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(MWG-activiteiten staan vetgedrukt)
2014
13 september MWG-excursie Drenthe (plaats en tijdstip worden t.z.t. 		
			
bekendgemaakt)
15 november MWG-determinatiedag in Het Groene Wiel te Wageningen
Zie ook www.nev.nl (surf naar ‘secties’ en ‘mieren – sectie Formicidae’).

MWG-bijeenkomst op 15 maart 2014 te Zeist
Ferry van Elven
Op 15 maart 2014 werd weer de jaarlijkse MWG-bijeenkomst gehouden in Zeist.
Er stond een tweetal leuke voordrachten op het programma. Kees van Achterberg
hield een verhaal over parasieten en parasitoïden van mieren. Parasieten
parasiteren op een volwassen dier waarbij het vooral om voedselconcurrentie
gaat. Parasitoïden leven op de voorstadia, de larven en poppen, en leiden tot de
dood van het geparasiteerde organisme.
Kees kan het naar eigen zeggen niet laten om ook buiten dit onderwerp e.e.a.
te vertellen. Zo noemt hij sluipwespen die het hebben voorzien op de ‘melkkoeien’,
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de luizen die door mieren worden gebruikt als producenten van suikerhoudend
voedsel (honingdauw). Deze wespen komen er vaak niet onbeschadigd vanaf
en hebben meestal beschadigde antennes en vleugels door de aanvallen van de
mieren die hun ‘vee’ beschermen.
Ook de parasitaire mieren worden genoemd. De commensalen die als het
ware inwonen in het nest van andere soorten, maar ook sociale parasieten die
van het voedsel dat door de hoofdbewoners wordt verzameld meegenieten. En
dan natuurlijk de slavenhoudende soorten, de poppenrovers, waarbij ‘gemengde’
kolonies ontstaan.

Figuur 1 Kees van Achterberg vertelt (foto André J. van Loon)

Een sprekend voorbeeld van een echte parasiet is een leverbot die niet alleen een slak
als tussengastheer heeft, maar ook een mier die in een bepaalde fase merkwaardig
gedrag vertoont: een met de leverbotparasiet besmette werkster gaat in een bloem
hangen zodra zich een groot dier in de omgeving ophoudt; dat eet vervolgens de
bloem met mier en leverbotparasiet op en sluit daarmee de kringloop die deze
parasiet in leven houdt. De natuur heeft merkwaardige kostgangers.
Schimmels komen ook voor als parasieten van mieren waarbij gedragsverandering optreedt. Hierover heeft Peter Boer eerder in een MWG-bijeenkomst
verteld.
Ectoparasieten leven óp de mieren; het betreft met name mijten.
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Wormen zie je ook bij mieren;
merkwaardig grote wormen die het
hele achterlijf lijken te vullen.
Endoparasitoïden leven op
larven of poppen van mieren. Kees
laat een aantal fraaie filmpjes zien
die gemaakt werden door JoséMaría Gómez, gewoon tijdens zijn
lunchpauze op een parkeerterrein
in Madrid. Een sluipwespje, dat zijn
naam eer aan doet, legt het eitje
in een pop op het moment dat een
werkster met de pop buiten het Figuur 2 Het sluipwespje Elasmosoma luxemnest loopt; de werkster merkt er burgense (foto Kees van Achterberg)
ogenschijnlijk niets van en loopt
gewoon door. Maar ook razendsnelle wespjes die al vliegend de volwassen werksters
in het achterlijf prikt en in een fractie van een seconde een eitje deponeert (zie
figuur 2-5). Een foto van een piepklein vliegje dat onder de mier hangt en daar een
eitje legt. Dit zijn dus endoparasieten bij volwassen mieren. Deze filmpjes staan op
YouTube (zoek op Kollasmosoma en je vindt de door Kees getoonde filmpjes).
Een aan het begin van de lezing getoonde foto van een sluipwesp die lange
sprieten en poten heeft kent zo zijn raadsels: hoe komt zo’n beest onbeschadigd
het nest uit wanneer hij/zij is uitgekomen? Waarschijnlijk wordt deze door de

Figuur 3 Elasmosoma luxemburgense deponeert een ei in een Formica-werkster
(videostills José-María Gómez Durán)
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mieren zelf als pop naar buiten
gesleept voordat deze uitkomt en
op de afvalhoop gelegd die veel
mierensoorten aanleggen (denk
maar aan de rommelhopen van
Messor-soorten) en sluipt vervolgens
uit. Kees vraagt of men daar eens op
wil letten.
Kees sluit zijn verhaal af met een
bizarre mier, de ‘kamikazemier’, die
daadwerkelijk ontploft en daarbij
vele vijanden kan doden om het
nest te beschermen.
Tijdens de lunchpauze laat Figuur 4 Het sluipwespje Kollasmosoma sentum
Willem Verduin mij aan de hand van (foto Kees van Achterberg)
materiaal van Sjoerd Tiemersma
uit Suriname zien hoe de indianen
mieren gebruikten als wondhechtingsmateriaal; die kaken lijken inderdaad wel
hechtkrammen!

Figuur 5 Kollasmosoma sentum deponeert een ei in een Cataglyphis-werkster (videostills
José-María Gómez Durán)
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Na de pauze hield Jan-Peter Oudenampsen (www.mierenboerderij.nl) een
ontzettend leuk verhaal over de ontwikkeling van een jongensdroom naar een
eenmansbedrijf in mierenhobbyartikelen (kunstnesten etc.). Hij vertelde hoe hij
in mieren geïnteresseerd was geraakt door toedoen van zijn grootvader en zijn
vader vanwege de Atta-kolonie in het Noorderdierenpark in Emmen – ik herinner
mij ook nog wel die rijen mieren met een parasol van bladsnijdsel achter elkaar
in een enorme glazen bak. En hoe hij vervolgens materiaal wilde kopen om zelf
mieren te gaan houden en hoe dat van kwaad tot erger uit de hand liep en er
nog maar net plek was voor zijn gezin tussen alle materiaal waarvoor kennelijk
veel belangstelling bestaat onder het algemeen publiek. Het deed mij zo denken
aan mijn eigen eerste schreden op mierengebied dat begon met het boekje van
Raignier, Het leven der mieren. De daarin aangegeven gipsnesten, het wonderlijke
gedrag van mierenkoninginnen, de verschillende soorten. Alleen had Jan-Peter
het allemaal uitbundig in de praktijk gebracht. En het gipsnest zoals hij dat nu
zelf fabriceert en in de markt aanbiedt ziet er schitterend uit en lijkt op het eerste
gezicht bijzonder praktisch!

Figuur 6 Jan-Peter Oudenampsen vertelt over zijn kunstnesten (foto
André J. van Loon)
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Bij de rondvraag vertelde Peter Boer o.a. over een leuke waarneming in de duinen
met behulp van een (nacht)camera, opgesteld bij bosmierennesten. Hij vond
bosmuizen rond de nesten en vossen die op deze muizen loeren. Maar het zijn
de merels die de grote gaten in de nesten veroorzaken en niet zo zeer de groene
specht die daar vaak voor verantwoordelijk wordt gehouden.
Verder noemde Peter een aantal waarnemingen waarbij de glanzende houtmier
Lasius fuliginosus zich ontpopt als een rover van mierenbroed. Een nest van de
gewone satermier Formica exsecta was helemaal verlaten door de bewoners en
een overmacht van houtmierwerksters was beladen met broed op weg naar het
eigen nest. Het vreemde broed wordt gebruikt als eiwitbron. Iets dergelijks is ook
het geval bij mierenoorlogen tussen bosmierenvolken zoals beschreven door Bram
Mabelis, waarbij twee volken elkaars werksters als zodanig gebruiken.
Het financieel jaarverslag werd bij acclamatie goedgekeurd en penningmeester
Rudolf van Hengel werd gedechargeerd. Verder kon worden gemeld dat de al enige
jaren bestaande vacature van penningmeester/ledenadministrateur (door Rudolf
niettemin nog jaren waargenomen) nu eindelijk is vervuld. Mischa Cillessen zal
deze taken gaan overnemen en Rudolf kan zich nu uit het bestuur terugtrekken
nadat hij vele jaren bijzonder veel werk voor de mierenwerkgroep heeft gedaan,
waarvoor dank!
De zomerexcursie voor dit jaar kwam ook aan de orde. Als doelgebied werd
Zuid-Limburg aangewezen. Een verslag van deze excursie naar enkele onbekende
kalkgraslandjes staat elders in deze FF.
De datum voor de tweede excursie, in het najaar, kon nog niet worden vastgesteld.
Deze zal in Drenthe plaatsvinden. Zie de aankondiging elders in deze FF.
Ferry van Elven, Abt Ludolfweg 70, 3732 AR De Bilt,
evert.vanelven@gmail.com

8

De mier als ramptoerist
Marlène Heunen
Ik mocht op 6 mei in het atelier van Dries Verhoeven (theatermaker en kunstenaar)
in Utrecht meer informatie geven over het leven van mieren. Dit in het kader
van de nieuwe installatie van kunstenaar Dries Verhoeven ‘Homo desperatus’
in Het Huis van Utrecht. Hij en zijn team bouwen op dit moment namelijk 48
‘rampspoedminiaturen’: maquettes van brandhaarden op de wereld die hij laat
bevolken door mierenkolonies. Als mierensoort is (voorlopig) de grauwzwarte
mier Formica fusca uitgekozen. Dries wordt bij het maken van de maquettes
bijgestaan door een team van professionals en studenten van verschillende kunsten theateracademies. Om beter de eigenschappen en eigenaardigheden van mieren
te begrijpen hadden ze behoefte aan avond over deze boeiende insecten. Naast
mijn lezing, werd de documentaire de documentaire ‘Nature’s Secrete Power’ van
Bert Hölldobler vertoont en kregen we te zien hoe ver de maquettes gevorderd
waren.

Figuur 1 Maquette van de Apple-fabriek (foto Marlène Heunen)
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De maquettes worden prachtig! Elke maquette is in een vitrine geplaats (figuur 1)
en zal worden bewoond door een mierenkolonie; zij zijn de protagonisten van de
gepresenteerde ramp. De bezoeker wordt daarmee uitgedaagd om het leed van
onze tijd en zijn eigen rol daarin van een afstand te overzien. Vanaf 28 juni 2014 tot
31 augustus zal ‘Homo Desperatus’ met de levende mieren in het Stedelijk Museum
in ’s-Hertogenbosch te zien zijn. Meer informatie is te vinden op de website http://
homodesperatus.tumblr.com.
Marlène Heunen, Sint Jozefstraat 107, 5753 SJ Deurne,
marleneheunen@hotmail.com

De mierenfauna van het Platte Bosch en twee andere
Zuid-Limburgse terreinen
Jinze Noordijk & André J. van Loon
Inleiding
Op 5 juli 2014 werd een Mierenwerkgroepsexcursie gehouden in Zuid-Limburg.
Hierbij waren zeven personen aanwezig: Berend Aukema, Mischa Cillessen, Matthijs
Courbois, Kim Meijer, Roy Morssinkhof en de twee auteurs van dit artikel.
Het hoofddoel was de inventarisatie van het Platte Bosch bij Nijswiller. Dit vrij
grote bos van Stichting het Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer is mooi
gevarieerd en net als andere Limburgse bossen rijk aan soorten. Naast bos is er
in het natuurgebied een stukje kalkgrasland aanwezig, hetgeen natuurlijk voor
mieren vooral interessant is. Verder is er een beschut gelegen voormalig weiland
midden in dit bos.
Daarnaast zijn kortere bezoeken gebracht aan de Klingeleberg en de
Kunderberg. De Klingeleberg is ook in het bezit van Stichting het Limburgs
Landschap. Het is een klein kalkgrasland vlak bij Simpelveld dat schraal wordt
gehouden door schapenbegrazing. De Kunderberg is een groot kalkgraslandcomplex
dat vermaard is om de bijzondere planten en insecten. Dit terrein is in bezit van
Staatsbosbeheer.
De mieren
Tijdens de excursie werden 19 mierensoorten aangetroffen. Ze staan per vindplaats
vermeld in tabel 1.
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Tabel 1 De gevonden mierensoorten in de drie bezochten gebieden (met
aangegeven Amersfoortcoördinaten)
		
Platte Bosch Klingeleberg		 Kunderberg
			 196-313			 195-316			 194-319
Schubmieren
		
Formica cunicularia		
x					
x			
x
Formica fusca		
x					
x			
x
Formica rufibarbis
									
x
Lasius alienus		
x		
Lasius brunneus		
x					
x			
x
Lasius flavus		
x					
x			
x
Lasius fuliginosus		
x		
Lasius niger		
x					
x			
x
Lasius platythorax		
x		
Knoopmieren
		
Myrmecina graminicola 						
x
Myrmica rubra		
x					
x			
x
Myrmica ruginodis		
x								
x
Myrmica sabuleti		
x					
x			
x
Myrmica scabrinodis		
x					
x
Myrmica schencki		
x		
Temnothorax affinis		
x		
Temnothorax nylanderi		
x		
Tetramorium caespitum 						
x			
x
Geurmieren
		
Tapinoma erraticum
									
x

Platte Bosch
Het bos zelf herbergde de mierensoorten die te verwachten waren: onder andere
de glanzende houtmier Lasius fuliginosus, boommier Lasius brunneus, bossteekmier
Myrmica ruginodis en bosslankmier Temnothorax nylanderi. De hoeveelheid dood
liggend en staand hout in het bos zorgt ervoor dat mieren, en zonder twijfel vele
andere interessante insectensoorten, hier in grote hoeveelheden voorkomen.
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Het erg kleine kalkgrasland van dit boscomplex bleek aardig verruigd en het was
zoeken naar de plekjes met lage vegetatie en kale grond. De bruine baardmier
Formica cunicularia en grauwzwarte mier Formica fusca hadden daar weinig last van
en waren algemeen. Het was daarentegen vrij lastig om andere warmteminnende
mieren te vinden en het duurde bijvoorbeeld lang voordat we eerste werksters van
de kokersteekmier Myrmica schencki hadden gevangen, een soort die normaliter
algemeen is op kalkgraslanden. De oprolmier Myrmecina graminicola, zwarte
zaadmier Tetramorium caespitum en mergeldraaigatje Tapinoma erraticum leken
zelfs helemaal te ontbreken, wat toch opvallend is voor een kalkgrasland. De vondst
van een nestje van de Zuid-Limburgse specialiteit de mergelmier Lasius alienus was
daarentegen zeer leuk (figuur 1-2)! Er werd ook een tweede mierensoort gevonden
die alleen in Zuid-Limburg gevonden kan worden: de boomslankmier Temnothorax
affinis. Het nest werd gevonden in een zomereik Quercus robur die geheel vrij in het
kalkgrasland stond; een dode tak in deze boom herbergde de miertjes die slechts
kleine nesten maken (figuur 3-4). Op dit moment wordt dit kleine kalkgrasland in
de nazomer met de bosmaaier gemaaid. Om het kalkgrasland nog aantrekkelijker
te maken voor mieren en andere warmteminnende insecten lijkt het nodig om een
wat intensiever beheer te voeren. Beheermethoden die zorgen voor een kortere
vegetatie gedurende de zomermaanden, zo mogelijk met wat open plekjes, zouden
de soortenrijkdom op dit kleine kalkgraslandje kunnen vergroten.
Het voormalige weiland dat verderop in het bos lag was niet rijk aan
mierensoorten, maar mieren waren hier wel extreem talrijk. In het hele perceel
waren om elke paar meters omhooggewerkte nesten te vinden van de wegmier
Lasius niger en, schaarser, de gele weidemier Lasius flavus. Veel bulten waren tot
wel een halve meter hoog en begroeid met leuke kruidensoorten. De invloed van
mieren op dit terrein was zeer imposant. In de bosrand kwam de gewone steekmier
Myrmica rubra voor.
Klingeleberg
Het natuurgebied op de Klingeleberg is erg klein (1,2 ha). Het gaat om een
kalkgraslandsnipper waar schapen middels een eenmalige begrazingsronde worden
ingezet om de vegetatie schraal te houden (figuur 5). Ten tijde van de excursie was
de vegetatie vrijwel volledig weggevreten. De bodem van het terrein kan hierdoor
goed opwarmen en warmteminnende mierensoorten profiteren hier van. De gele
weidemier Lasius flavus was zeer algemeen en ook de wegmier Lasius niger kon
veel worden aangetroffen. De dichtheden waren zo hoog dat beide soorten geregeld
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Figuur 1-2 Lasius alienus gevonden op het kalkgrasland van het Platte Bosch (foto’s Roy
Morssinkhof)

naast elkaar werden gevonden, waardoor in het veld vaak werd gedacht dat er een
gele parasietmier Lasius (Chthonolasius) in het spel was, hetgeen bij determinatie
thuis echter niet het geval bleek. De zwarte zaadmier Tetramorium caespitum was
ook zeer algemeen op dit terrein, en de drie steekmiersoorten Myrmica waren ook
regelmatig te vinden. De andere warmteminnende soorten – bruine baardmier
Formica cunicularia, grauwzwarte mier Formica fusca en oprolmier Myrmecina
graminicola – werden slechts in lage aantallen aangetroffen. Een zomereik in het
terrein bevatte een nest van de boommier Lasius brunneus.

Figuur 3-4 In deze dode boomtak van een zomereik op het kalkgrasland van het Platte
Bosch werd een nestje van Temnothorax affinis gevonden (foto’s Mischa Cillessen)
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Figuur 5 De Klingeleberg was flink afgegraasd door schapen ten tijde van
de excursie (foto Mischa Cillessen)

Figuur 6 De Kunderberg is rijk aan soorten en goed toegankelijk door de
vele paadjes (foto Mischa Cillessen)

Kunderberg
We wilden tijdens deze excursie ook graag een derde specialiteit van Limburg vinden:
het mergeldraaigatje Tapinoma erraticum. Dit was in het Platte Bosch niet gelukt en
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daarom werd aan het eind van de dag besloten om ook nog even naar de Kunderberg
te gaan, waarvan bekend was dat de soort er talrijk voorkomt. We hadden voor
dit terrein van Staatsbosbeheer geen vergunning om van de paden af te gaan. Dat
is in dit terrein echter geen probleem: de Kunderberg is doorsneden met paden
en al wandelend konden meerdere soorten genoteerd worden (figuur 6). De rode
baardmier Formica rufibarbis werd al snel gevonden, een soort die in de andere
terreinen niet was gezien.
Er werden tijdens het korte bezoek vier nesten gevonden van het
mergeldraaigatje Tapinoma erraticum (figuur 7). Het ging om twee nesten op de
Kunderberg en twee nesten onder
grote stenen in de berm van de
onverharde weg die door het
gebied loopt. Door deze stenen op
te lichten kon mooi in de nesten
gekeken worden. De polygynie
van deze soort kon duidelijk
aanschouwd worden. In de nesten
werden respectievelijk vier en
zes koninginnen gezien die vlak
onder de steen actief waren. Het Figuur 7 Het vrij zeldzame mergeldraaigatje
daadwerkelijke aantal koninginnen Tapinoma erraticum is zeer algemeen op de
Kunderberg (foto Theodoor Heijerman)
zal veel groter zijn.
Tot slot
De excursie in Zuid-Limburg was zeer geslaagd. De mooie terreinen en vondsten
van drie soorten die kenmerkend zijn voor deze streek hebben daarvoor gezorgd.
De dag werd gezellig afgesloten met een etentje in een restaurant, iets wat volgens
ons zeker voor herhaling vatbaar is bij toekomstige mierenwerkgroepexcursies!
We bedanken Arjan Ovaa van Stichting het Limburgs Landschap voor
het verlenen van een vergunning om van de paden af te mogen en sleep- en
klopmonsters te mogen nemen in het Platte Bosch en de Klingeleberg.
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517,
2300 RA Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
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De Mierenwerkgroep, sectie Formicidae-NEV (mwg.bestuur@gmail.com)
heeft tot doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae),
mede met het oog op natuurbehoud en -beheer. Zij tracht dit doel te bereiken
door:
• het uitwisselen van onderzoeksresultaten
• het doen van terreininventarisaties
• het doorgeven van gegevens
• het bestuderen en verspreiden van relevante literatuur
• het uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mieren
• het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen ‘myrmecofielen’

Jaarlijks organiseert de MWG-NEV een bijeenkomst, enkele excursies en een
determinatiedag. Ervaren leden helpen met de determinatie.
Het mededelingenblad Forum Formicidarum verschijnt 3x per jaar.
Het lidmaatschap van de MWG-NEV staat open voor zowel leden als niet-leden
van de NEV.

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
Mischa Cillessen, m.cillessen@gmail.com, 013-7518306 / 06-15881851
Redactie Forum Formicidarum
André van Loon, Jinze Noordijk & Michiel Hemminga
Redactieadres jinzenoordijk@hotmail.com
Losse nummers à € 3,00 (franco) verkrijgbaar

