia. We hadden Ebou Barry als professionele gids ingehuurd om ons een aantal vogelsoorten te laten zien. In de wintermaanden is het heel droog in het tropische Gambia. Het leek dus een slechte periode om uit te kijken naar mieren, maar
ja ... bloed kruipt waar het niet gaan kan. In de buurt van Tendaba, dus een eindje
uit de kust, was het raak. Ik zag een imposante stoet kleine mieren die zich door
een ondiep gootje spoedde. Er was een duidelijke tweedeling tussen de individuen.
Kleine werksters die hard doorliepen en soldaten die hen bewaakten en afschermden. Deze soldaten bewogen nauwelijks en ze waren een stuk groter. In figuur 1 is
een splitsing in de mierenstroom te zien en op figuur 2 is het grootteverschil tussen de soldaten en werksters redelijk goed te zien. Het was ons onduidelijk waar
de mieren vandaan kwamen en waar ze naar op weg waren. De tijd drong helaas en
we moesten verder met onze zoektocht naar nieuwe vogels…
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Figuur 1 De horde Afrikaanse trekmieren Dorylus (foto Bea Koetsier)

Figuur 2 De Dorylus-mieren in meer detail (foto Bea Koetsier)
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Thuisgekomen werden de foto’s naar Peter Boer gestuurd en die wist meer te
vertellen: ‘Het is duidelijk Dorylus, Afrikaanse leger- of trekmieren. De buitenste
zijn inderdaad soldaten en de kleinere mieren zijn de foerageerders. Het zijn mieren die in het strooisel en de bodem naar eten zoeken en regenwormen vormen de
belangrijkste voedselbron. Je ziet dat de mieren bedreigd worden [Bea: daar zullen
wij wel verantwoordelijk voor zijn]. Aan de randen van de Y-figuur staan ze alle
naar buiten gericht met opgeheven kop; dat is typisch voor mieren die trekken. Er
zijn verschillende Dorylus-soorten die in aanmerking komen, maar de precieze
soort is niet te bepalen aan de hand van de foto’s, maar ik heb wel een idee over de
soort. Een leuk detail daarbij is dat voor zover ik het kan nagaan, de Dorylus-soort
die hier op de foto staat niet bekend is van Gambia (wel van Liberia en andere landen in de omgeving). Maar dit zegt natuurlijk niet zo veel, want de mierenlijst van
Gambia is bij lange na niet compleet.’
Ik heb dus hoogstwaarschijnlijk een nog niet gemelde soort voor Gambia gezien.
Helaas heb ik geen diertjes verzameld en is dit land te ver weg voor een miereenwerkgroepexcursie.
Bea Koetsier, Blaauwweg 82, 3328 XS Dordrecht, koetsierb@hetnet.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.
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