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Foto voorzijde: Kale bosmier Formica polyctena. Deze soort is een van de meest
opvallende mieren in ons land vanwege de soms zeer omvangrijke kolonies met
veel en grote nestkoepels (foto Theodoor Heijerman)
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Miereninteracties in beeld I
André J. van Loon
Mieren zijn altijd met velen en in goede mierenhabitats leven vaak ook veel soorten door elkaar. Individuen komen elkaar continu tegen; ze interacteren dan vaak
en veel. Het leek ons interessant om dergelijke miereninteracties in beeld te brengen in Forum Formicidarum, omdat zo aspecten van het leven van mieren duidelijk
uitgebeeld kunnen woren. Camera’s bieden steeds meer kansen voor macrofotografie en sommige beelden spreken erg tot de verbeelding.
Trofallaxis, waarbij een werkster een deel van het verzamelde vloeibare voedsel
overgeeft aan een andere werkster (figuur 1), is een zeer algemene interactie bij
mieren en er wordt wel eens gesproken van een ‘gezamenlijke maag’ of ‘sociale
maag’ van een kolonie. Daarnaast zijn bijvoorbeeld werksters die met elkaar lopen
te sjouwen ook een van de meest zichtbare voorbeelden van mieren die met elkaar
een interactie aan gaan. Een werkster tilt met haar kaken dan een andere werkster
op aan de kaken en het opgetilde individu maakt zich compact (figuur 2). Het meenemen van andere werksters kan meerdere functies hebben. Zo kan bijvoorbeeld
een werkster van het nest weggedragen worden omdat een andere werkster haar

Figuur 1 Trofallaxis tussen twee werksters van de zwarte reuzenmier Camponotus vagus
(foto Theodoor Heijerman)

4

Figuur 2 Een werkster van de bloedrode roofmier Formica sanguinea draagt een werkster
uit het eigen nest (foto Theodoor Heijerman)

een potentieel nieuwe nestlocatie wil laten zien (Mabelis 1979). Ook kunnen onervaren werksters van een voedselbron terug naar het nest gedragen worden door
een ervaren werkster, mogelijk omdat de eerste de route nog niet kent (Rosengren
1977).
Interacties tussen mieren kunnen allerlei redenen hebben. Denk aan predatie
van de ene soort op de andere, gevechten om voedsel of nestplaats, kleptoparasitisme, een sociaal-parasiet die het nest van een waardsoort probeert binnen te
komen, ... De redactie daagt iedereen uit om zulke interacties vast te leggen op een
foto en met een korte toelichting aan te bieden ter publicatie in ons tijdschrift.
Verwijzingen

Mabelis, A.A. 1979. Nest splitting by the red wood ant (Formica polyctena Foerster).
Netherlands Journal of Zoology 29: 109-125.
Rosengren, R. 1977. Foraging strategies of wood ants (Formica rufa group) I. Age polyethism and topographic traditions. Acta Zoologica Fennica 150: 1-30.

André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA
Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
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Miereninteracties in beeld II
Jitte Groothuis
Het kan nooit kwaad om om advies te vragen, zelfs achteraf, daar kwam ik eerder
dit jaar maar weer eens achter. In mei 2014 wandelde ik, ’s ochtends voor een jaarlijkse bijeenkomst entomologen, door het bos bij Natuurvriendenhuis de Bosbeek.
Ik was op jacht naar mooie beestjes om te fotograferen. Een van de resultaten was
deze minder spannende foto van een spannend gevecht tussen, naar ik dacht, een
paar steekmieren. Nu, in 2018 en enige kennis van onze Nederlandse mierenfauna
rijker, weet ik dat er helemaal niet zulke grootteverschillen zijn tussen de werksters van verschillende Myrmica-soorten...
Toen ik deze foto dit jaar terugvond zat ik er dus vol verwondering naar te kijken. Na een mailtje naar een lokale mierenexpert, weet ik nu dat het gaat om een
bossteekmier Myrmica ruginodis die een gewone drentelmier Stenamma debile te
grazen nam. In de nieuwe mierenatlas staat inderdaad dat de bossteekmier ‘kleine
ongewervelden’ eet (Boer et al. 2018). Directe predatierelaties worden bij mieren

Figuur 1 Een bossteekmier Myrmica ruginodis heeft een gewone drentelmier Stenamma
debile te grazen genomen (foto Jitte Groothuis)

6
niet vaak genoteerd, dus is het leuk om hier vast te leggen. De gewone drentelmier
is bovendien een soort die lastig te inventariseren is; de miertjes zijn klein, de nesten erg individu-arm en de werksters foerageren in en onder het strooisel. Dus ik
kan blij zijn met dit exemplaar dat mij letterlijk werd aangedragen! Misschien moet
ik maar meer foto’s uit het archief opduikelen...
Verwijzingen

Boer, P., J. Noordijk & A.J. van Loon 2018. Ecologische atlas van Nederlandse mieren
(Hymenoptera: Formicidae). EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

Jitte Groothuis, Wageningen, jittegroothuis@gmail.com

MWG-excursie naar Staelduinsche Bos en Hoek van Holland
André J. van Loon
Op 14 juli 2018 vond een Mierenwerkgroepexcursie plaats in de zuidwesthoek van
Zuid-Holland. De keuze voor de bezochte locaties in de omgeving van ’s-Graven
zande/Hoek van Holland had te maken met de activiteiten rond het 5000-soortenjaar van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Zie https://5000soortenjaar.nl.
We begonnen in het Staelduinsche Bos met een behoorlijke groep deelnemers:
Elmar Adriaensen, Wim Arp, Berend Aukema, Dick Belgers, Mischa Cillessen, Jitte
Groothuis, Theodoor Heijerman, André van Loon, Bram Mabelis, Jinze Noordijk,
Kimmy Reijngoudt en Anna Wawrzkiewicz. In het Staelduinsche Bos werden twee
soorten gevonden die nog niet van deze regio bekend waren: boommier Lasius
brunneus en bosslankmier Temnothorax nylanderi. In totaal werden hier zeven
soorten aangetroffen (tabel 1).
We reden vervolgens naar Hoek van Holland. Hier sloot Rudolf van Hengel zich
bij ons aan, die de voorkeur had gegeven om meteen in Hoek van Holland te beginnen, mede door een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Deze dag
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Figuur 1 De excursiegroep: Bram Mabelis, Wim Arp, Anna Wawrzkiewicz, Berend Aukema,
Jinze Noordijk, Elmar Adriaensen, Jitte Groothuis, André van Loon, Theodoor Heijerman,
Dick Belgers, Mischa Cillessen en Kimmy Reijngoudt (Rudolf van Hengel ontmoetten we later) (foto door onbekende passant)

Figuur 2 Vindplaats van de bosslankmier Temnothorax nylanderi in het Staelduinsche Bos
(foto Jinze Noordijk)
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Figuur 3 Zeefmonster van de strooisellaag in het Staelduinsche Bos (foto Jinze Noordijk)

Figuur 4 Rudolf van Hengel en Bram Mabelis in de open duinen bij Hoek van Holland (foto
Jinze Noordijk)
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Tabel 1 Mieren gevonden tijdens de MWG-excursie op 14 juli 2018
Staalduinsche Bos

Hoek van Holland

71-443
67-444
67-445
68-444
68-445
Lasius brunneus
x			x
Lasius flavus
x				
Lasius niger
x
x
x
x
x
Lasius platythorax
x		x		
Myrmica rubra
x
Myrmica ruginodis
x
Temnothorax nylanderi
x
Tetramorium caespitum		
x
x
x
x

viel in een langdurige periode van droogte en hoge temperaturen. Het was dus
warm vandaag en het duingebied leverde daardoor ’s middags niet veel mieren
meer op. Wel werd ook hier de boommier gevonden en werd de zwarte zaadmier
Tetramorium caespitum genoteerd, waarvan in dit uurhok na 1990 opmerkelijk genoeg nog geen waarnemingen bekend waren.
André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517,
2300 RA Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl

Een bruidsvlucht van de diefmier Solenopsis fugax
Jinze Noordijk
Op 5 september 2018, omstreeks 12.30, liep ik over de Weerter- en Budelerbergen
te speuren naar insecten. Tot mijn vreugde ontdekte ik een nest met allerlei bruidsvluchtactiviteiten van de diefmier Solenopsis fugax. Ik vond het nestje op de rand
van een breed zandpad, waar Defensie onder andere oefent met militaire voertuigen. Na ongeveer 100 meter te hebben afgelopen, had ik hier drie nesten gezien die
telkens meer dan 20 meter uit elkaar lagen (figuur 1). Deze mier is vrij zeldzaam in
ons land. Het hoofdverspreidingsgebied ligt in het uiterste oosten van NoordBrabant en Midden- en Zuid-Limburg; hier bewoont ze zeer goed opwarmende
bodems in stuifzanden, heides en kalkgraslanden (Boer et al. 2018). Door dit beperkte voorkomen en omdat het leefgebied gevoelig is voor kwaliteitsverminde-
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ring door onder andere eutrofiëring en
verzuring, is de diefmier als ‘kwetsbaar in Nederland’ te betitelen (Boer et
al. 2018). De diefmier leeft permanent
onder de grond en rooft daar geregeld
het broed van andere mierensoorten
door gangen aan te leggen naar hun
nesten en de mieren aldaar te verdrijven met een afweerstof (Hölldobler &
Wilson 1990), vandaar de Nederlandse
naam ‘diefmier’. De werksters kunnen
venijnig steken, zoals ik merkte toen ik
op de grond lag om onderstaande foto’s te maken. Andere mieren die ter
plekke rondliepen waren grauwzwarte
renmier Formica fusca, rode renmier
F. rufibarbis en zwarte zaadmier Tetra
morium caespitum. De diefmier wordt
Figuur 1 Biotoop van de diefmier Solenopsis niet vaak gevonden; ze is dus zeldzaam
fugax op de Weerter- en Budelerbergen: rand en leeft bovendien permanent ondervan een intensief gebruikt zandpad (foto gronds. Zelf had ik deze soort slechts
Jinze Noordijk)
twee keer eerder in levende lijve gezien (afgezien van nog een exemplaar
in bodemvallen in een kalkgrasland); eenmaal op de Strabrechtse Heide in het
meest intensief begraasde terreindeel (Noordijk et al. 2013) en eenmaal op de
Groote Heide bij Soerendonk, op een stuifzandheuvel, ook dicht bij een schaapskooi. Normaal kan je, met geluk, door goed in de bodem te zoeken een deel van het
nest met enkele werksters vinden, maar deze vluchten snel weg dieper de bodem
in. Het vinden van de nesten tijdens een bruidsvlucht is dan ook spectaculair, omdat je zo duizenden werksters bovengronds actief ziet.
Voor zover ik weet zijn er nooit details gepubliceerd over bruidsvluchten van de
diefmier in de Nederlandse literatuur. Daarom leek het me nuttig om mijn observaties van deze dag op te schrijven. Het moment van de bruidsvlucht was exact volgens ‘het boekje’. In Boer (2015) en Boer et al. (2018) worden namelijk de periode
van respectievelijk ‘nazomer’ en ‘begin tot eind september’ en het tijdstip van
‘rond het middaguur’ gegeven. Het was een warme dag, ca. 24°C, met een drukkend
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Figuur 2 Twee mannetjes van de diefmier Solenopsis fugax verlaten de nestopening, terwijl
een gevleugeld vrouwtje (onscherp op de foto) er al uit is en bedekt wordt door werksters
(foto Jinze Noordijk)

Figuur 3 Twee gevleugelde vrouwtjes van de diefmier Solenopsis fugax verlaten het nest
(foto Jinze Noordijk)
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gevoel door de hoge luchtvochtigheid. Ook de bodem zelf was vochtig omdat het
vlak ervoor, van ca. 9.30 tot 10.30, flink geregend had. Bij alle drie de nestjes waren
er ongeveer 5-10 nestopeningen gemaakt om de geslachtsdieren er uit te kunnen
laten. Rondom alle openingen krioelde het bovengronds met honderden werksters
(figuur 2-3), waarvan de meeste niet verder dan 5 cm van de opening liepen, maar
een deel wel verder kwam en bijvoorbeeld in de stengels van grassen klom.
Gevleugelde mannetjes en vrouwtjes kwamen uit dezelfde openingen (figuur 2-3,
foto’s van zelfde nestopening). Sommige geslachtsdieren vlogen vrijwel direct vanuit de nestopening de lucht in. Andere bleven op de bodem rondlopen en werden
dan, als ze dicht bij de nestopeningen waren, soms compleet bedekt met werksters
(figuur 2). Bij verstoring door mij kropen de gevleugelde individuen soms ook
weer heel snel terug het nest in. De geslachtsdieren vlogen met name boven het
goed opwarmende zandpad. Er werd niet waargenomen dat ze actief naar bosranden of solitaire bomen zochten om elkaar te ontmoeten, maar toen ik over het
zandpad liep, werd ik wél gebruikt als zwermlocatie. Het aantal vliegende geslachtsdieren was groot, zo groot dat een groep langsvliegende boerenzwaluwen
Hirundo rustica bleef rondvliegen om zich te goed te doen aan de mieren. Ik denk
daarom dus dat het aantal nesten in dit deel van de Weerter- en Budelerbergen
behoorlijk groot is; en dat is natuurlijk verheugend voor deze bijzondere soort!
Verwijzingen

Boer, P. 2015. Mieren van de Benelux. Tweede, herziene druk. Stichting Jeugdbonds
uitgeverij, ’s-Graveland.
Boer, P., J. Noordijk & A.J. van Loon 2018. Ecologische atlas van Nederlandse mieren
(Hymenoptera: Formicidae). EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.
Hölldobler, B. & E.O. Wilson 1991. The ants. Springer-Verlag, Berlin.
Noordijk, J., E.O. Colijn, J.T. Smit, K. Veling & M.F. Wallis de Vries 2013. Begrazingsintensiteit
en insectenrijkdom in heideterreinen. De Levende Natuur 114: 204-211.

Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
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Boekbespreking
Stockan, J.A. & E.J.H. Robinson (redactie) 2016. Wood ant ecology and conservation. Cambridge University Press. 304 pp. ISBN 978-1-107-04833-1 (harde omslag), ISBN 978-1-107-68905-3 (paperback). Ca. € 68,00 euro.

Drieëntwintig auteurs hebben hun best gedaan om in dertien hoofdstukken samen
te vatten wat tot nu toe bekend is over rode bosmieren (subgenus Formica sensu
stricto of de F. rufa-groep). Het boek zou een opvolger genoemd kunnen worden van
een ouder tweeluik over rode bosmieren, namelijk dat van Karl Gößwald (1989,
1990): Die Waldameise I en II, samen goed voor 1170 pagina’s.
Rode bosmieren komen voor in Eurazië en Noord-Amerika. Met behulp van twee
determinatietabellen kunnen de dertien Palearctische en de zeventien tot negentien Noord-Amerikaanse soorten worden gedetermineerd. Een opmerkelijk verschil tussen de twee sleutels is dat het determineren van de Palearctische soorten
veel biometrische arbeid vereist, terwijl dat bij de Nearctische soorten nauwelijks
het geval is. Determinatiesleutels suggereren eenduidigheid in soortherkenning,
maar identificatie op soortniveau blijkt niet altijd mogelijk, met name niet bij de
Palearctische soorten. Twee soorten, de behaarde bosmier F. rufa en de kale bosmier F. polyctena, kunnen weliswaar als aparte ‘gene pools’ beschouwd worden
(hoewel marginaal!), waardoor ze kunnen hybridiseren en stabiele hybride populaties vormen. Deze hybriden vertonen intermediaire morfologische en genetische
kenmerken. Onder andere in het hoofdstuk ‘Popu
lation genetics of wood ants’ gaat men ervan uit dat
voortdurende hybridisatie tussen rode bosmieren
een uitdaging is voor taxonomen: er ontstaan nieuwe
genetische lijnen en mogelijk cryptische soorten.
Bij de discussie over zowel deze hybridisatie en de
verspreiding wordt in dit boek geen verband gelegd
met transport van rode bosmieren over het hele
Europese continent. Dit transport naar bosmierarme
en bosmierloze bosgebieden werd gedaan vanwege
het positieve effect dat rode bosmieren hebben op het
welzijn van (productie-)bossen, met name tijdens explosieve toenames van plaaginsecten. Bij deze transportactiviteiten, over landsgrenzen heen, werden po-
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lygyne rode bosmieren gebruikt. Kruising van de hybride met polygyne mieren
blijkt gemakkelijk plaats te vinden. Mogelijk doordat ook de hybride polygyn is. In
dit verband is het hoofdstuk soortherkenning interessant. Op basis van de huidige
informatie lijkt soortherkenning bij rode bosmieren te zijn gebaseerd op dimethylalkanen en trimethyl-alkanen in de cuticula, die in deze groep sterk variabel zijn.
Rode bosmieren zijn tijdelijke sociaal-parasieten, wat betekent dat een koningin
niet zelf een kolonie kan starten, maar eerst het nest van een andere mierensoort
moet kraken en gebruik moet maken van de daar aanwezige werksters. Een succesvolle kolonisatie van een gebied is afhankelijk van de relatie met ‘hulpmieren’
van het subgenus Serviformica, vooral in monogyne populaties. Voor dit belangrijke
aspect is in dit boek vrijwel geen aandacht, nauwelijks een pagina. Veel blijft ook
nog een mysterie. Zo is, ondanks veel biochemisch onderzoek, nog altijd onduidelijk
hoe een enkele koningin succesvol een kolonie kan stichten in het nest van die andere soort, hoewel daar ongetwijfeld vele communicatiestoffen een rol bij spelen.
Het overgrote deel van het rode bosmieronderzoek dat in de loop der tijd is gedaan, betreft Europees onderzoek naar polygyne populaties en dan vooral van F.
polyctena. Daardoor krijgt de lezer de indruk dat resultaten van al dat onderzoek
kenmerkend zijn voor ‘de’ rode bosmier. Weliswaar vertoont het gedrag van polygyne populaties van verschillende soorten veel overeenkomsten, maar het gedrag
van polygyne en monogyne populaties van dezelfde soort verschilt juist aanzienlijk.
De schrijvers benadrukken dit fenomeen onvoldoende. Er is bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil in de grootte van de nestpopulatie en de mate van agressiviteit.
Deze verschillen hebben nogal wat consequenties. Zo wordt hier genoemd dat nesten van de grauwzwarte renmier F. fusca, een van de gastheersoorten voor rode
bosmieren om een kolonie te starten, gewoonlijk niet in de buurt van rode bosmiernesten kunnen voorkomen, vanwege het dominante gedrag van de rode bosmier, en
als dit wel het geval is dit soms resulteert in de dood van renmierwerkers. Er wordt
gerefereerd naar onderzoek met de polygyne F. polyctena. Echter, in de buurt van
monogyne F. rufa-nesten zijn F. fusca-nesten heel gewoon en foerageren ze zelfs in
dezelfde boom. Hetzelfde geldt voor de veronderstelde negatieve effecten die bosmieren zouden hebben op loopkevers en zelfs op het broedsucces van enkele insectenetende vogels. Dit effect zal echter bij de werksterarmere monogyne populaties
veel geringer zijn dan bij de polygyne.
Rode bosmieren worden dominant genoemd ten opzichte van andere mierensoorten in hun habitat. Merkwaardig is dat de glanzende houtmier Lasius fuligino
sus genoemd wordt als een soort die haar territorium niet tegenover rode bosmie-
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ren verdedigt, terwijl deze soort juist in staat is om een rode bosmiernest te elimineren! In dit verband wordt ook de wegmier L. niger genoemd, maar hier wordt
ongetwijfeld de humusmier L. platythorax bedoeld, een soort die vaak in hetzelfde
leefgebied voorkomt.
Rode bosmieronderzoekers zijn van mening dat rode bosmieren belangrijke ‘key
stone’-soorten zijn, onder andere vanwege de talloze relaties die ze hebben met
dieren uit uiteenlopende taxonomische groepen. Daar is in dit boek dan ook alle
aandacht voor, evenals voor monitoring, bedreigingen, bescherming en beheer. Een
interessant hoofdstuk is gewijd aan de facultatieve en obligate relaties met bladluizen. Honingdauw vormt het grootste bestanddeel van het bosmierdieet, het omvat
62-94% van het voedsel dat in het nest wordt gebracht. Verhoogde bladluispopulaties kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bomen. De jaarlijkse lengte- en
breedtegroei kunnen afnemen. Bij de grove den werd een groeireductie van 9-16%
vastgesteld. Maar de resultaten van de diverse onderzoekingen hiernaar zijn niet
eenduidig, want er zijn positieve en negatieve verbanden geconstateerd. Mogelijk
heeft dit ook weer te maken met de verschillen tussen de aanwezigheid van polygyne bosmieren (veel werksters, veel bladluizen) en monogyne bosmieren (relatief
weinig werksters, veel minder bladluizen).
Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan allerlei interacties met andere organismen – zoals kevers, schimmels, mijten, spinnen, sluipwespen, enzovoorts – met een
tabel van zes pagina’s waarin alle rode bosmiermyrmecofielen zijn opgenomen. De
predatie van rode bosmieren blijft echter sterk onderbelicht.
Het is duidelijk dat ik niet even enthousiast ben over elk onderwerp dit boek. Je
kunt je bijvoorbeeld nog afvragen of al die literatuurverwijzingen, die 19% van de
omvang van het boek innemen, wel zo nuttig zijn. Anderzijds bevat het een schat
aan gegevens, zodat ik elke bosmieronderzoeker toch zou willen aanraden om het
aan te schaffen.
Verwijzingen

Gößwald, K. 1989. Die Waldameise. Band 1. Biologische Grundlagen, Ökologie und
Verhalten. Aula‐Verlag.
Gößwald, K. 1990. Die Waldameise. Band 2. Die Waldameise im Ökosystem Wald, ihr
Nutzen und ihre Hege. Aula‐Verlag.

Peter Boer, Bergen NH, p.boer@quicknet.nl
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