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Edito
Redactie
Het is alweer eind juli. De excursie van 6 juli naar Friesland was gezellig en leverde
gegevens op uit vier uurhokken en in deze FF kunt u de resultaen vernemen. Op
7 september is er nog een excursie gepland, dit keer naar het zuidwesten van
Noord-Brabant. Iedereen heeft inmiddels per e-mail al een eerste aankondiging
ontvangen. Zie ook de agenda.
Uiteraard zien we uw bijdragen voor het derde nummer van deze jaargang (te
verschijnen eind van dit jaar) weer tegemoet.
André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga,
Forum Formicidarum, p/a jinzenoordijk@hotmail.com

Redactie

Genetische diversiteit en samenwerking
E. Judith Slaa
Socialiteit
Socialiteit, een samenlevingsvorm waarbij organismen in (permanente) groepen
leven, vinden we bij allerlei dieren. Voorbeelden zijn leeuwen die gezamenlijk
jagen, bavianen die in grote groepen leven, vogels die groepsgewijs foerageren en
mensen die meestal in kleine groepen wonen en vaak in grote organisaties werken.
Binnen zulke groepen zien we vaak een taakverdeling tussen individuen, die de
groep als eenheid efficiënter zou moeten laten functioneren. In veel gevallen is het
van belang dat individuen hun gedrag op elkaar afstemmen, zodat ze gezamenlijk
hun prooi kunnen grijpen, zich kunnen verdedigen of onderdak kunnen bouwen.
In de groep van hoogsociale insecten, waar bijvoorbeeld de honingbijen Apis
mellifera en mieren onder vallen, is socialiteit nog verder ontwikkeld en is er ook
taakverdeling met betrekking tot de voortplanting. Meestal is de voortplanting
voorbehouden aan één vrouwtje van de groep (de koningin), waarbij de andere
vrouwtjes helpen (werksters). Doordat zulke groepen (kolonies) meestal bestaan
uit nauw verwante individuen (moeder + dochters) kunnen de werksters toch hun
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genen indirect doorgeven aan het nageslacht door het helpen van hun moeder,
die immers deels dezelfde genen bezit (indirect fitness benefits, Hamilton 1964).
Hoge genetische verwantschap binnen de groep lijkt inderdaad nodig geweest te
zijn voor de evolutie van hoge socialiteit, waarbij sommige individuen hun eigen
voortplanting opgegeven hebben (Hughes et al. 2008). Echter, in de loop van de
evolutie heeft ongeveer een derde van alle soorten een hogere genetische diversiteit
binnen de kolonie ontwikkeld, doordat koninginnen met meerdere mannetjes zijn
gaan paren (polyandry, bv. honingbijen), of omdat meerdere koninginnen samen
zijn gaan leven (polygyny).
Genetische diversiteit
Lange tijd was het onduidelijk waarom koninginnen met meerdere mannetjes
zouden paren, aangezien de nadelen duidelijk leken: bijvoorbeeld grotere kans
om ziektes op te lopen en grotere kans op predatie doordat de koningin langer
buiten het nest is. Baanbrekend onderzoek van de laatste tien jaar heeft echter
aangetoond dat hogere genetische diversiteit binnen de kolonie het functioneren
en dus de fitness van de kolonie kan verbeteren (o.a. studies van de groep van
Tom Seeley aan honingbijen). Dit was heel belangrijk, omdat het kan verklaren
waarom honingbijkoninginnen met zo veel (gemiddeld 18!) mannetjes paren.
Echter, de volgende vraag rijst dan al gauw op: waarom hebben niet alle soorten
een hogere diversiteit ontwikkeld? Immers, de meerderheid van de hoogsociale
insecten heeft nog steeds kolonies met een lage genetische diversiteit (dus een
hoge verwantschap) tussen de individuen.

Genetische diversiteit en koloniesucces
Hoge genetische diversiteit kan koloniesucces (overleving en voortplanting)
verhogen. Recente studies hebben aangetoond dat dit op verschillende manieren
een effect kan hebben. Ten eerste lijkt het de resistentie tegen ziektes te verhogen.
Dit positieve effect is aangetoond in honingbijen, mieren en wespen, en lijkt tot
nu toe dus universeel te werken. Ten tweede lijkt het de sociale organisatie in
honingbijkolonies te verbeteren. Genetisch diverse kolonies zijn beter in staat om
de temperatuur in het nest te handhaven (Jones et al. 2004), ze verzamelen meer
nectar en stuifmeel, en ze produceren meer broed, koninginnen en mannetjes (o.a.
Matilla & Seeley 2007, 2010). Echter, er bestaan ook studies die zulke effecten niet
vinden, en tot nu toe zijn de positieve effecten van genetische diversiteit op kolonie
organisatie alleen aangetoond voor honingbijen.
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Genetische diversiteit en sociale organisatie in Myrmica rubra-kolonies
Tijdens mijn postdoctoraal onderzoek heb ik gekeken naar het effect van
genetische diversiteit op het functioneren van kolonies van de gewone steekmier
Myrmica rubra, een algemene soort in Europa. De koninginnen paren facultatief
met meerdere mannetjes. Wilde kolonies variëren daardoor sterk in genetische
diversiteit en variëren ook sterk in koloniegrootte (enkele honderden tot duizenden
werksters per kolonie). Het is hierdoor een ideale soort om de rol van genetische
diversiteit te bestuderen.
Kolonies werden geïmporteerd uit Duitsland en in het lab gehuisvest. Deze
kolonies waren relatief klein (≤180 werksters) en bevatten slechts één koningin.
Door maandelijkse tellingen gedurende een jaar werd de koloniegroei bijgehouden
(aantallen werksters en larven). Tijdens twee nestmigratie-experimenten werd de
snelheid van migratie gemeten. De gemiddelde genetische verwantschap tussen
werksters werd berekend na de observaties met behulp van microsatellietanalyse
van 16-32 werksters per kolonie.
Genetische diversiteit en koloniegroei
Kolonies met een hogere genetische diversiteit hadden minder larven aan het eind
van het groeiseizoen dan kolonies met een lagere genetische diversiteit, zowel
voor het totaal aantal larven als gemeten per volwassen mier (per capita larven).
Dit is dus het tegenovergestelde van wat studies aan honingbijen laten zien, waar
hogere genetische diversiteit leidt tot de productie van meer broed.
Het effect van genetische diversiteit op koloniegroei (de toename in aantal
werksters tijdens het groeiseizoen) was complexer en hing af van koloniegrootte.
In kleinere kolonies (minder dan 120 werksters + larven) had genetische
diversiteit een negatief effect op koloniegroei. In grotere kolonies was dit effect
verdwenen. Het effect van genetische diversiteit op kleine kolonies was dus
weer het tegenovergestelde van wat studies aan honingbijen laten zien. Echter,
honingbijkolonies zijn zeer groot en onze resultaten laten zien dat het effect van
genetische diversiteit op koloniegroei afhangt van koloniegrootte. Het zou dus
kunnen zijn dat in grotere kolonies van M. rubra eenzelfde positief effect van
genetische diversiteit op koloniegroei bestaat als gevonden in honingbijen.
Een meta-analyse van tot nu toe gepubliceerde insectenstudies toont aan dat
koloniegrootte inderdaad een sturende rol kan hebben gespeeld in de evolutie
van hogere genetische diversiteit: soorten met grotere kolonies vertonen over het
algemeen een hogere genetische diversiteit dan soorten met kleinere kolonies. Het
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zou zeer interessant zijn om te onderzoeken of een dergelijke correlatie ook voor
andere diergroepen bestaat.
Genetische diversiteit en nestmigratie
Nestmigratie is een sociale taak waarbij de gehele kolonie betrokken is. Tijdens
nestmigratie is de kolonie kwetsbaar voor predatie en andere externe factoren
zoals hitte en lage luchtvochtigheid, die uitdroging tot gevolg kunnen hebben. Als
het oude nest verwoest is, is snelle migratie naar een nieuw veilig nest dus van
groot belang. De snelheid van migratie lijkt daarom een goede indicator te zijn
voor de mate van sociale organisatie. Van nature migreren kolonies van M. rubra
regelmatig, vooral als ze nog klein zijn. Tijdens de twee experimenten dwongen we
de kolonies om te migreren door het oude nest te vernielen (open halen en een fel
warm licht erop schijnen, zie figuur 1). In het eerste experiment kwamen de twee
nieuwe nestplaatsen pas beschikbaar ná het vernielen van het oude nest. In het
tweede experiment waren de twee nieuwe nestplaatsen al beschikbaar vóór het
vernielen van het oude nest.
In het eerste experiment, waar de werksters eerst nog een nieuw nest moesten
zoeken nadat hun oude nest vernield was, waren kolonies met een hogere
genetische diversiteit langzamer in het migreren naar een nieuw nest. Dit kan
gedeeltelijk verklaard worden doordat kolonies met een hogere genetische

Figuur 1 Opstelling van de migratie-experimenten. Links: Experimentele opzet, met links
in de bak het opengehaalde oude nest waarop een fel warm licht schijnt, en rechts in de
bak twee nieuwe nestplaatsen (reageerbuisjes, één doorzichtig en één omwikkeld met rood
folie). Rechts: Detail van het oude nest. Werksters zijn bezig het broed uit het oude nest
te halen en slaan het tijdelijk op tegen de buitenrand van het oude nest waar het minder
licht en warm is, alvorens het naar een van de nieuwe nestplaatsen te brengen (foto’s Judith
Slaa)

7
diversiteit langzamer waren in het vinden van een nieuwe nestplek. Echter, in het
tweede experiment, waar kolonies al een nieuw nest gevonden hadden voordat ze
moesten migreren, waren kolonies met een hogere genetische diversiteit sneller in
het migreren naar een nieuw nest. Dit geeft dus aan dat het effect van genetische
diversiteit op migratiesnelheid afhankelijk is van de context.

Conclusie
Deze resultaten laten zien dat genetische diversiteit zowel positieve als negatieve
effecten kan hebben op het functioneren van de groep, en dat het effect afhankelijk
is van groepsgrootte en context. Dit kan helpen verklaren waarom sommige
soorten wel een verhoogde genetische diversiteit hebben ontwikkeld, maar
andere soorten niet. Meer kennis over het effect van genetische diversiteit op
het functioneren van de groep kan ons helpen begrijpen onder welke (sociale)
omstandigheden genetische diversiteit evolutionair gezien gewenst is en wanneer
juist niet.
Dankwoord
Deze studie is uitgevoerd aan de Universiteit van Leeds, in samenwerking met
Bill Hughes en Paula Chappell, en is mogelijk gemaakt door een fellowship van de
Daphne Jackson Trust, gefinancierd door NERC (Natural Environmental Research
Council, UK).
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Nesten van de gewone steekmier Myrmica rubra
in huisjes van de wijngaardslak
Jinze Noordijk
Op 19 april 2013 liep ik in een
klein essenbos in een droogdal
net onder de Eyserbossen. Het
bos lag bezaaid met lege huisjes
van de wijngaardslak Helix
pomatia. Bij het oprapen van een
huisje zag ik vele werksters van
de gewone steekmier Myrmica
rubra in het huisje en enkele op
de grond waar het huisje over
lag (figuur 1). Omdat alle mieren Figuur 1 Schuingedraaid wijngaard-slakhuisje met
zich direct terugtrokken in het een nest van de gewone steekmier Myrmica rubra
huisje, vermoedde ik dat ook het bij de Eyserbossen, Limburg, 19 april 2013 (foto
nest (oftewel de koningin) erin Jinze Noordijk)
aanwezig was. Voor de zekerheid
doorzocht ik eerst de grond waar
het huisje op lag. Hier vond ik enkele werksters, maar niets dat wees op een nest.
Ik besloot toch maar om het huisje stuk te maken. En inderdaad: vele tientallen
werksters, mogelijk meer dan 50, en een koningin bleken zich te hebben gehuisvest
in het huisje!
Geïntrigeerd zocht ik in het bosje verder. Ik raapte circa 40 slakkenhuizen op
en in drie daarvan vond ik nestjes van de gewone steekmier. In alle drie gevallen
ging het om huisjes die met de opening plat op de bodem lagen. Huisjes die op deze
wijze op de grond liggen zijn waarschijnlijk het best bestand tegen uitdroging en
het binnendringen van predatoren.
Peter Boer meldde mij dat hij wel eens nesten van de gele weidemier Lasius
flavus in huisjes van wijngaardslakken had gevonden. Uit de huisjes van kleinere
slakken zijn hem en mij geen mierennesten bekend. Voor Myrmica- en Lasiussoorten zullen de huisjes van andere slakkensoorten ook al snel te klein zijn.
Jinze Noordijk, EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
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Wie vindt de eerste mierenkrekel in Nederland?
Roy Kleukers
Inleiding
De mierenkrekel Myrmecophilus acervorum is een 2-3 mm groot, vleugelloos
krekeltje, dat leeft in mierennesten. De soort is nog nooit gevonden in ons land,
maar wel enkele tientallen kilometers over de grens in Duitsland ter hoogte van
Zuid-Limburg. We denken dat het niet onmogelijk is dat de mierenkrekel ook in
Nederland aanwezig is. Omdat 2013 het laatste veldseizoen is voor het atlasproject
sprinkhanen, willen we een laatste poging doen om de soort vast te stellen. Tijdens
regulier onderzoek aan sprinkhanen wordt deze soort niet gevonden, vandaar
deze oproep aan de mierenonderzoekers in Nederland.
Herkenning
De mierenkrekel is in feite onmiskenbaar: geelbruin, met twee lichte dwarsstrepen,
eirond en met een zeer korte legboor (figuur 1 en 2). Er zijn (bijna) alleen maar
vrouwtjes bekend.
Waar en hoe te zoeken?
In Duitsland komt de mierenkrekel vooral voor in droge graslanden, zoals
kalkgraslanden, maar ook in het stedelijk gebied. Zo is de soort behoorlijk

Figuur 1 De mierenkrekel Myrmecophilus acervorum (foto René
Krekels)
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algemeen in Berlijn. De dieren worden vooral gevonden door stenen om te keren en
dan tussen de paniekerige mieren te kijken. Het krekeltje werd in Noord-Duitsland
veel gevonden bij Formica fusca, Lasius niger en L. brunneus. Uit mijn beperkte
eigen ervaring in Duitsland leken de dieren tegen de avond meer aanwezig boven
in het nest, dan midden overdag.

Figuur 2 De mierenkrekel Myrmecophilus acervorum in een
Lasius-nest; te zien is dat de krekel kleiner is dan de mieren (foto
René Krekels)

Beloning
Een speciale vermelding in de nieuwe sprinkhanenatlas!

Nadere info
Verspreidingskaart Duitsland
www.dgfo-articulata.de/de/Arten/Myrmecophilus_acervorum.php
Sprinkhanenatlas
http://waarneming.nl/sprinkhaanatlas_start.php
Tekst in sprinkhanenboek (1997)
www.nederlandsesoorten.nl/nsr/concept/000464553905/introduction
Roy Kleukers, EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
roy.kleukers@naturalis.nl
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Mierenwerkgroepexcursie naar de Noardlike Fryske Wâlden
in juli 2013
Jinze Noordijk, André J. van Loon, Karin Gigengack,
Rudolf van Hengel & Michiel Hemminga
Inleiding
Op 6 juli 2013 reisde de Mierenwerkgroep af naar de Noardlike Fryske Wâlden.
Dit is een 25.000 ha groot nationaal landschap ten noorden van Drachten. Het
eeuwenoude cultuurlandschap bestaat uit houtwallen, elzensingels, pingoruïnes
en enkele droge en natte natuurgebieden te midden van de weilanden en akkers.
Het gebied ligt voornamelijk op zandgrond, maar er zijn ook veen-, keileem- en
kleigronden.
Landschapsbeheer Friesland heeft in 2012 in samenwerking met ecologisch
bureau Altenburg & Wymenga, EIS-Nederland en de plaatselijke koepel van de
agrarische natuurverenigingen een biodiversiteitsproject opgestart in de Noardlike
Fryske Wâlden. In het project is gekeken naar vegetatie en diverse diergroepen,
waaronder insecten (met behulp van een potvalinventarisatie en handvangsten),
broedvogels en vleermuizen. In 2013 is hier een bescheidener vervolg aan gegeven
door Landschapbeheer Friesland en EIS-Nederland; we vangen weer insecten met
potvallen, betrekken allerlei vrijwilligers bij de determinaties en organiseren
excursies. Dit alles wordt mede gesubsidieerd door het programma Groen en Doen
van het ministerie van Economische Zaken, dat vrijwilligerswerk op het gebied van
natuur- en landschapsbeheer stimuleert en ontwikkelt.
De excursie van 6 juli werd in dit kader georganiseerd. De Mierenwerkgroep
draagt zo een steentje bij aan het in kaart brengen van de soortenrijkdom van
dit gebied. Vóór het biodiversiteitsproject was er vrijwel niets bekend over het
voorkomen van insecten in het gebied, inmiddels is dat gelukkig een stuk beter en is
een indrukwekkend database opgebouwd
met soortgegevens. In het gebied hadden
dus al potvallen gestaan waar alle mieren
uit gedetermineerd waren. Met deze
veldinventarisatie wilden we ook gegevens
verzamelen uit andere uurhokken en
hoopten we extra soorten te vinden.
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Excursie
Op 6 juli werden vier terreinen in het nationaal landschap aangedaan. We werden
verwelkomd door Gerrit Tuinstra (met dochter Anique) en Foppe van der Meer
van Landschapsbeheer Friesland (figuur 1) en door Staatsbosbeheerboswachter
Jakob Hanenburg. Vanuit de mierenwerkgroep waren de auteurs van dit artikel
aanwezig. Gedurende de dag dunde de groep uit.

Figuur 1 Start van de mierenexcursie op Heitje De Spitkeet; van links naar
rechts: Foppe van der Meer, André, Gerrit Tuinstra met dochter Anique
en Jinze; op de achtergrond zijn overige excursiedeelnemers te zien (foto
Jakob Hanenburg)

Heitje De Spitkeet
We verzamelden bij het dorp Harkema, waar achter openluchtmuseum De Spitkeet
een heiderestant aanwezig is ter illustratie van componenten van het vroegere
landschap. Dit terrein is klein, ongeveer anderhalve ha. Er is een eikenbosje en een
reliëfrijk schraal grasland met af en toe nog een beetje struikhei. In het verlengde
van het terrein strekt zich een mooie houtwal uit. [amersfoortcoördinaten: 203577, 203-576]
Sumarreheide
Dit zeer kleine heideterrein bij Sumarre van circa een halve ha is nog in verrassend
goede staat en bevat (in tegenstelling tot Heitje De Spitkeet) mooi ontwikkelde
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hoge struikheiplanten, open zandige plekken en een hoge houtwal (figuur 2).
[amersfoortcoördinaten: 196-575]
Oostoever Bergumermeer
Langs het Bergumermeer zijn veel rietlanden en wilgenbosjes, ernaast liggen weer
houtwallen. [amersfoortcoördinaten: 200-578, 199-578]

Twijzeler Mieden
Dit vrij grote terrein omvat moerasbosjes en elzensingels en een groot oppervlak natte
schraalgraslanden die met regelmaat gemaaid worden. [amersfoortcoördinaten:
203-583]

Resultaten
In totaal werden 11 soorten gevonden (tabel 1). Dit is niet erg veel maar in de
terreinen kon ook niet heel veel meer verwacht worden.
Op Heitje De Spitkeet zijn de meeste soorten aangetroffen. De dichtheid aan
nesten van de gele weidemier Lasius flavus was zeer hoog en dat gaf het terrein een
mooi microreliëfrijk karakter en zorgde voor afwisselingen in de plantengroei. Van de

Figuur 2 André, Jinze, Karin, Rudolf, Freki en Michiel op de Sumarreheide
(foto Jakob Hanenburg)
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wintermier Lasius mixtus, waarvoor de gele weidemier als gastheersoort optreedt
bij het stichten van een nest, werden enkele werksters verzameld in het eikenbosje.
Een kolonie van de glanzende houtmier Lasius fuliginosus bevond zich net buiten
het heitje in een voedselrijk klein bos; een andere kolonie werd aangetroffen bij
een vrijstaande boom aan de rand van het veld.
De Sumarreheide verschilde niet alleen in uiterlijk van Heitje De Spitkeet,
maar ook in de mieren die er voorkomen. De wegmier Lasius niger was hier de
dominante soort en de gele weidemier werd niet gevonden. Op de open zandige
plekken werden nesten van de zwarte zaadmier Tetramorium caespitum gevonden.
Op beide heideterreinen werden de grauwzwarte renmier Formica fusca, de
zandsteekmier Myrmica sabuleti en de gewone steekmier Myrmica rubra in
aantal gevonden. De boommier Lasius brunneus zat in een dode boom net naast
de Sumarreheide. De humusmier Lasius platythorax en de bossteekmier Myrmica
ruginodis werden in de bosjes en de houtwallen verzameld.
De beide natte natuurgebieden Oostoever Bergumermeer en de Twijzeler
Mieden boden weinig goede mierenbiotopen. De rietlanden, gemaaide graslanden
en natte bossen bevatten geen mieren of waren, in het geval van de bosjes in de
Twijzeler Mieden, zelfs nauwelijks toegankelijk door de ruige ondergroei. Op beide
plekken werden toen toch maar de droge, zandige plekken langsgelopen. Bij de
Oostoever Bergumermeer was het een fraaie oude houtwal en in de Twijzeler
Mieden de met bomen beplante berm van de weg die langs het gebied liep. Hier
konden toch enkele algemene soorten worden genoteerd, met als leukste vondst
wederom een nest van de boommier.

Ten slotte
Zoals gezegd, er zijn niet veel mierensoorten gevonden. Omdat Friesland echter flink
onderbemonsterd is voor mieren, zijn de waarnemingen wel welkome aanvullingen
op de kennis van het voorkomen van de soorten. Zelfs de zeer algemene soorten waren
nog nooit uit de wijde omgeving gemeld. Voor de wintermier en boommier waren
er slechts enkele waarnemingen uit Friesland, en voor die laatste soort behoort de
vondst zelfs tot de meest noordelijke ooit in Nederland. Tijdens de excursie hebben
we ook nog veel op en onder aan bomen gezocht naar slankmieren (Temnothoraxen Leptothorax-soorten), maar deze konden helaas niet aangetoond worden.
Over de mierenvangsten van de potvalinventarisatie zal in Entomologische
Berichten gepubliceerd worden. Al deze potvallen stonden in houtwallen en
twee soorten die tijdens de excursie van de mierenwerkgroep zijn verzameld
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Tabel 1 Gevonden mierensoorten tijdens de excursie op 6 juli 2013
Heitje
De Spitkeet

Fomica fusca
Lasius niger
Lasius platythorax
Lasius brunneus
Lasius fuliginosus
Lasius mixtus
Myrmica ruginodis
Myrmica rubra
Myrmica sabuleti
Tetramorium caespitum

X

X
X

Oostoever
BergummerSumarreheide
meer
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Twijzeler
Mieden
X
X
X

X

X

komen daar niet voor: de wegmier en zwarte zaadmier. Deze soorten konden dus
als ‘nieuw’ voor het nationaal landschap genoteerd worden. In totaal zijn nu met
de potvalinventarisaties en de excursie in drie uurhokken gegevens verzameld van
in totaal 14 soorten.
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voor het verzorgen van de kaartjes van het gebied en de vergunningen om de
terreinen te betreden.

Jinze Noordijk & André J. van Loon, EIS-Nederland, Postbus 9517,
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Karin Gigengack, Eosstraat 6, 1076 DL Amsterdam,
steen.gigengack@gmail.com
Rudolf van Hengel, Julianalaan 187, 3722 GK Bilthoven,
43rudolf@gmail.com
Michiel Hemminga
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Boekbespreking
W. Dekoninck, D. Ignace, F. Vankerkhoven & P. Wegnez 2012. Verspreidingsatlas
van de mieren van België / Atlas des fourmis de Belgique. Bulletin van de
Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie / Bulletin de la Société royale
belge d’Entomologie148: 95-186.
De atlas is verkrijgbaar via het secretariaat KBVE-SRBE, Vautierstraat 29, B-1000
Brussel, isabelle.coppee@naturalsciences.be en kost € 10,00.
In deze tweetalige verspreidingsatlas van België
worden 76 mierensoorten besproken. Van elke
soort wordt een foto, meestal de werkster, en een
verspreidingskaart gegeven. De summiere tekst is
per soort onderverdeeld in vijf kopjes: verspreiding
en status, habitat, kolonie en koloniestichting,
bruidsvluchten en onderzoek in het veld. Het meest
interessant zijn de kaartjes. De stippen hierin (5x5kmUTM-hokken) zijn geplaatst tegen een achtergrond
van 11 ‘ecoregio’s’ – bijvoorbeeld de duinen, Kempen,
Polders, Ardennen of Gaume en Lorraine – elk met
een andere kleur. Je kan meteen zien welke soort
in welke ecoregio is vastgesteld. In Wallonië treffen
we andere ecoregio’s aan dan in Vlaanderen. Het is overigens verrassend dat de
Walen in betrekkelijk korte tijd zoveel waarnemingen hebben gedaan: de stippen
zijn gelijk verdeeld over België. Het is jammer dat bij de foto’s geen onderschriften
zijn gebruikt. Zo zal het voor velen onduidelijk zijn wat bepaalde foto’s voorstellen.
Dat neemt niet weg dat de verspreidingsatlas een welkome bijdrage is aan onze
kennis van mieren. Up-to-date kaarten van de Belgische atlas zijn te vinden op de
website www.formicidae-atlas.be.
Het meest interessant is natuurlijk om na te gaan in hoeverre de Belgische
mierenfauna overeenkomt met en verschilt van de Nederlandse:
• De tien meest waargenomen soorten in België (uitgedrukt in aanwezigheid
in kilometerhokken) zijn achtereenvolgens: 1. Lasius niger, 2. Myrmica rubra, 3.
Myrmica ruginodis, 4. Formica fusca, 5. Lasius flavus, 6. Lasius platythorax, 7. Myrmica
scabrinodis, 8. Lasius fuliginosus, 9. Myrmica sabuleti en 10. Lasius brunneus. Dit
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soort volgorden zijn sterk afhankelijk van de manier waarop men naar mieren
heeft gezocht. In Nederland staan de eerste drie ook zeer hoog genoteerd (bij
EIS en in mijn eigen waarnemingenarchief), maar nummer 4 Formica fusca zeker
niet, zelfs niet bij de eerste tien. Dit is wel het geval als we kijken op de website
www.waarneming.nl, waar overigens de bosmieren op nummer één staan. Een
soort die opvalt, hoeft immers niet per definitie algemeen te zijn.
• Het voorkomen van het draaigatje Tapinoma subboreale (voornamelijk
in de Kempen) verschilt, net als in Nederland, wezenlijk van T. erraticum (heel
Wallonië).
• De satermier Formica exsecta, die in Nederland verspreid boven de grote
rivieren voorkomt, is in België voor het laatst in 1938 gevangen.
• De verspreiding van de veldmier Lasius meridionalis komt opvallend sterk
overeen met die van haar tijdelijke gastheer, de buntgrasmier Lasius psammophilus.
In Nederland heeft L. meridionalis een bredere verspreiding.
• De buntgrasmier Lasius psammophilus en de tweelingsoort de mergelmier L.
alienus hebben, ook weer net als in Nederland, een gescheiden verspreiding. Alleen
in de Kempen is er een lichte overlap.
• In België zijn totaal 18 waarnemingen bekend van negen exotische
mierensoorten, tegen honderden waarnemingen van 83 soorten in Nederland.
Soorten die we gezien de verspreiding in België ook langs de Nederlandse
zuidgrens (meer) zouden kunnen verwachten zijn Formica lemani (vlak bij Vaals
waargenomen), Lasius jensi (tot nu toe één waarneming in Nederland), Lasius
emarginatus (tot nu toe één waarneming in Nederland), Temnothorax interruptus,
Myrmica karavajevi en heel misschien Aphaenogaster subterranea (ooit in
Nederland gemeld, maar dat berustte waarschijnlijk op een foute determinatie).
Er zijn ook soorten die naar mijn idee, gezien de verspreiding in Nederland,
opvallend weinig zijn waargenomen in België. Bijvoorbeeld de in bosmiernesten
levende glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus (bij nader onderzoek blijken
ze in Nederland in bijna alle bosmiernesten voor te komen; zie Van Hengel 2011
en Boer 2013), de mosslankmier Leptothorax muscorum, de behaarde slankmier
Leptothorax acervorum (vooral in Vlaanderen erg weinig waarnemingen), de
heidesteekmier Myrmica sulcinodis, de zwarte zaadmier Tetramorium caespitum
(eveneens weinig waarnemingen uit het westelijk deel van België, maar in
Nederland een van de algemeenste mierensoorten).
Opmerkelijk vind ik de vrijwel identieke verspreiding van vier Temnothoraxsoorten, alle in Wallonië: T. albipennis, T. nigriceps, T. interruptus en T. parvulus. De
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eerste komt in Nederland alleen in de duinen voor.
Twee soorten verdienen een nadere discussie. Het betreffen de
kleinoogweidemier Lasius myops (genoemd van zes 5x5km-UTM-hokken) en de
bruine zaadmier Tetramorium impurum (alleen ontbrekend in het westen van
Vlaanderen). Lasius myops heb ik aanvankelijk ook als een Nederlandse soort
beschouwd. Ik determineerde een aantal kleine werksters uit de collectie van
Van Boven (aanwezig in het Natuurhistorisch Museum Maastricht) en besloot op
grond van het aantal oogfacetjes en wat biomorfometrische metingen dat het deze
soort betrof. Van Boven zelf had ze gedetermineerd als Lasius flavus var. myops.
Later bleek dat als ik kleine werksters van de gele weidemier Lasius flavus op
dezelfde manier determineerde, ik ook uitkwam op L. myops. Dus klopt er iets
niet met de determinatiesleutels. Volgens mij gaan de determinatiecritetria alleen
op voor grote werksters (Boer 2010). Ook het door Seifert (2007) genoemde
determinatiekenmerk van de koninginnen, waarbij myops-koninginnen een
lichtere kop hebben dan flavus-koninginnen, blijkt, voor zover ik het heb kunnen
nagaan, geen goed kenmerk.
De schrijvers vermelden dat bruine zaadmieren Tetramorium impurum vaak
samen voorkomen met Lasius alienus. Dat is in Nederland in Zuid-Limburg ook
zo. Maar in België blijkt het verspreidingsgebied van T. impurum veel groter dan
dat van L. alienus. Ik worstel nog vaak met de vraag ‘is het nu een bruine of een
zwarte zaadmier’. Ik was daarom benieuwd naar de determinatiecriteria. Wouter
Dekoninck e-mailde mij dat het determineren van de werksters gebeurde met
feromonen! De reactie van de werksters is bepalend voor de soortidentificatie. Dit
fenomeen is nog niet gepubliceerd.
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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
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