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Agenda 
(MWG-activiteiten staan vetgedrukt)

2013
9 maart MWG-bijeenkomst in NMC te Zeist
20 april  Voorjaarsexcursie Sectie Hymenoptera naar Elperstroom
31 mei-2 juni NEV-zomerbijeenkomst in Heesch-Maashorst
8 juni  1000-soortendag in het Roerdal (volg t.z.t. de informatie op  
  www.eis-nederland.nl)
21-23 juni weekend KNNV-insectenwerkgroep in Posterholt  
  (zie www.knnv.nl/liw)
juni/juli MWG-excursie (plaats en datum nog nader te bepalen)
5-8 september Central European Workshop of Myrmecology,    
  CEWM) in Innsbruck, Oostenrijk (zie www.cewm2013.org)

Zie ook www.nev.nl (surf naar ‘secties’ en ‘mieren – sectie Formicidae’).
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Edito
Redactie Forum Formicidarum

Dankzij de inhaalslag die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd lopen jaargang 
en publicatiedatum weer in de pas. Wij danken de auteurs voor hun bijdragen. 
Hopelijk kunnen we deze lijn volhouden. Uiteraard blijven langere of kortere 
artikelen, mededelingen, leuke waarnemingen etc. meer dan welkom. 
 In dit nieuwe nummer twee bijdragen van wijlen Theo de Gruyter (overleden 
2008, zie Forum Formicidarum 7 (3): 1-2, [2006] 2008), jarenlang lid van de 
mierenwerkgroep en trouw bezoeker van de bijeenkomsten. Deze bijdragen bleken 
nog ‘in portefeuille’ en we wilden ze graag nog plaatsen.
 Namens de penningmeester verzoeken wij u uw contributie te voldoen; zie de 
ledenlijst elders in dit nummer.

André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga, Redactie  
Forum Formicidarum, p/a jinzenoordijk@hotmail.com

Mieren in de keuken
Theo de Gruyter †

 
Tijdens de bijeenkomst van de mierenwerkgroep 
op 28 oktober 1995 vertelde ik iets over de 
Tetramorium-invasie in mijn keuken. Ik ging toen 
niet in op details, maar het leek me interessant om 
dit alsnog te doen.
 Ik woon in een hoekhuis in IJmuiden. De keuken 
kijkt uit op het zuidwesten en vangt in de middag dus 
vaak veel zon. Tussen stoeptegels en buitenmuur 
trof ik alleen regelmatig Lasius niger aan, beslist 
nooit Tetramorium caespitum. Het achtertuintje ligt 
op het zuidoosten. Ook hier vond ik uitsluitend L. 
niger. 
 De keuken heeft een houten vloer, op 
houten balken. Daaronder bevindty) zich een 

Figuur 1 Werksters van 
Tetramorium caespitum op het 
mierenlokdoosje (foto Theo de 
Gruyter)
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droge kruipruimte. Op de vloer ligt kurkparket. In de zomer zag ik regelmatig 
Tetramorium-werksters omhoogkomen door de spleetjes tussen de kurkdeeltjes. 
Nooit trof ik een werkster op levensmiddelen aan maar ik vond het toch geen 
prettige gasten in mijn keuken. Dus moest een mierenlokdoosje van de drogist 
uitkomst brengen. Toen bleek het nest veel groter te zijn dan ik had verwacht, het 
lokdoosje werd zeer druk bezocht (figuur 1). En na enkele dagen had het gif zijn 
werk gedaan. 
 Mijn vraag bleef: hoe kwamen de mieren op deze wonderlijke plaats terecht en 
hoe konden ze een tamelijk groot nest vormen zonder ooit eerder hun aanwezigheid 
te hebben verraden?

Nestverwarmingssysteem van Dhr. Kloos Sr.
Theo de Gruyter †

 
Hieronder wordt aan de hand van foto’s en bijschriften een beschrijving gegeven 
van een gemakkelijk te bouwen nestverwarmingssysteem van dhr. Kloos Sr. 

Figuur 1a Onderaanzicht van het verwarmingsplaatje (hier in twee compartimenten, 
waarvan één verwarmd).
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Figuur 1b Schematisch overzicht van het onderaanzicht van het verwarmingsplaatje. 
A Hardboardplaatje. Afmetingen als nodig voor het afdekken van het gipsnest.
B Raampje van 8-10 mm dikte, gelijmd op A, van hout of kunststof.
C Weerstandjes van 100 Ohm (verkrijgbaar in elektronica- of doe-het-zelfwinkel).
D Kroonsteentje (hier met drie aansluitingen).
E Beltransformator (verkrijgbaar in elektronica- of doe-het-zelfwinkel). Primair     220 Volt, 
secundair 4, 6 en 8 V. Voor 1 nest is een sterkte van 0,5 Ampère voldoende, maar een sterker 
exemplaar van 1 A kan meer nesten bedienen. 
F Aquariumthermostaat. Aan te bevelen als beveiliging tegen oververhitting; te plaatsen 
tussen stopcontact en transformator.
P, Q en R Aansluitmogelijkheden op de transformator. Sluit men aan over P en Q bij een 
spanning van 8 V dan wordt de weerstand 50 Ohm; dit geeft een stroomsterkte van 8/50 = 
0,16 A. Aangesloten over Q en R wordt de weerstand 100 Ohm, de stroomsterkte 8/100 = 
0,08 A; en over P en R wordt de weerstand 150 Ohm, de stroomsterkte 8/150 = 0,053 A.
 In het dekplaatje A een gaatje maken waarin de sensor van een digitale thermometer (zie 
figuur 2; ook verkrijgbaar in doe-het-zelfwinkel) precies past. 
Het dekplaatje kan men ook in twee compartimenten maken, één verwarmd, het andere 
niet (figuur 1a).
 Voor een groepje van drie of vier nesten gebruikte ik drie evenwijdige koperdraden (zie D 
in figuur 2), verbonden met de aansluitingen P, Q en R van de transformator. Naar behoefte 
sloot ik een verwarmingsplaatje met klemmetjes aan op twee draden.
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Figuur 2 Opstelling van gipsnestjes met de verwarmingsplaatjes.
A Verwarmingsplaatjes (in twee compartimenten).
B Digitale thermometer met bijhorende sensor.
C Beltransformator. Primair 220 Volt, secundair 4, 6 en 8 V.
D Houten geleiderail met drie spanningsdraden, verbonden met de transformator.
E Aquariumthermostaat. 

De boommier Lasius brunneus als gast in een bosmierennest1

Bram (A.A.) Mabelis

1Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Entomologische Berichten 73: 25 (2013).

De boommier Lasius brunneus nestelt doorgaans in oude bomen (figuur 1). Het 
betreft meestal eik Quercus, maar soms ook een beuk Fagus, berk Betula, linde 
Tilia, kastanje Castanea of es Fraxinus. De soort komt vooral in loofbossen voor, al 
bouwt hij zijn nest ook weleens in een geïsoleerde boom. In huizen wordt hij soms 
aangetroffen in een oude balk. Meestal betreft het hout met een hoog vochtgehalte 
dat door een schimmel is aangetast (Brink 2011). In Amerongen (Ut) zat ooit 
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een nest in een balk van een boerderij. Tijdens de bruidsvlucht liepen zo veel 
gevleugelde mieren tegen de ramen dat ze de kamer verduisterden. De bewoner 
vroeg me hoe hij van die gevleugelde insecten verlost kon worden. Het advies was 
eenvoudig: ‘zet de ramen maar open’. 
 Boommieren maken hun nest ook wel eens in een spouwmuur (Stitz 1939, 
Brink 2011) of onder een houten vloer. In het veld bouwen ze niet zelden een 
satellietnest onder een steen in de buurt van de boom waar zich het hoofdnest 
bevindt (Stitz 1939, Kvamme 1982, Dekoninck et al. 2003). Verondersteld werd 
dat de mieren zich voor de winter zouden terugtrekken in het hoofdnest, maar 
vorig jaar werd in Wageningen voor het eerst een nest onder stenen gevonden dat 
in de winter nog bewoond bleek te zijn (Noordijk & Boer 2012). Iets dergelijks heb 
ik ook een keer waargenomen. Op 27 oktober 2009 zag ik in de Kaapse Bossen 
bij Doorn (Ut) werksters van de boommier lopen over een nestkoepel van de 
behaarde bosmier Formica rufa. Tot mijn verrassing liepen ook jonge gevleugelde 
koninginnen en mannetjes van de boommier over het nest. Het was vrij koud. 
Ze vlogen dan ook niet weg, maar kropen na enige tijd weer terug in het relatief 
warme nest van de bosmieren. Er liepen ook bosmieren over het nest, maar niet 
veel en ze liepen erg traag. Ze besteedden geen aandacht aan de indringers. 
 De boommier als bewoner van een bosmierennest is wel erg uitzonderlijk. 
In het veld leeft de boommier van kleine prooidieren en de zoete uitscheiding 
van bladluizen, die in bomen en struiken leven. Bij de hierboven beschreven 
nestkoepel waren de dichtstbijzijnde boom en struik echter ver weg. Wellicht 
vonden de boommieren in het 
bosmierennest hun voedsel. Ook 
de tijd waarin de geslachtsdieren 
actief buiten rondliepen is 
uitzonderlijk. Jonge koninginnen 
van de boommier vliegen 
doorgaans uit in de periode mei-
juli (Van Boven & Mabelis 1986). 
De herfst is een ongunstige 
periode om een nieuw nest te 
starten. Het blijft de vraag of 
de jonge koninginnen voor een 
bruidsvlucht tot volgend jaar 
moeten wachten of doodgaan. 

Figuur 1 Boommieren Lasius brunneus bij een nest 
in een boom (foto Albert Jacobs)
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Verwijzingen
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1: 10-13.
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Bram (A.A.) Mabelis, Ds. Keppellaan 36, 3958 JC Amerongen, 
a.a.mabelis@zonnet.nl

Inbraak in bosmierennesten door poppenrovers
Bram (A.A.) Mabelis

Inleiding
Afgelopen twee jaar heeft Staatsbosbeheer, met medewerking van zes vrijwilligers, 
nesten van de rode bosmieren (Formica rufa, F. polyctena en F. pratensis) in de 
Boswachterij Amerongen in kaart gebracht. Dankzij deze gegevens kan rekening 
gehouden worden met de volken bij het vellen van bomen tijdens de houtoogst. 
Dat is belangrijk, want rode bosmieren vervullen in het bos veel nuttige functies.
 Rode bosmieren maken veel (schadelijke) insecten buit, ze verspreiden zaden 
van bosplanten, ze zijn gastvrouwen van veel soorten insecten (‘mierengasten’) en 
ze dienen als voedsel voor spechten, mierenleeuwen en andere soorten. Bosmieren 
zijn dan ook wettelijk beschermd door de Flora- en Faunawet, mede vanwege hun 
kwetsbaarheid. Ze zijn kwetsbaar omdat ze zich moeilijk ergens kunnen vestigen. 
Als ze lokaal uitsterven, is de leegstand van het gebied vrij definitief. De mieren 
kunnen zich op de Utrechtse Heuvelrug alleen handhaven als het leefgebied in 
stand wordt gehouden en de nesten zo veel mogelijk met rust worden gelaten. 
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Vernielingen
In de nazomer van vorig jaar zijn verscheidene nesten in Boswachterij Amerongen 
vernield of zwaar beschadigd (figuur 1). Wie zou dit gedaan kunnen hebben? 
Spechten kunnen we uitsluiten: die dringen alleen in de winter mierennesten 
binnen om mieren te eten. In die tijd bevatten de mieren veel vet en spuiten ze 
minder of geen mierenzuur. De schade kan in het voorjaar doorgaans worden 
hersteld. Zou het een vos of een das kunnen zijn? Die halen mierennesten nogal eens 
overhoop, waarschijnlijk om mierenpoppen te roven, koninginnen buit te maken 
of larven van kevers (mierengasten) te bemachtigen. Enkele nesten zijn laat in het 
jaar beschadigd. De nesten bevatten dan geen poppen meer en de koninginnen 
zitten diep onder de grond. Om iets eetbaars te bemachtigen zou de inbreker wel 
erg diep moeten graven en van de nestkoepel blijft er dan weinig over. De wijze 
waarop de inbreker te werk is gegaan, wijst eerder in de richting van een mens. 

Uitsterven voorkomen
Als mierenpoppen worden geoogst, is dat meestal om voer voor volièrevogels te 
verkrijgen. In principe zou een deel van de poppen in de zomer kunnen worden 
weggehaald, mits er zorgvuldig en met 
de nodige kennis wordt gewerkt. Alleen 
dan zouden de mieren de schade kunnen 
herstellen. Vaak worden mierennesten bij 
poppenroof echter zo zwaar beschadigd 
dat het volk uitsterft. Zo is er bijvoorbeeld 
een groot gat in de bovenkant van één der 
nesten gemaakt (figuur 1). Dit is in het 
najaar gedaan; in die tijd zijn de mieren al 
in ruste en kunnen de schade niet meer voor 
de winter herstellen. Dit betekent dat zeer 
veel mieren in de winter zullen sterven door 
inregenen en vorst. In dit geval betreft het de 
behaarde bosmier Formica rufa, een soort 
die extra kwetsbaar is omdat ze doorgaans 
weinig koninginnen bezit. Het volk zal dan 
ook waarschijnlijk zijn uitgestorven als ik de 
schade niet zou hebben beperkt door het gat 
te dichten.

Figuur 1 Inbraak van een poppenrover 
in een bosmierennest (foto Bram 
Mabelis)
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 Vanwege de kwetsbaarheid van bosmieren is poppenroof verboden. Enkele 
jaren geleden is de  politie in Noord-Brabant erin geslaagd een poppenrover aan te 
houden wegens ‘stropen’. Hoewel de overtreding zwaar kan worden bestraft, nemen 
sommigen het risico van een hoge boete om mierenpoppen te kunnen gebruiken 
of verhandelen Om poppenroof zo veel mogelijk tegen te gaan, is het van belang 
nestvernielingen zo snel mogelijk te melden bij de betreffende terreinbeheerder.

Bram (A.A.) Mabelis, Ds. Keppellaan 36, 3958 JC Amerongen, 
a.a.mabelis@zonnet.nl

Proefschrift over mutualisme van onder andere 
gele weidemier en wortelbladluizen

Aniek B.F. Ivens

Aniek B.F. Ivens 2012 The evolutionary ecology 
of mutualism. Proefschrift Rijksuniversiteit 
Groningen. 
Beschikbaar op:  www.rug.nl/research/theoretical-
biology/publications/_pdf/thesis_ivens_12.pdf

Mutualisme, een interactie tussen organismen 
die tot verschillende soorten behoren en waarvan 
beide ‘partners’ profijt hebben, komt veel voor in 
de natuur. We kunnen zelfs stellen dat mutualismen 
het leven op aarde zoals we dat kennen over 
miljoenen jaren hebben beïnvloed en ook nu nog 
steeds beïnvloeden. Zo wordt bijvoorbeeld de energievoorziening in de cellen 
van de meeste organismen verzorgd door mitochondriën, die lang geleden nog 
onafhankelijke, mutualistische bacteriën waren. Mutualismen in allerlei vormen en 
maten zijn ook belangrijk voor de stabiliteit van ecosystemen in onze veranderende 
wereld; denk aan planten en hun bestuivende insecten en de verspreiding van 
zaden door vogels en knaagdieren. Andere mutualismen die iedere dag weer van 
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invloed zijn op ons leven zijn de interacties tussen ons en ons vee en onze gewassen, 
maar ook bijvoorbeeld onze ‘samenwerking’ met de bacteriën in onze darmen: zij 
helpen de vertering van ons voedsel in ruil voor veilige ‘woonruimte’ en continue 
aanvoer van hun eigen nutriënten.
 Ondanks het overduidelijke belang van mutualisme voor het leven op onze 
planeet is dit proces historisch onderbelicht gebleven in de evolutiebiologie; 
traditioneel kregen processen als competitie en gastheer-parasietinteracties 
meer aandacht. Pas sinds de laatste twee decennia beseffen evolutiebiologen 
dat het ontstaan van mutualismen en hun stabiliteit over evolutionaire tijd niet 
vanzelfsprekend zijn en tot op heden onbegrepen zijn gebleven.
 Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de evolutie en 
ecologie van mutualismen. Om deze inzichten te krijgen, maakte ik gebruik van 
twee complementaire invalshoeken. Allereerst deed ik empirisch, (moleculair) 
ecologisch onderzoek aan één specifiek mutualisme, dat tussen de gele weidemier 
Lasius flavus en de wortelbladluizen in haar nest. Ten tweede combineerde ik dit 
met theoretisch onderzoek in de vorm van simulatiemodellen die de evolutie van 
samenwerking binnen en tussen soorten nabootsen.

De puzzel die de evolutie van samenwerking heet
De evolutie van samenwerking is een van de grootste vraagstukken binnen de 
evolutietheorie. Natuurlijke selectie is immers gebaseerd op competitie om 
voortplanting en overleving. Hoe hebben deze concurrerende organismen dan 
toch het vermogen ontwikkeld elkaar te helpen, terwijl ze vaak meer voordeel 
zouden kunnen behalen wanneer ze alleen van anderen zouden profiteren zonder 
zelf te investeren?

Samenwerking binnen soorten
Dit probleem is zeer uitgebreid onderzocht voor het geval van samenwerking 
tussen soortgenoten (‘binnen soorten’). De belangrijkste mechanismen die tot de 
evolutie van samenwerking kunnen leiden kunnen worden onderverdeeld in twee 
categorieën.  De eerste categorie bestaat uit mechanismen die ervoor zorgen dat 
potentiële samenwerkingspartners niet willekeurig bij elkaar komen. Een voorbeeld 
van een dergelijk mechanisme is de zogeheten ‘kin selection’, waarbij samenwerking 
tussen familieleden als bijkomend voordeel heeft dat gemeenschappelijke genen 
worden doorgegeven. Een ander voorbeeld is samenwerking die kan ontstaan 
wanneer individuele organismen, die de neiging hebben tot helpen, bij elkaar in de 
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buurt blijven, bijvoorbeeld omdat ze zich zelden verspreiden. De tweede categorie 
bevat mechanismen die de investering in samenwerking af laten hangen van de 
acties van anderen of van omgevingskenmerken. Een voorbeeld hiervan is ‘tit-for-
tat’, oftewel ‘voor wat, hoort wat’.

Samenwerking tussen soorten
‘Kin selection’ bleek een van de beste verklaringen te zijn voor samenwerking 
tussen soortgenoten. Voor mutualisme, de samenwerking tussen organismen 
van verschillende soorten (‘tussen soorten’), kan ‘kin selection’ echter geen rol 
spelen: verschillende soorten delen hun genen per definitie niet. Het bestaan van 
mutualisme is daarom tot nu toe onverklaard gebleven en wordt gezien als een 
van de grote onopgeloste vraagstukken binnen de evolutiebiologie. Dit vraagstuk 
is tweeledig. Ten eerste is het onduidelijk hoe mutualismen kunnen ontstaan. Ten 
tweede is het onduidelijk hoe mutualismen als zodanig in stand blijven. Dit laatste 
kan namelijk problematisch zijn, omdat natuurlijke selectie altijd op beide partners 
apart van toepassing zal zijn en niet op de interactie als geheel. Dat betekent dat 
partners door natuurlijke selectie zullen worden geselecteerd om zoveel mogelijk 
van de interactie te profiteren en er zelf zo weinig mogelijk in te investeren. Met 
andere woorden: theoretisch zouden mutualisten door natuurlijke selectie moeten 
worden gedreven tot het parasiteren van hun partner. Toch wijst het wijdverbreid 
voorkomen van mutualismen erop dat een mutualistische interactie niet zomaar 
een parasitaire interactie wordt. Welke mechanismen zorgen ervoor dat dit niet 
gebeurt? En welke mechanismen zorgen er eigenlijk voor dat die mutualismen 
überhaupt vanuit het niets kunnen ontstaan? Hieronder zal ik de voornaamste 
theoretische ideeën over het ontstaan en in stand blijven van mutualismen 
behandelen.
 (1) Dit eerste idee betreft voornamelijk het ontstaan van mutualismen. 
Veel mutualismen komen waarschijnlijk voort uit bijproductinteracties. Dit zijn 
interacties waarbij er bij een handeling van de ene soort een bijproduct ontstaat 
dat van waarde is voor een andere soort. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn 
honingdauwmutualismen. Hierbij scheiden insecten die leven van plantensappen 
(bijvoorbeeld bladluizen) een suikerachtig goedje uit (honingdauw) als 
uitwerpselen. Deze honingdauw wordt dan weer opgegeten door bijvoorbeeld 
mieren, die in ruil daarvoor goed voor de bladluizen zorgen. In zulke gevallen is 
de verhouding tussen kosten en baten van de interactie voor de producent van 
het bijproduct laag: de luizen maken de honingdauw vrijwel gratis en krijgen er 



13

waardevolle bescherming voor terug.
 (2) Het tweede idee heeft voornamelijk betrekking op het in stand blijven 
van mutualismen. Dit betreft twee mechanismen die te maken hebben met 
wederkerigheid van gedrag tussen de partners. Deze mechanismen zijn de 
betrouwbaarheid van een partner over tijd, en partnerkeuze en sancties tegen 
partners die niet samenwerken. Met betrouwbaarheid wordt bedoeld dat de 
ene partner er voldoende op kan rekenen dat de andere partner bij de volgende 
gelegenheid tot interactie ook weer beschikbaar is. Als deze betrouwbaarheid 
hoog is, kunnen partners op elkaar rekenen en is er een goede basis voor 
mutualistische samenwerking in de toekomst. In de natuur komt een dergelijke 
hoge betrouwbaarheid voor wanneer twee samenwerkende soorten zich na 
voortplanting samen verspreiden, zoals bijvoorbeeld bacteriën die in het 
lichaam van insecten leven en zich tegelijkertijd voortplanten met deze insecten. 
Partnerkeuze en sancties zorgen ervoor dat partners actief kunnen kiezen samen 
te werken met ‘goede’ partners en ‘slechte’ partners kunnen vermijden. Ook op 
deze manier ontstaat er een goede basis voor samenwerking. Een voorbeeld van 
partnerkeuze en sancties in de natuur is de interactie tussen planten en bacteriën 
die stikstof voor hen fixeren in ruil voor voedingsstoffen: deze planten geven alleen 
voedingsstoffen aan de bacteriën die het best presteren.

Het ‘kweekmutualisme’ tussen de gele weidemier en wortelbladluizen
Kweekmutualismen
Het empirische deel van dit proefschrift staat in het teken van één specifieke 
mutualistische interactie: die tussen de gele weidemier en meerdere soorten 
wortelbladluizen die door deze mier in haar nest worden gehouden. Deze 
interactie vertegenwoordigt een bepaalde groep van mutualismen: de zogeheten 
‘kweekmutualismen’. In dergelijke interacties bevordert de ene soort, de ‘kweker’, 
de groei van de andere soort, de ‘symbiont’, van wie de kweker afhankelijk is 
voor de voedselvoorziening. Kweekmutualismen komen in allerlei vormen en 
maten voor: Er zijn mieren en termieten die schimmels kweken in hun nest, in 
de zee houden bepaalde vissen keurige algentuintjes bij en er zijn zelfs eencellige 
amoeben bekend die bacteriën kweken.

De gele weidemier en haar wortelbladluizen
Het systeem dat ik hier bestudeerde is een voorbeeld van veehouderij in de natuur: 
de gele weidemier bouwt in haar ondergrondse nesten kleine kamertjes die een 
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beschermde omgeving vormen waar de wortelbladluizen rustig van plantenwortels 
kunnen drinken. De gele weidemier is afhankelijk van de luizen voor zowel suiker 
als eiwit: de mieren ‘melken’ de luizen voor het suikerachtige goedje honingdauw en 
‘slachten’ hun vee ook af en toe voor hun stikstofvoorziening. Andersom zijn ook de 
luizen afhankelijk geworden van deze interactie: de lichaamsbouw van de luizen is 
volledig aangepast aan het leven bij de mieren, waardoor ze niet meer onafhankelijk 
kunnen overleven. Er kunnen meer dan dertien verschillende soorten luizen in de 
mierennesten voorkomen. De gele weidemieren en hun wortelbladluizen zijn op 
meerdere plekken in Noordwest-Europa te vinden. Slechts onder zeer specifieke 
ecologische omstandigheden maken ze hun grote karakteristieke mierenbulten. 
De kwelder van Schiermonnikoog is een dergelijke locatie en het meeste veldwerk 
voor dit proefschrift heeft dan ook daar plaatsgevonden.

Mogelijke conflicten tussen de partners
De insteek van dit gedetailleerde onderzoek naar de evolutionaire ecologie van 
de gele weidemier-interactie was om de inzichten over dit kweekmutualisme te 
vergelijken met gegevens van andere dergelijke interacties om op deze manier 
nieuwe algemene inzichten over de ecologie en evolutie van kweekmutualismen te 
krijgen. De achtergrondgedachte hierbij is dat in dergelijke interacties beide partners 
er altijd een eigen agenda op zullen nahouden. Voor de kweker is het bijvoorbeeld 
van belang dat hij erop kan rekenen dat de symbiont zoveel mogelijk in de buurt 
blijft en zoveel mogelijk energie investeert in het produceren van voedsel, terwijl 
de symbiont misschien ook energie wil investeren in onafhankelijke verspreiding 
of seksuele voortplanting (in plaats van bijvoorbeeld klonale voortplanting). Deze 
eigen agenda’s zouden mogelijk tot evolutionaire conflicten kunnen leiden tussen 
de beide parters. In het onderzoek van dit proefschrift stonden drie mogelijke 
conflicten tussen kweker en symbiont centraal: de potentiële conflicten over (1) 
de voortplantingswijze van de symbiont (seksueel of aseksueel/klonaal), (2) de 
mate van verspreiding van de symbiont (veel of weinig) en (3) de (genetische) 
diversiteit van de symbiontenpopulatie (mengcultuur of monocultuur).

Resultaten van de empirische studies
In één studie richtte ik me op de wijze van voortplanting en mate van verspreiding 
van de vier meest voorkomende wortelbladluissoorten in de nesten van Lasius 
flavus (Ivens et al. 2012a). Ik verzamelde wortelbladluizen uit mierenbulten op de 
kwelder van Schiermonnikoog. Door middel van een populatiegenetische analyse 
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toonde ik aan dat alle vier de luizensoorten zich voornamelijk (en mogelijk alleen 
maar) klonaal voortplanten in deze eilandpopulatie. Luizenmoeders produceren 
dus enkel dochters die exacte kopieën zijn van haarzelf. Ook toonde ik aan dat de 
luizen zich maar zelden verspreiden vanuit de mierennesten. Over het algemeen 
komen specifieke klonen slechts zeer lokaal voor. Deze bevinding werd verder 
ondersteund door de waarneming dat gevleugelde luizen zeer zeldzaam zijn. 
Interessant genoeg komt deze combinatie van klonale voortplanting en weinig 
verspreiding ook veel voor in andere kweekmutualismen. Ook de schimmel van 
schimmelkwekende mieren plant zich enkel klonaal voort en verspreiding die 
onafhankelijk van de verspreiding van mieren is, komt maar zelden voor.
De diversiteit aan luizensoorten en luizenklonen in de mierenbulten bracht ik 
ook verder in kaart. Een andere studie laat zien dat in de meerderheid van de 
mierenbulten slechts één luizensoort voorkomt en dat er binnen die soort vaak 
maar één enkele kloon per mierennest voorkomt (Ivens et al. 2012b). Wanneer er 
meerdere soorten en/of klonen in een nest voorkomen, leven deze vaak gescheiden 
in aparte luizenkamers. Op bultniveau is er dus soms sprake van mengculturen, 
maar op luizenkamerniveau komen er bijna uitsluitend monoculturen voor. 
Deze vinding van monoculturen is in lijn met andere kweekmutualismen, zoals 
bijvoorbeeld de vissen met hun algentuinen die vaak slechts één soort alg kweken. 
Verder kon worden aangetoond dat het aannemelijk is dat de mieren voornamelijk 
jonge luizen opeten voor hun eiwitvoorziening en een beperkter aantal luizen 
(ongeveer 70) per bult bewaren voor de honingdauwvoorziening. Een pilotstudie 
laat zien dat mieren in keuze-experimenten geen voorkeur hebben voor luizen 
van verschillende soort of herkomst. Deze resultaten suggereren dat er wellicht 
geen actieve partnerkeuze door mieren aan deze lage diversiteit ten grondslag 
ligt. In plaats daarvan kan deze lage diversiteit verklaard worden uit de klonale 
voortplanting van de luizen en beperkte verspreiding die daarop volgt.

Computermodellen
Naast deze empirische studies deed ik ook theoretisch onderzoek. In dit deel van 
mijn promotieproject bootste ik de evolutie van samenwerking na met behulp van 
computermodellen. Dergelijke simulatiestudies helpen ons evolutie van complexe 
processen beter te begrijpen. Ik heb in dit onderzoek gekeken naar zowel 
samenwerking binnen één soort als tussen twee soorten. Deze modellen toonden 
aan dat coöperatief gedrag beter kan evolueren onder bepaalde omstandigheden 
waarin partners kunnen kiezen met wie ze samenwerken. Dit geldt voor zowel 
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samenwerking binnen één soort als voor mutualisme. Verder toonde het 
mutualismemodel ook aan dat mutualisme alleen maar kan evolueren als de 
kosten heel laag zijn in vergelijking met de baten, kortom, als het heel ‘goedkoop’ 
is om samen te werken.

Conclusies
De empirische resultaten geven aan dat het voor de evolutie van mutualisme van 
belang is dat (generaties van) partners gedurende langere tijdsspanne op elkaar 
kunnen rekenen (betrouwbaarheid). In de interactie van de gele weidemier 
met haar wortelbladluizen komt dit sterk naar voren in de vorm van weinig 
verspreiding en weinig genetische diversiteit: de mieren kunnen dus min of meer 
rekenen op constante aanwezigheid van min of meer dezelfde luizen. Anderzijds 
geven aanpassingen in lichaamsbouw van de luizen en het opgeven van seksuele 
reproductie aan dat ook de luizen in de loop van de tijd zijn gaan ‘rekenen’ op de 
aanwezigheid van de mieren.
De theoretische resultaten wijzen er echter op dat deze dynamiek van op elkaar 
kunnen rekenen alleen van toepassing is onder specifieke populatiekenmerken: 
als partners zich pas verspreiden na de vruchten te hebben geplukt van de 
samenwerking kan het evolutionair ook voordelig zijn juist bij goede partners weg 
te gaan.
Zowel de empirische als de theoretische resultaten wijzen erop dat het aannemelijk 
is dat relatief lage kosten ten op zichte van de baten ten grondslag liggen aan de 
evolutie van mutualismen (zogeheten bijproductmutualismen). Het is aannemelijk 
dat het honingdauwmutualisme tussen mieren en luizen ooit ontstaan is vanuit 
mieren die de uitwerpselen van luizen als voedselbron ging benutten. Vanuit deze 
– voor de luizen – gratis interactie kon het systeem zich verder ontwikkelen tot 
de huidige vorm van onderlinge afhankelijkheid van de mieren en de luizen. Deze 
bevinding wordt onderschreven door de resultaten van de simulatiemodellen: 
samenwerking in de natuur kan enkel van de grond komen als de voordelen 
aanzienlijk groter zijn dan de gevergde investering.

Verwijzingen
Ivens, A.B.F., D.J.C. Kronauer, I. Pen, F.J. Weissing & J.J. Boomsma 2012a. Reproduction 
and dispersal in an ant-associated root aphid community. Molecular Ecology 21: 4257-
4269.
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subterranean aphids mostly in single clone groups – an example of prudent husbandry for 
carbohydrates and proteins? BMC Evolutionary Biology 12: 106.
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Onlangs is een indrukwekkend boek verschenen 
over de mieren van Polen. De auteurs zijn 
mierenonderzoekers uit Polen, Finland en 
Oekraïne. Zij hebben het boek gepresenteerd als 
een huldebetuiging aan Prof. Bohdan Pisarski, 
de voormalig directeur van het Zoölogisch Instituut in Warschau, die veel heeft 
bijgedragen aan de samenwerking tussen mierenonderzoekers van Oost- en West-
Europa. Pisarski overleed in 1992 tijdens veldwerk in Finland. 
 Het boek van bijna 500 pagina’s bevat slechts enkele hoofdstukken. In 
de inleiding wordt eerst een overzicht gegeven van algemene trends in het 
mierenonderzoek, zowel  wereldwijd, als  in Polen. Door gebruik te maken van de 
‘Web of Science’ kon worden vastgesteld dat het aantal publicaties over mieren van 
1945 tot 2010 sterk is gestegen. Bovendien is de diversiteit van de onderwerpen 
toegenomen (diversiteitsindex H steeg in die periode van 1,46 tot 3,77). Veel 
onderwerpen gaan over taxonomie, communicatie, ecologie en de laatste decennia 
ook over biogeografie, kinselectie, soortvorming en invasieve soorten. Het eerste 
hoofdstuk geeft een systematische lijst van mieren van Europa. Het betreft negen 
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subfamilies, 57 genera en 613 soorten. Recente veranderingen in de taxonomie van 
mieren zijn in deze lijst opgenomen. Het tweede hoofdstuk geeft een systematische 
lijst van de mieren die in Polen voorkomen, dat zijn 25 genera en 103 soorten. Het 
bevat verspreidingskaarten van deze soorten, zowel  in Polen als het Palaearctische 
gebied. Verder worden allerlei eigenschappen van de soorten vermeld, evenals hun 
eventuele beschermde status in Polen. Het derde hoofdstuk bevat zoögeografische 
en ecologische kenmerken van de Poolse mierenfauna in vergelijking tot die van 
heel Europa. Het slothoofdstuk geeft een determinatietabel voor alle soorten die 
in Polen voorkomen of er nog gevonden zouden kunnen worden. De sleutel voor 
subfamilies en genera omvat alle Europese taxa. De tabel wordt voornamelijk 
geïllustreerd met foto’s die gemaakt zijn met een elektronenmicroscoop, maar 
bevat ook enkele tekeningen ter verduidelijking.
 Het boek is een belangrijke aanwinst voor hen die ook buiten ons land mieren 
onderzoeken en verzamelen.

Bram (A.A.) Mabelis, Ds. Keppellaan 36, 3958 JC Amerongen, 
a.a.mabelis@zonnet.nl

Financiële verantwoording 2012
Rudolf (G.R.) van Hengel

BALANS 2012
nietmachine € 8,00 vooruitbetaalde contributie € 99,00
banksaldo 31 dec 2012 € 1492,87 crediteuren (FF2012)  € 202,54
postzegels € 84,84 kapitaal 31 dec 2012  € 1491,17
achterstallige contr. € 207,00   _____________ 
  € 1792,71  € 1792,71

WINST: € 1491,17 – € 1072,33 = € 418,84  

KASBOEK 2012
banksaldo 1 jan 2012 € 1408,71 bankkosten  € 18,00
contributie € 545,00   druk- en portokosten FF € 407,78
    zaalkosten 2011 € 15,57
    zaalkosten 2012 € 19,49
  _____________ banksaldo 31 dec 2012 € 1492,87
  € 1953,71  € 1953,71
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BEGROTING 2013
contributie € 500,00 bankkosten € 20,00
nadelig saldo € 80,00 kosten 3 x FF € 500,00
  _____________ bijeenkomsten € 60,00
  € 580, 00  €  580,00

Opmerkingen
1. De achterstallige contributie is geen probleem, de post bestaat vrijwel alleen uit contributie 
van het afgelopen jaar, die nog voldaan moet worden. De betaling van het grootste deel 
hiervan wordt in het eerste kwartaal verwacht.
2. Het grote kapitaal van ruim € 1400 maakt het mogelijk komende jaren verder in de 
kwaliteit van FF te investeren, zonder dat contributieverhoging nodig is.
3. De winst is voornamelijk boekwinst. Er was geld gereserveerd voor achterstallige nummers 
van FF. De achterstand is inmiddels ingelopen. Omdat per jaargang combinatienummers zijn 
gemaakt kon 67% worden bespaard op portokosten, terwijl daardoor ook de drukkosten de 
helft van het gereserveerde bedrag bedroegen.

Rudolf (G.R.) van Hengel, Julianalaan 187, 3722 GK Bilthoven,
mwg.bestuur@gmail.com

Ledenlijst Mierenwerkgroep – sectie Formicidae NEV
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De contributie bedraagt € 9,00 per jaar. Gaarne overmaken op ABN.AMRO  
45.14.97.546 tnv MIERENWG/NEV te Bilthoven.
(buitenland: IBAN-code: NL21ABNA0451497546, BIC-code: ABNANL2A)
Het getal onder de naam geeft het laatste jaar aan waarvoor is betaald. 
Acceptgirokaarten worden niet verstuurd. Wilt u zelf  bijhouden of u betaald 
heeft?
Controleer of uw gegevens correct zijn en geef onvolkomenheden door!

Arends, Mevr. P. (Pauline) Oosthalen 1, 9414 TG Hooghalen
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13  e.vanbeers@amersfoort.nl, 033.4650956
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De Mierenwerkgroep sectie Formicidae-NEV 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: 45.14.97.546 t.n.v. MIERENWG/NEV te Bilthoven
(buitenland: IBAN-code: NL21ABNA0451497546, BIC-code: ABNANL2A)

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter
André (A.J.) van Loon, andre.vanloon@naturalis.nl, 020-6997585 / 
06-52033325
Vice-voorzitter
Jinze Noordijk, jinzenoordijk@hotmail.com, 0317-419189 / 06-14605259
Secretaris en coördinator inventarisaties
Vacature
Penningmeester en ledenadministrateur
Rudolf (G.R.) van Hengel, 43rudolf@gmail.com, 030-2287134
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