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Ervaringen met de kweek van Messor barbarus
Jan-Peter Oudenampsen
De oogstmier Messor barbarus is mijn favoriete mierensoort. Deze zadenverzamelaars houden er intelligente structuren op na. In het nest weten ze het voor elkaar
te krijgen verschillende zaden op formaat te sorteren en transportroutes vrij te
houden om overal gemakkelijk bij te kunnen (figuur 2-3).
Messor-soorten komen voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika. De bruidsvluchten van Messor barbarus zijn doorgaans in oktober. Ik importeer jaarlijks
tussen de 1000 en 2000 gynes om mee te kweken. Ze komen per stuk in een
reageerbuis(nest) (figuur 1) en ik plaats ze in een kweekkast met temperatuurregeling (via thermostaat) (figuur 4). Opvallend is dat ongeveer 50% van
de gynes geen geschikte kolonie kan starten en door onverklaarbare oorzaak
overlijdt. Dit is overigens ook mijn ervaring bij de kweek van andere soorten.
In tegenstelling tot de meeste Noord-Europese soorten overwintert de gyne van

Figuur 1 Het ‘beginnestje’ van Messor barbarus in een reageerbuis (foto Jan-Peter
Oudenampsen)
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Figuur 2-3 Details van het gipsnest van Messor barbarus (foto’s Jan-Peter Oudenampsen)

Messor barbarus eerst voordat ze eitjes legt. Vanaf half november haal ik daarom
de temperatuur omlaag van de zomerse 28°C naar de voor deze miersoort winterse temperaturen van circa 15°C. Ai, wat vervelend...
Vanaf half februari voer ik de temperatuur weer op. Al snel zie je bij de eerste gynes een bult eitjes ontstaan. Dit varieert van zo’n 5 tot 20 eitjes. Een maand of twee
tot drie later komen de eerste werksters uit en begint de verzorging. Opvallend is
dat de eerste werksters allemaal nog erg klein zijn (minors). De koningin blijft met
regelmaat eitjes leggen en je ziet dus alle stadia door elkaar in het nestbuisje.
Bij de kolonies die het goed doen, neemt het aantal werksters gestaag toe, in de
zomer al naar enkele tientallen! Ik geef ze dan steeds meer zaden en dan begint
het ‘echte werk’. De zaden kauwen ze fijn en worden gebruikt als voeding, ‘mierenbrood’.
Intussen heb ik een kolonie die een jaar of vier oud is. Deze bestaat uit circa 4000
werksters en er is continu activiteit waar te nemen (tussen februari-november).
Zeker als mijn dochtertje van één jaar oud weer eens besluit een paar buisjes
los te trekken. Dan mogen we weer flink aan de bak om de loslopende mieren te
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Figuur 4 Kweekkast (foto Jan-Peter Oudenampsen)

vinden en terug te plaatsen. Het wordt tijd een plek te vinden waar mijn dochter
niet bij kan en deze kolonie op mijn eigen hoogte te plaatsen...
Met respect voor de Messor!

Jan-Peter Oudenampsen, mierenboerderij.nl, Watermanstraat 86, 7324 AK
Apeldoorn, info@antskingdom.com
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MWG-excursie naar de veenkoloniën in Drenthe op 9 juli 2016
André J. van Loon
De zomerexcursie van de mierenwerkgroep vond dit jaar plaats op 9 juli in de
Drentse Jonge Veenkoloniën, ten oosten van Emmen. Het mierengezelschap bestond dit keer uit Jeroen Baas, Mischa Cillessen, Marcel Hospers, Martijn Kos,
André van Loon en Jinze Noordijk en ook Berend Aukema (wantsen) en Theodoor
Heijerman (kevers) waren van de partij.
Verzamelpunt was thee- en koffieschenkerij ‘De Groene Trambrug’ bij
Klazienaveen. De gebiedjes die aansluitend op de koffie werden onderzocht waren
onderdeel van het Landgoed Scholtenzathe en het Oosterbos (zuidelijk deel; figuur
1). Van deze terreinen, restanten van het ooit uitgestrekte hoogveengebied in deze
regio (waaronder het iets zuidelijker gelegen veel bekendere Bargerveen), zijn nog
maar weinig mierenwaarnemingen bekend. ’s Middags werd de aandacht verlegd
naar het een paar kilometer nooroostelijker gelegen gebied Berkenrode bij het
Veenpark bij Barger-Compascuum, eveneens een hoogveenrestant (figuur 2).
Er werden in totaal 15 soorten gevonden (tabel 1). De leukste soort was natuurlijk de veenmier Formica picea, die in de natte vegetatie rond een vennetje

Figuur 1 Vennetje in het Oosterbos. Aan de rand werd de veenmier Formica picea gevonden (foto André J. van Loon)
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Tabel 1 De gevonden mierensoorten per deelgebied.

Scholtenszathe-Zuid/
Oosterbos-Zuid
Barger-Compascuum
De Groene Trambrug e.o.		
Veenpark en Berkenrode
263-529
263-529, 263-530
264-531 & 265-531
		
262-529 & 262-530
Formica fusca
x
x
x
Formica picea		
x
Formica rufa		
x
x
Formica sanguinea			
x
Lasius brunneus
x		
Lasius flavus
x		x
Lasius fuliginosus
x		
Lasius niger
x
x
x
Lasius platythorax		
x
x
Myrmica rubra
x
x
x
Myrmica ruginodis		
x
x
Myrmica sabuleti		
x
x
Stenamma debile		
x
x
Temnothorax nylanderi			
x
Tetramorium caespitum
x		x

in het Oosterbos werd gevonden. Maar ook de gewone drentelmier Stenamma debile mag er zijn; deze werd, samen met de bosslankmier Temnothorax nylanderi,
dankzij de vasthoudendheid van Jinze op de valreep voor de naderende regen nog
in het strooisel rond een eik aangetroffen.
André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA
Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
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Hebben damherten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen effect op de mierenfauna?
André J. van Loon & Jinze Noordijk
Circa 40 jaar geleden – in de jaren 1970 – zijn de eerste damherten in de
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) gesignaleerd. De populatie van deze
soort groeide de eerste jaren slechts langzaam. De laatste tien jaar is er echter
sprake van een enorme populatiegroei. In 2005 waren er ongeveer 500 damherten, in 2010 al ruim 1100 en voor 2015 ligt dit aantal al op ruim 2200 (gegevens
Waternet).
In 2000 heeft Peter Boer een mierenonderzoek uitgevoerd in de AWD (Boer
2001). In 2015 heeft EIS Kenniscentrum Insecten in opdracht van het waterleidingbedrijf Waternet dit onderzoek zo goed mogelijk overgedaan (Noordijk & Van
Loon 2015). Dit had als doel om mogelijke effecten van de enorme groei van de
damhertpopulatie, en dus de toename van de begrazing die na 2000 in het gebied
heeft plaatsgevonden, te bestuderen. In dit artikel worden de bevindingen van het
rapport samengevat.
Damherten grazen in allerlei typen lage vegetatie, maar ze vreten ook aan struiken, jonge bomen en lage takken aan bomen. Als het aantal grazers zo hoog is als
het geval is voor het damhert in de AWD, dan heeft dat zijn weerslag op de andere
soorten in dat gebied. Grazers kunnen directe invloeden hebben op diersoorten
door verdichting van de bodem (waardoor bijvoorbeeld bepaalde mieren met oppervlakkige nesten kunnen verdwijnen; Boer 2012) of door het achterlaten van
mest (waardoor bijvoorbeeld mestkevers bevorderd worden, Vorst 2014). De vegetatie verandert ook door begrazing en dit kan weer allerlei indirecte effecten
hebben op diersoorten. Als er bijvoorbeeld te veel bloemen worden weggevreten,
kan dat een probleem opleveren voor bloembezoekende insecten (Aldershof 2014,
Smit 2015), terwijl het openbreken van de vegetatie en het kort afgrazen van de
planten positief kan uitwerken op de warmteminnende, bodembewonende soorten (Noordijk et al. 2013).
Methode
Op 13 locaties (figuur 1) – in een transect van de eerste duinenrij aan zee tot aan
het binnenduin bij Vogelenzang en met veel verschillende biotopen – werden in
totaal 83 wijnbuisvallen (figuur 2) uitgezet. De vruchtenwijn in de vallen lokt bodemactieve mierenwerksters. De buisjes werden zowel in 2000 als in 2015 na een
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Figuur 1 Overzicht van de 13 monsterseries. Vanuit het gele tekstvak loopt een dun lijntje,
eindigend in een punt, naar de vanglocatie.

Figuur 2 Een wijnbuisval zoals gebruikt in 2015: (a) gevuld met vruchtenwijn en (b) in de
grond gestoken, (c) zodat de bovenzijde gelijk staat met het bodemoppervlak (foto’s Stijn
Noordijk (a) & Jinze Noordijk (b-c))

dag weer opgehaald. In 2000 stonden de buisjes in op 15 en 16 mei, in 2015 was
dit 11 en 12 mei. Voor een bespreking van de effectiviteit van de wijnbuisvalmethode wordt verwezen naar het rapport (Noordijk & Van Loon 2015). Belangrijkste
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conclusie van die bespreking is dat er uit de aantallen gevangen mierenindividuen
niets is af te leiden, maar dat alleen gekeken wordt naar de aanwezigheid van een
soort. Het aantal werksters in de buisvallen hangt met name zeer sterk af van de
afstand tussen de buisval en een nestopening. Daarnaast heeft elke soort waarschijnlijk zijn eigen vangstefficiëntie. Beide bepalen in hogere mate hoeveel werksters gevangen worden in een buisval dan terreineigenschappen.
Een probleem was dat van de monsterpunten in 2000 geen exacte coördinaten
waren opgenomen en ook foto’s niet gemakkelijk beschikbaar waren. De monsterpunten moesten derhalve in 2015 toch min of meer ingeschat worden op basis van
de ingetekende kaart in Boer (2001) en de vegetatiebeschrijving.

Resultaten
In het rapport (Noordijk & Van Loon 2014) worden alle 13 vangseries apart besproken. Hier beperken we ons tot een totaaloverzicht.
Om een vergelijking te kunnen maken van de mierenfauna van 2000 en 2015
is het nodig om de verkregen gegevens als totaalbeeld te beoordelen. De dataset
bestaat uit 15 soorten, waarvan er 14 in 2000 zijn gevangen en 12 in 2015. In tabel
1 staan alle aangetroffen soorten en per soort staat aangegeven in hoeveel series
ze in elk van de beide bemonsteringsjaren zijn aangetroffen, hetgeen dus de spreiding van een soort over de AWD weergeeft.
Op basis van de gegevens per serie kan geanalyseerd worden hoeveel mierensoorten er in beide jaren gemiddeld op een plek werden gevangen. In 2000 werden er per serie gemiddeld 3,62 mierensoorten gevangen, en in 2015 was dit hoger met gemiddeld 4,31 soorten; dit verschil is echter statistisch niet significant
(paired sample t-test: t = -1,35, df = 12, p = 0.201).
Als we de soorten opdelen in drie categorieën die grofweg de biotoopvoorkeur
weergeeft, kan er mogelijk ook iets gezegd worden over de veranderingen die zijn
opgetreden in de AWD tussen 2000 en 2015. Hiervoor wordt het voorkomen van
elke soort binnen een categorie over de verschillende series bij elkaar opgeteld.
Categorie 1: Warmteminnende soorten van meestal lage begroeiingen –
Temnothorax albipennis, Myrmica sabuleti, M. schencki, M. specioides, Tetramorium
caespitum, Lasius psammophilus, Formica fusca en F. cunicularia – laten een geringe
toename zien van 25 naar 27 waarnemingen (soort op een plek) voor de 13 series.
Categorie 2: Soorten die van hoge begroeiingen en/of vochtige omstandigheden
houden – Stenamma debile, Myrmica rubra, M. ruginodis, M. scabrinodis, Lasius fuliginosus en L. platythorax – laten een geringe toename zien van 18 naar 20 waarne-
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mingen (soort op een plek) voor de 13 series.
Categorie 3: De verstoringssoort wegmier Lasius niger vormt in zijn eentje een
categorie; deze mier bouwt in allerlei leefgebieden zijn nest na verstoring of bij
continue verstoring. De soort laat een duidelijk toename zien van 4 naar 9 series.

Als we de afzonderlijke soorten bekijken, dan zien we slechts twee duidelijke verschuivingen. De wegmier Lasius niger en de grauwzwarte renmier Formica fusca
komen beide op meer dan twee keer zo veel plekken voor in 2015 dan in 2000.
Soorten met een lichte positieve trend zijn de bossteekmier Myrmica ruginodis, de
zandsteekmier Myrmica sabuleti en de buntgrasmier L. psammophilus. De eerste
soort leeft met name in bossen, terwijl de andere twee soorten van lage en warme
vegetatie houden. De overige zeven soorten zijn in 2015 in minder series zijn aangetroffen dan in 2000, maar de verschillen zijn telkens erg klein.

Figuur 3 Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (foto Jinze Noordijk)
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Tabel 1 Alle gevangen mierensoorten in 2000 en 2015 waarbij is aangegeven in hoeveel series de soort in elk jaar is aangetroffen. In blauw warmteminnende soorten van meestal lage
begroeiingen. In rood de soorten die van hoge begroeiingen en/of vochtige omstandigheden
houden. De storingssoort wegmier Lasius niger staat in groen.
Soort

Stengelslankmier Temnothorax albipennis
Zandsteekmier Myrmica sabuleti
Kokersteekmier Myrmica schencki
Duinsteekmier Myrmica specioides
Zwarte zaadmier Tetramorium caespitum
Buntgrasmier Lasius psammophilus
Grauwzwarte renmier Formica fusca
Bruine renmier Formica cunicularia
Gewone drentelmier Stenamma debile
Gewone steekmier Myrmica rubra
Bossteekmier Myrmica ruginodis
Moerassteekmier Myrmica scabrinodis
Glanzende houtmier Lasius fuliginosus
Humusmier Lasius platythorax
Wegmier Lasius niger

aantal series
in 2000

aantal series
in 2015

3
4
1
3
5
6
2
1
7
3
1
1
6
4

2
6
2
4
8
5
1
6
6
1
6
9

Samenvattende conclusies
Zowel de miergemeenschappen van hoge begroeiing en vochtige omstandigheden
als van droge en warme leefgebieden hebben een wat grotere verspreiding binnen
het onderzoeksgebied gekregen. Dat eerste zal komen doordat de damherten voor
meer lage vegetatie en dus beter opwarmende bodems zorgen en het tweede is
mogelijk het gevolg van het ouder worden van de bossen en struwelen in het gebied, iets wat blijkbaar niet door begrazing wordt tegengehouden.
De warmteminnende soorten grauwzwarte renmier Formica fusca, buntgrasmier Lasius psammophilus en zandsteekmier Myrmica sabuleti lijken bijvoorbeeld
te profiteren van de lagere vegetatie en beter opwarmende bodem die ontstaat
door de intensieve begrazing. Enkele soorten zijn op zeer beperkte schaal achteruitgegaan en drie soorten die in 2000 zijn gevangen, zijn in 2015 niet gevangen
(kokersteekmier M. schencki, bruine renmier F. cunicularia en glanzende houtmier
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Figuur 4 Werkster van de wegmier Lasius niger (foto Theodoor Heijerman)

Figuur 5 Werkster van de zandsteekmier Myrmica sabuleti (foto Theodoor
Heijerman)
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L. fuliginosus); het gaat hierbij echter telkens om één of enkele in dat jaar gevangen individuen die op één plekje voorkwamen en er zijn hieruit geen conclusies
te trekken. In 2015 werd een nieuwe strooiselbewonende soort gevonden, de gewone drentelmier Stenamma debile; ook hierbij ging het om één individu op één
plek, waardoor ook uit deze vondst geen conclusies getrokken kunnen worden.
De flinke toename van de in Nederland zeer algemene wegmier L. niger is de
duidelijkste indicatie voor de toegenomen begrazingsdruk. Deze soort komt voor
waar de bodem wordt verstoord, zoals door de begrazing van het damhert in het
onderzoeksgebied het geval is. Vooralsnog lijken echter de andere mierensoorten
van de AWD niet nadelig door de intensieve begrazing te worden beïnvloed.
Verwijzingen

Aldershof, S. 2014. Effect van damhertenbegrazing op nectarplanten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Rapport Waternet, Vogelenzang.
Boer, P. 2001. Mieren van de AW-duinen. – Eigen uitgave, Bergen (Noord-Holland).
Boer, P. 2012. Schapenbegrazing in Bergen (NH) funest voor bosmieren. – Forum
Formicidarum 11: 4-5.
Noordijk, J. & A.J. van Loon 2015. Mieren in de Amsterdamse Waterleidingduinen voor en
na de enorme groei van de damhertpopulatie. EIS-rapport 2015-05, EIS Kenniscentrum
Insecten en andere ongewervelden, Leiden.
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.
Smit, J.T. 2015. Effect van damherten op bestuivers in de Amsterdamse Waterleidingduinen.
EIS-rapport 2015-04. EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.
Vorst, O. 2014. De ponymest-bewonende mestkeverfauna van de Zeepeduinen (Coleoptera:
Scarabaeoidea). EIS-rapport 2014-023. EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

André J. van Loon, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA
Leiden, andre.vanloon@naturalis.nl
Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Postbus 9517, 2300 RA Leiden,
jinze.noordijk@naturalis.nl
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Mieren als predatoren van vogels
Peter Boer
In 2014 verscheen een artikel over aanvallen van steekmieren op zilvermeeuw- en
kleine mantelmeeuwkuikens (Baer 2014). Het verschijnsel speelde zich af op het
Duitse Waddeneiland Trischen. 83 nesten werden gevolgd. Nadat de kuikens uit
het ei kwamen, werden bij tien van de nesten (12%) de kuikens door mieren aangevallen. De aanvallen concentreerde zich in eerste instantie op de poten, ogen en
cloaca. Geen van de kuikens overleefde dit. Omgerekend naar alle 83 nesten, nam
hierdoor het broedsucces met 14,5 % af.
Dit verschijnsel is niet nieuw en geconstateerd bij verschillende vogelsoorten,
waarbij verschillende mierensoorten worden genoemd. Nederlandse gegevens
zijn voor zover ik weet nooit gepubliceerd. Boswachter Kees Ooyevaar nam dit verschijnsel herhaaldelijk waar in de stormmeeuwenkolonie in de Schoorlse Duinen
in de jaren rond 1960. Norman Deans van Swelm berichtte mij onlangs dat het
sinds de toename van bosmieren op landgoed Ockenrode bij Den Haag slecht ging
met de bodembroeders.
Op het Duitse Waddeneiland nam men waar dat de mieren toenamen gedurende
het broeden op de eieren. Logisch lijkt me, de warmte van de broedende meeuw
zal de mieren aantrekken en sowieso het nest meer naar de oppervlakte verplaatsen, dus meer in de buurt van de eieren. Het lijkt me ook logisch dat als het eiwit
uit de brekende eieren vloeit en de kuikens nog nat zijn van het eiwit, zij een luilekkerland vormen voor de mieren.
De mieren van het Duitse Waddeneiland (180 ha) werden als gewone steekmieren Myrmica rubra gedetermineerd. Een soort die overal in alle landecosystemen voorkomt (Boer 2015), zelfs in de zeereep. Dus zo gek is dit niet. Op de
Nederlandse Waddeneilanden (Texel, Terschelling en Schiermonnikoog) vond ik in
vegetaties (zeevetmuurklasse, zeeasterklasse en helmklasse) zoals die voorkomen
op Trischen twee soorten steekmieren: de gewone steekmier en de moerassteekmier M. scabrinodis. De laatste was steeds dominanter aanwezig dan de gewone
steekmier. De moerassteekmier is ook beter bestand tegen overstromingen, zoals
die voorkomen op Trischen, dan de gewone steekmier.
Een Nederlands voorbeeld betreft rode schorpioenmieren Crematogaster scutellaris: in Mook (Limburg) nam Ben Baartman ooit waar dat een kolonie schorpioenmieren een merelnest overviel en alle jongen tot voedsel had genomen.
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Figuur 1-2 Werksters van Myrmica rubra op een meeuwenkuiken (foto’s
Julia Baer)
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Hoe dan ook, het is interessant dit verschijnsel ook in Nederland in kaart te brengen. Daartoe zijn alle waarnemingen van ‘aanvallen van mieren op vogelkuikens’
van harte welkom. Graag inclusief de mieren in natura!
Julia Baer wordt bedankt voor het ter beschikking stellen van de foto’s.
Verwijzingen

Baer, J. 2014. Native ant species Myrmica rubra affects Herring Gull Larus argentatus and
Lesser Black-backed Gull L. fuscus chick survival at a North Sea island. Seabird 27: 87-97.
Boer, P. 2015. Mieren van de Benelux. Tweede druk. Stichting Jeugdbonsuitgeverij, ’s-Graveland.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen (NH), p.boer@quicknet.nl

Komt de amazonemier nog voor in ons land?
Oproep tot medewerking
André J. van Loon & Jinze Noordijk
De amazonemier Polyergus rufescens is een slaafhoudende soort die andere mierensoorten gebruikt om het werk in het nest te doen. Vroeger had de amazonemier
een ruime verspreiding in de zuidelijke helft van ons land, al was ze altijd zeldzaam. Op de meeste plekken is ze inmiddels verdwenen. Een nieuw project moet
duidelijk maken of de soort nog in ons land voorkomt en hoe ze beschermd kan
worden.
De amazonemier heeft een zeer bijzondere leefwijze (zie bv. Raignier 1929). Een
nieuwe koningin die een kolonie wil beginnen, kan dat niet alleen, maar ze moet
een bestaand nest binnendringen van een renmier (bv. rode renmier Formica rufibarbis, bruine renmier F. cunicularia of grauwzwarte renmier F. fusca). Daar doodt
ze de renmierkoningin, waarna de renmierwerksters de nestbouw, voedselvoorziening en de verzorging van het broed van de amazonemierkoningin op zich nemen. Op deze manier van koloniestichting zijn nog wat variaties mogelijk en ook
nestafsplitsing door een in het nest al bevruchte koningin met medenemen van
een aantal slaafwerksters is een mogelijk strategie (Raignier 1929). De amazonemierkoningin maakt zelf maar weinig werksters, die zich altijd in het nest dicht bij
haar ophouden. De meeste tijd is er aan de oppervlakte van het nest dan ook niet
te zien dat er een amazonemierenvolk in huist.
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Om de kolonie toch te laten groeien, komen de amazonemierwerksters soms toch
naar buiten. Ze vormen dan een lange kolonne en gaan op strooptocht om een
naburig nest van een renmiersoort te plunderen. Ze nemen werksterpoppen mee.
Beladen met de poppen keren de amazonemierwerksters terug (figuur 1). In het
nest wordt de buit overgenomen en verzorgd door de aanwezige slaven en na het
uitkomen van de poppen is er weer een verse generatie slaven beschikbaar. Deze
strooptochten vinden slechts enkele keren per jaar plaats, meestal laat in de middag en meestal (maar niet altijd) op zeer warme dagen.
De amazonemier is zeer warmteminnend, en de nesten worden gemaakt op droge
zandgrond. In Nederland zijn er verspreide historische vindplaatsen in met name
Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Utrecht (figuur 2). De afgelopen twee decennia is de soort op nog maar drie plekken in Nederland waargenomen, in de
Vennebulten bij Varsseveld (Achterhoek), op de Looierheide bij Gennep (Limburg)
en op De Plateaux bij Valkenswaard (Noord-Brabant). Ná 2000 is de soort nog
gezien in de Vennebulten (in 2002, zelfde kolonie; Van Hengel 2002) en op De

Figuur 1 Een van de weinige Nederlandse foto’s van
de amazonemier Polyergus rufescens, Looierheide bij
Gennep, Limburg (foto Bernard van Marwijk)
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Figuur 2 Vindplaatsen van de amazonemier in
Nederland; op De Plateaux (sterretje) is de soort
voor het laatst waargenomen (bron: gegevensbestand EIS Kenniscentrum Insecten)

Plateaux (figuur 3; laatste (indirecte) waarneming in 2012!). De amazonemier is
dus een uiterst zeldzame en bedreigde soort geworden, iets wat in alle NoordwestEuropese landen speelt, waaronder ook in België (Dekoninck et al. 2003).
In het kader van het project ‘Ernstig bedreigde insecten in Noord-Brabant’ door
EIS Kenniscentrum Insecten wordt in 2016-2019 onder meer ook aandacht besteed aan de amazonemier. De komende jaren zal op het door Natuurmonumenten
beheerde De Plateaux onderzocht worden of de amazonemier er nog voorkomt.
Indien dit succes heeft, kunnen beheeraanbevelingen geformuleerd worden en
kan hopelijk een enthousiaste vrijwilligersgroep worden gevormd om de nesten
en de biotoop eromheen te monitoren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Noord-Brabant.
In de zomer van 2016 zijn al enkele veldbezoeken gemaakt op De Plateaux,
tot nog toe zonder amazonemieren aan te treffen. In 2017 gaan we verder en leden van de Mierenwerkgroep zijn van harte welkom om mee te komen zoeken.
Ook zal een van de MWG-excursies komend jaar op De Plateaux worden gehou-
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Figuur 3 De Plateaux, op de grens tussen Nederland en België. De laatst bekende vindplaats van de amazonemier in Nederland (foto Jinze Noordijk)

den. We hopen ook dat dit mensen zal stimuleren om de oude vindplaatsen eens
te bezoeken op zeer warme middagen in de zomer en zo mogelijk de verborgen levende amazonemier te zien te krijgen tijdens een strooptocht. Voor meer informatie over de historische vindplaatsen, eventuele nieuwe waarnemingen en aanmeldingen om mee te doen kan contact opgenomen worden met ondergetekenden.
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Mierenwegen: een observatie in de Volgermeerpolder
Michiel Hemminga
De Volgermeerpolder in de gemeente Waterland, juist ten noorden van de gemeentegrens van Amsterdam, is berucht geworden als ‘gifpolder’. Jarenlang stortte de
gemeente Amsterdam er zwaar giftig afval. Tegenwoordig (sinds 2011) is het een
prachtig nieuw natuurgebied. Over de vergiftigde grond is een zeil gelegd, met
daarop een laag zand, waarin zogeheten ‘sawa’s’ zijn uitgespaard die volgens plan
vol moeten groeien met veen. Dit veen zou dan tot in lengte van jaren het gif ondergronds moeten houden...
Zoals te verwachten in een dergelijke pionierssituatie, heeft Lasius niger zich
reeds met succes gevestigd en alom verspreid. Bij een wandeling afgelopen zomer viel mij iets merkwaardigs op. Het met grind verstevigde zandweggetje
waar ik op liep, werd met enige regelmaat doorkruist door een soort van
kleine loopgraven bestaande uit een
uitgediept geultje met een wal van
zandkorrels aan beide kanten. Lasius ni-

Figuur 1 Deze mierenweg begint bij een
nestopening aan de kant van het pad
(foto Michiel Hemminga)

Figuur 2 Bovenaanzicht mierenweg
(foto Michiel Hemminga)
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ger had zich hier ten uiterste ingespannen, ongetwijfeld in een poging om
zichzelf te beschermen tegen de felle wind bij het oversteken van de weg.
Graag hoor ik of dit opmerkelijke verschijnsel ook bij anderen bekend is.

Michiel Hemminga

Figuur 3 Bovenaanzicht van één kant van het karrespoor (foto Michiel
Hemminga)

Figuur 4 Een iets dieper uitgegraven mierenweg, deels onderdoorgang (foto
Michiel Hemminga)

23

De Mierenwerkgroep – sectie Formicidae van de Nederlandse Entomologische Vereniging (kortweg MWG-NEV, mwg.bestuur@gmail.com) heeft tot
doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), mede
met het oog op natuurbehoud en -beheer. Zij tracht dit doel te bereiken door:
• het uitwisselen van onderzoeksresultaten
• het doen van terreininventarisaties
• het doorgeven van gegevens
• het bestuderen en verspreiden van relevante literatuur
• het uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mieren
• het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen ‘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.
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