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Verslag van de MWG-excursie naar de Plateaux op 26 augustus 2017
André J. van Loon & Jinze Noordijk
Op 26 augustus 2017 verzamelden zich tien deelnemers (Berend Aukema, Dick
Belgers, John Cox, Ferry van Elven, Jitte Groothuis, Martijn Kos, André van Loon,
Jinze Noordijk, Carlos Voogdt, Willem Verduijn) in eetcafé De Hutten, net over
de Belgische grens, om de excursie te beginnen met een aangeklede koffie zoals
de Belgen dat zo goed kunnen. Vervolgens reden we weer terug Nederland in en
startten we de excursiewandeling naar de Plateaux vanaf de parkeerplaats bij de
werkschuur van Natuurmonumenten. Daar kon op het daar aanwezige nest van
de behaarde bosmier Formica rufa al meteen een leuke soort worden meegepikt:
op het nestoppervlak liepen glanzende gastmieren Formicoxenus nitidulus. Op de
parkeerplek en een ruderaal terreintje ernaast werden veel soorten gevonden,
zoals drie soorten renmieren. De route voerde vervolgens naar de noordkant van
het gebied met overwegend bos, alwaar glanzende houtmier Lasius fuliginosus,
boommier L. brunneus, humusmier L. platythorax en gewone steekmier Myrmica

Figuur 1 Aandachtig wordt op het oppervlak van een nestheuvel van de behaarde
bosmier Formica rufa gespeurd naar de daarop lopende glanzende gastmieren
Formicoxenus nitidulus (foto Jinze Noordijk)
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Figuur 2 Een glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus (rechtsboven) en een
werkster van de behaarde bosmier Formica rufa (foto Jitte Groothuis)

Figuur 3 Werkster van de boommier Lasius brunneus (foto Jitte Groothuis)
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rubra talrijk voorkwamen. De zwartrugbosmier Formica pratensis had een groot
nest gemaakt langs het pad. Al inventariserend kwamen we terecht in de meer
open terreindelen. Hier hielden we onze lunch in het veld en konden we onder
andere ook lepelsteekmier Myrmica lonae en buntgrasmier Lasius psammophilus
op de lijst noteren.
In de loop van de middag zetten we koers naar de eigenlijke Plateaux-Hageven,
op de grens met België. Hier sloot ook Jap Smits zich nog bij de groep aan. Het is
de plek met een van de laatstbekende vindplaatsen van de amazonemier Polyergus
rufescens. Deze excursie was dan ook gepland in het kader van de pogingen om
te onderzoeken of deze bijzondere soort daar nog steeds aanwezig is (project
‘Ernstig bedreigde insecten in Noord-Brabant’ van EIS Kenniscentrum Insecten,
Van Loon & Noordijk 2016). In 2015 en 2016 is het gebied op geschikte dagen
(zeer warm drukkend weer) al meerdere keren bezocht, maar tot nog toe zonder
de amazonemier te vinden. Tijdens de excursie was het weer ook prima: warm en
weinig wind. Ook het tijdstip, het tweede deel van middag, was goed, aangezien
de zeldzame rooftochten van de amazonemieren dan juist plaatsvinden. De hele
groep hield langere tijd het terreingedeelte in de gaten waar het laatste nest in

Figuur 4 Topoverleg vlak bij de plek waar we de amazonemier Polyergus rufescens
hoopten te vinden (foto Jinze Noordijk)
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Figuur 5 De wijde omgeving van de laatstbekende plek van de amazonemier
Polyergus rufescens werd in de gaten gehouden (foto Jinze Noordijk)

Figuur 6 Werksters van de kokersteekmier Myrmica schencki in en rond een
nestkokertje (foto Jitte Groothuis)
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2012 is waargenomen. Helaas lukte het ook deze keer niet om de amazonemier te
vinden. Zou deze bijzondere soort dan toch verdwenen zijn uit het gebied...?
Niettemin was het een leuke dag waarbij we in totaal 21 soorten hebben
gevonden (tabel 1).
Tabel 1 Gevonden mierensoorten in de zes bezochte kilometerhokken van de Plateaux op
26 augustus 2017.
Soort
155-364 156-364 155-365 156-365 157-363 157-364
Formica cunicularia
x
x				
Formica fusca
x
x
x			
Formica pratensis
x		x		
Formica rufa
x
x				
Formica rufibarbis
x					x
Formica sanguinea
x
x
x			
Formicoxenus nitidulus
x					
Lasius brunneus
x				
Lasius flavus
x				x
Lasius fuliginosus
x				
Lasius niger
x			x		x
Lasius platythorax
x		x		
Lasius psammophilus
				x
Lasius umbratus
x					
Myrmica lonae
			x		x
Myrmica rubra
x
x		x		
Myrmica ruginodis
x				
Myrmica sabuleti
x					
Myrmica schencki
				x
Temnothorax nylanderi
x				
Tetramorium caespitum
x
x		x		

Verwijzingen
Loon, A.J. van & J. Noordijk 2016. Komt de amazonemier nog voor in ons land? Oproep tot
medewerking. Forum Formicidarum 17 (2): 17-20.

André J. van Loon & Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten,
Postbus 9517, 2300 RA Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl /
jinze.noordijk@naturalis.nl
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Tijdschriftbespreking
Special feature – Ant interactions with their biotic environments
Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, 2017, volume 284,
issue 1850, 12 artikelen
Marten Zijlstra & Jinze Noordijk

Ook in de 21e eeuw worden nog om de haverklap interessante nieuwe ontdekkingen
gedaan op het gebied van mieren. In mei 2016 werd in München het congres
‘Ants 2016: ant interactions with their biotic environments’ gehouden. Hierbij
werden nieuwe inzichten in de relaties tussen mieren en andere insecten, planten,
microben en schimmels besproken. Van het congres zijn nu de ‘proceedings’
verschenen in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences.
Er staan 12 lezenswaardige artikelen in het speciaalnummer (zie http://rspb.
royalsocietypublishing.org/content/284/1850). Hieronder worden deze stukken
kort of wat langer samengevat. Wie de artikelen wil lezen maar ze niet via internet
kan bemachtigen, kan bij ons een pdf ervan opvragen.

Samenwerkingsverbanden in de breedste zin des woords
Als er één diergroep bekend staat vanwege het aangaan van samenwerking, zijn
dat wel de mieren. Met die samenwerking wordt dan in de eerste plaats uiteraard
de samenwerking van individuen binnen de kolonie bedoeld. Het is daarom goed
dat nu eens niet alleen de onderlinge samenwerking van mieren, maar ook die
tussen mieren en andere organismen, soms uit totaal verschillende fyla, voor het
voetlicht wordt gebracht.
Het eerste artikel Editorial: the interactions of ants with their biotic environment
is een inleiding en geeft een overzicht van samenwerkingsverbanden die mieren
aangaan. Het gaat hierbij om communicatie tussen mieren (werksters onderling,
tussen koningin en werksters, en tussen mieren van andere soorten), de interactie
met planten, schimmels en endosymbionten. De twee volgende artikelen gaan
over cuticulaire ‘hydrocarbons’ (CHC’s). How do cuticular hydrocarbons (CHCs)
evolve? Physiological constraints and climatic and biotic selection pressures act on
a complex functional trait betreft een onderzoek naar de invloed van het klimaat,
fysiologie en biotische factoren op de samenstelling (evolutie) van CHC’s. In The
influence of slavemaking lifestyle, caste and sex on chemical profiles in Temnothorax
ants: insights into the evolution of cuticular hydrocarbons gingen de auteurs op zoek
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naar overeenkomsten in CHC’s van drie sociaal-parasieten. Ze konden aantonen
dat sociaal-parasitaire soorten een convergente evolutie kennen naar CHC’s met
enkele overeenkomstige chemische eigenschappen.

Symbiose... oftewel: alleen samen sterk(er)
Een mutualistische symbiose is een samenlevingsverband tussen verschillende
organismen waarvan alle deelnemende partijen voordeel hebben. Oftewel: samen
sterk. Met name in de tropen bestaan allerlei vormen van symbiose tussen planten
en mieren. Daarbij verleent de plant de mieren onderdak (vaak in de vorm van holle
stekels of andere uitstulpingen, de domatia, waarin de mieren kunnen leven), en
de mieren beschermen de plant tegen vraat van herbivoren. In een aantal gevallen
zijn beide partijen voor hun voortbestaan zelfs volledig afhankelijk van elkaar: er
is sprake van obligate symbiose. Dergelijke symbiose bestaat tussen mieren en
schimmels en drie erg boeiende artikelen gaan daar op in. In het artikel Distinctive
fungal communities in an obligate African ant-plant mutualism wordt aangetoond
dat drie verschillende mierensoorten die wel alle in de opgezwollen doornen leven
van de plant Vachellia (Acacia) drepanolobium elk een eigen schimmelsamenstelling
hebben in hun nest (domatia), zelfs als de nesten van die soorten bijna 200 km uit
elkaar liggen. De schimmelsamenstelling is dus specifiek en moet veroorzaakt zijn
door het gedrag en door geslachtsdieren die schimmelsporen meenemen naar een
nieuw nest. De rol van de schimmels in de nesten is overigens nog onbekend.

Elkaar gevonden: mieren en schimmels. En... meer dan eens
Als je het volgende artikel Phylogenetic perspective on the association between
ants (Hymenoptera: Formicidae) and black yeasts (Ascomycota: Chaetothyriales)
leest, kun je niet anders concluderen dan dat mieren en schimmels ‘iets’ met
elkaar hebben. De auteurs hebben uitgebreid studie gedaan aan de schimmelorde
Chaetothyriales. Hun hoofddoel was het bepalen van de genetische verwantschap
(en daarmee de fylogenetische verwantschap) van de diverse taxa binnen deze
groep schimmels. Vertegenwoordigers van deze schimmels komen grofweg bij drie
groepen mieren voor: schimmelkwekers (Attini), een hele waslijst van (tropische)
soorten die kartonnesten bouwen in bomen, zoals Crematogaster en Polyrhachis
(en enkele soorten uit gematigde streken die ondergronds in kartonnesten
wonen, denk maar aan de glanzende houtmier Lasius fuliginosus) en bij soorten
die in strikte symbiose leven met bepaalde planten. In Trade-offs in an ant–plant–
fungus mutualism wordt een samenwerkingsverband van drie partijen in Frans
Guyana onderzocht: een plantensoort, een tweetal soorten mieren (concurrenten
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van elkaar) en een schimmel. De plant, Hirtella, is een obligate myrmecofyt,
een plant die voor z’n voortbestaan is aangewezen op mieren. Die mieren zijn
van het geslacht Allomerus. Deze knoopmieren zijn gespecialiseerd in het leven
op/in myrmecofyten. Beide soorten, A. octoarticulatus en A. decemarticulatus,
verbouwen een schimmel, Trimmatostroma, onder de stengels van de plant.
Deze schimmel vormt niet alleen gangen waarin de mieren op prooidieren jagen,
maar verbetert ook de voedselopname van de plant. Nadeel voor de plant is wel
dat beide soorten de plant gedeeltelijk castreren: ze verwijderen (een deel van
de) vruchtlichamen van de plant. Die verminderde voortplanting wordt echter
meer dan gecompenseerd door de bescherming die de mieren bieden. Van beide
mierensoorten bleek A. octoarticulatus actiever in het patrouilleren op de bladeren
van haar gastplant. Zij reageerde heftiger op bepaalde chemicaliën die vrijkomen
als bladeren worden aangevreten. Planten met een kolonie van deze soort bleken
dan ook minder gevoelig voor herbivorenvraat dan die waar een kolonie van
A. decemarticulatus in woonde. Bovendien bleek de combinatie van de schimmel
en de eerstgenoemde soort meer voedingsstoffen voor de plant vast te leggen.
A. decemarticulatus ving naar verhouding meer prooien in de door de schimmel
gevormde gangen. Van beide soorten leek A. decemarticulatus succesvoller in
het koloniseren van nieuwe planten. Deze laatste soort lijkt al met al minder te
investeren in het welzijn van haar gastplant. De auteurs vragen zich met name af
of deze verschillen uiteindelijk zullen leiden tot het verdwijnen van één van beide
soorten.

Mieren houden van planten... en planten van mieren
Dan volgen enkele artikelen die ingaan op de symbiose tussen mieren en planten.
Onderzoek in Papoea-Nieuw-Guinea laat zien dat hoe hoger in de bergen je
bent, des te minder strikte symbioses er zijn tussen planten en mieren (Network
reorganization and breakdown of an ant–plant protection mutualism with elevation).
In The assembly of ant-farmed gardens: mutualism specialization following host
broadening lezen we over het ontstaan van mierentuinen in het Australaziatische
en Neotropische gebied. Bij mierentuinen onderhouden mieren epifyten in ruil voor
nestgelegenheid en voedsel. Het blijkt dat deze vorm van symbiose verscheidene
keren in de evolutie is ontstaan. Het volgende artikel is The acacia ants revisited:
convergent evolution and biogeographic context in an iconic ant/plant mutualism.
Acaciamieren vormen binnen de mierenwereld een beetje een groep op zich.
Bekende vertegenwoordigers zijn de soorten uit de Pseudomyrmex ferrugineus-

11
groep. Het genus Pseudomyrmex behoort tot de subfamilie Pseudomyrmecinae.
Deze mieren bewonen holle stekels van acacia’s van het geslacht Vachellia. Bij het
minste of geringste stromen uit de holle stekels massa’s agressieve werksters, die
de veroorzaker van de verstoring genadeloos te lijf gaan. Voormalige collega’s van
Marten Zijlstra, die werkten in de Zuid-Amerikakas van het toenmalige Noorder
Dierenpark, hebben dat geweten. Zodra zij om een acaciaplant heen gingen
wieden, werden ze door ‘iets’ dat eerst nog onbekend was, in de nek gestoken.
Uiteindelijk bleken twee acaciaplanten, en dan vooral hun met angels gewapende
Pseudomyrmex-knokploeg, de oorzaak. Niet alleen herbivoren staan op de
‘afschotlijst’ van de acaciamieren. Planten die zich proberen te vestigen binnen een
bepaalde cirkel om de boom heen, worden onverbiddelijk kapotgebeten. In ruil
voor al deze diensten krijgen de mieren niet alleen onderdak van de plant, maar
vormt deze tevens de zogenaamde Beltiaanse lichaampjes, die je als ‘mierenbrood’
zou kunnen omschrijven. De mieren oogsten de mierenbroodjes en deze vormen
een deel van hun voedsel. In het wild houden mierenacacia’s zonder mieren het
niet lang vol: ze worden door planteneters aangevreten en overwoekerd door
andere planten. Obligate acaciamieren hebben ‘hun’ acacia nodig voor kost en
inwoning. De auteurs van bovenstaand artikel hebben zich in feite verdiept in
twee vragen. Allereerst: kun je iets zeggen over waar en wanneer (bij benadering
uiteraard) dit samenwerkingsverband tussen mieren en acacia’s is ontstaan.
Daarnaast waren ze geïnteresseerd in de verwantschappen binnen het geslacht
Pseudomyrmex, meer in het bijzonder die tussen enerzijds de P. ferrugineusgroep en anderzijds de overige leden van dit genus. Deze vraagstukken zijn ze
te lijf gegaan met een heel arsenaal aan geavanceerde technieken en statistische
methoden en een flinke hoeveelheid onderzoeksmateriaal. Vooraf is het goed om
te weten dat niet alle soorten van het genus Pseudomyrmex acaciamieren zijn, en
niet alle acacia’s (ook niet binnen het genus Vachellia) geschikt voor bewoning
door acaciamieren. Diverse Pseudomyrmex-soorten bewonen holle twijgen in het
tropisch regenwoud. Deze soorten zijn tamelijk timide en dus bij lange na niet zo
agressief als hun acacia’s bewonende verwanten. De resultaten duiden erop dat
de band tussen acaciamieren en acacia’s al is ontstaan tijdens het Mioceen, een
periode die loopt van ca. 15 miljoen jaar geleden tot ca. 5 miljoen jaar geleden. Als
vermoedelijke plaats is het noordelijk gedeelte van Midden-Amerika aangegeven.
Verder is vermeldenswaard dat één groep van vijf soorten uit de P. ferrugineusgroep, die je de ‘hard-core’ acaciamieren zou kunnen noemen, steeds een aparte
groep vormt tegenover de overige acaciamieren uit het genus Pseudomyrmex, die
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ook wel de P. nigrocinctus-subgroep wordt genoemd.
In Population structure reduces benefits from partner choice in mutualistic
symbiosis wordt ingegaan op hoe symbiose kan zijn ontstaan in de evolutie, waarbij
partnerkeuze door de gastheer, de populatiestructuur tussen symbionten en nietgerichte beloningen van de gastheer naar de symbiont worden gebruikt om inzicht
te verschaffen in welke gevallen symbiose wel of niet kan ontstaan.

Echte kerels hebben geen vleugels...
Het artikel Life-history evolution in ants: the case of Cardiocondyla gaat over de
bijzondere kasten. Van het knoopmierengeslacht Cardiocondyla zijn inmiddels
ruim 40 soorten beschreven, maar het omvat er waarschijnlijk meer dan 100.
Cardiocondyla is wijdverbreid in de tropen, met een paar soorten die ook in ZuidEuropa voorkomen. Een typische Cardiocondyla-kolonie is vaak te vinden in de
buurt van water (bijv. op een rivieroever) en bevat hooguit een paar honderd
werksters en enkele koninginnen (oligogynie). Het zijn vrij onopvallende miertjes
(1,5-3 mm), maar allerlei tropische soorten zijn er toch in geslaagd zich behoorlijk
te verspreiden over de wereld. Het meest opvallend bij deze miertjes zijn nu eens
niet de werksters of de koninginnen, maar de mannetjes. Cardiocondyla-kolonies
zijn geschikte studieobjecten. De kolonies zijn relatief klein en gemakkelijk
in grotere aantallen in het lab te houden. Bovendien is het bij veel soorten niet
moeilijk om nieuwe kolonies te (laten) stichten, iets wat ook bij andere soorten die
je uitstekend jaren in een kunstnest kunt houden, doorgaans een flinke uitdaging
is. Cardiocondyla-mannetjes van een aantal soorten zien er zo vreemd uit, dat
zelfs gerenommeerde mierenonderzoekers als de Fransman Bernard ze ooit als
sociaal-parasieten omschreven (Xenometra gallica, als parasiet van de Zuid-Franse
C. elegans). Grofweg kun je in dit genus twee groepen mannetjes onderscheiden.
Allereerst zijn er de gevleugelde, kort levende ‘vliegende spermadonoren’ zoals
we die ook van het gros van de andere mieren (en sociale Hymenoptera) kennen.
Andere soorten hebben ongevleugelde, vaak als ‘ergatoïde’ (werksterachtig)
omschreven, lang levende mannetjes, die een heel boeiende rol vervullen in de
kolonie. In schrille tegenstelling tot hun gevleugelde broers, leven deze mannetjes
niet alleen veel langer, ze blijven ook hun leven lang vruchtbaar. Ze hebben
sabelvormige kaken waarmee ze mannelijk broed en vaak ook elkaar te lijf gaan in
hun strijd om de gunst van de dames. Daarnaast kunnen de vleugelloze mannetjes
van diverse soorten pas uitgekomen seksegenoten besmeuren met poep, waardoor
de werksters in hun kolonie hen niet meer herkennen als ‘nest-eigen’ en hen doden.
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Al met al onderscheidt de auteur zes verschillende varianten in sociale structuur
bij dit mierengeslacht, al naar gelang de rol van de mannetjes in de kolonie.
Het laatste artikel Community analysis of microbial sharing and specialization
in a Costa Rican ant–plant–hemipteran symbiosis bespreekt de uitwisseling van
microben tussen mieren en hun symbionten. De door hen onderzochte mieren en
schildluizen hadden microben bij zich om voedingsstoffen uit floëemsappen om te
zetten. Sommige microbensoorten kwamen daarbij zowel bij de mieren als bij de
schildluizen voor.

Het lezen van alle bovenstaande artikelen maakt één ding duidelijk: als iemand
al dacht dat we het allemaal inmiddels wel ontdekt hebben wat mieren er
voor vreemde levenswijzen en samenwerkingsverbanden op nahouden, dan
wordt steeds duidelijker dat er ook in deze 21e eeuw nog heel veel boeiende
wetenswaardigheden liggen te wachten om ontdekt te worden. Dus wie zich
aangesproken voelt...
Marten J. Zijlstra, De Haar 84, 7823 CW Emmen, mjz@noord.bart.nl
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl

Boekbespreking
Slingsby, P. 2017. Ants of southern Africa – the
ant book for all*. Slingsby Maps, Muizenberg,
Zuid-Afrika. 256 pp. ISBN 978-1-920377-045. Prijs voor verzending vanuit Zuid-Afrika
naar Nederland 615 ZAR (≈ 38 euro; inclusief
verzendkosten).
De asterisk aan het eind van de titel verwijst
naar een ondertitel en die luidt: ‘for bewildered
beginners, excited enthusiasts and even puzzled
professionals’. Dit boek is goed nieuws voor
mierenliefhebbers die van plan zijn om een
bezoek aan Zuidelijk Afrika te brengen en daar,
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behalve wellicht de ‘Grote Vijf’, ongetwijfeld ook mieren tegen het lijf gaan lopen.
Wegwijs worden in de mierenfauna van een heel ander deel van de wereld is een
hele opgave, en in Zuidelijk Afrika komen meer dan 1000 soorten voor (een kleine
1000 beschreven, naar verwachting enkele honderden nog onbeschreven), maar
met dit toegankelijke boek word je meteen een heel eind op weg geholpen. Met
behulp van vele fraaie foto’s (veelal van Philip Herbst, samen met zo’n 50 andere
fotografen), prachtige instructieve computer-tekeningen (Peter Slingsby) en
een prettig leesbare en soms humoristische tekst geeft de auteur een geweldige
introductie in de anatomie, gedrag, ecologie en herkenning van de mieren in de
regio.
Het determinatiegedeelte begint met een duidelijk geïllustreerde sleutel tot de
subfamilies en genera, waardoor je algauw een goede indruk van de verschillende
groepen krijgt. Binnen de genera worden de belangrijkste soorten (totaal 225)
besproken en afgebeeld en nog eens 400 worden beschreven, met informatie over
de deelregio’s en vegetatietypen waar ze voorkomen, hoe algemeen ze ongeveer
zijn, of ze vooral dag- of nachtactief zijn, nesten, etc.
Let wel, het boek pretendeert geen volledigheid. Om nog verder te benadrukken
dat niet alle soorten met dit boek eenvoudig zijn te determineren, wordt bij
moeilijke genera ook nog een lijstje gegeven van overige soorten die niet
geïllustreerd worden en lastig zijn te determineren.
Het is een geweldig leuk boek, een lust voor het oog. Een aanrader, ook als je nog
geen reisplannen voor Zuidelijk Afrika hebt.
André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA
Leiden, andre.vanloon@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 ‘myrmeco�ielen’

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
Rudolf (G.R.) van Hengel, mwg.bestuur@gmail.com, 030-2287134
Redactie Forum Formicidarum
André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga
Redactieadres jinzenoordijk@hotmail.com
Losse nummers à € 3,00 (franco) verkrijgbaar

