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Agenda 
2018
22 maart t/m Expositie: bosmier in Schoorlse Duinen; 
   4 augustus zie www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/

mierenroute-en-expositie-schoorlse-duinen
7 juli MWG-excursie naar Nationaal Park i.o. Hollandse Duinen
8 september MWG-excursie naar de de Driestruik (bij Roermond)
Zie ook www.nev.nl/mierenwerkgroep (of surf naar www.nev.nl / ‘secties’ /  
‘mieren’ / ‘eigen website’).



3

Edito
André J. van Loon

Deze jaargang van Forum Formicidarum zal in het teken staan van de dertigste 
verjaardag van de Mierenwerkgroep (MWG). Rudolf van Hengel, lid van het eerste 
uur, zal in het volgende nummer uitgebreid ingaan op de geschiedenis en ontwik-
keling van de MWG. In deze jaargang zullen alle foto’s in kleur worden afgedrukt en 
ook de voorzijde zal dit jaar in kleur zijn. Dit werd mogelijk gemaakt door een fi-
nanciële bijdrage van de Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), waar-
voor wij zeer erkentelijk zijn. Alhoewel een lidmaatschap van de NEV niet noodza-
kelijk is om lid te worden van de MWG, wil ik hier toch graag de aandacht vestigen 
op de NEV. Zie ook de advertentie elders in dit nummer.

In dit nummer ook samenvattingen van de lezingen tijdens de laatste MWG-
studiedag, geschreven door de sprekers zelf.

Ook wil ik graag alvast de MWG-excursie van 7 juli 2018 van harte aanbevelen. 
Dit jaar is gekozen om aan te sluiten bij het 5000-soortenjaar dat in 2018 van start 
is gegaan in het kersverse Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit 5000-soortenjaar 
wordt georganiseerd door Dunea, Staatsbosbeheer, EIS Kenniscentrum Insecten 
en Waarneming.nl, samen met een groot aantal andere organisaties. Er worden 
talrijke excursies georganiseerd. De MWG-excursie zal worden gehouden bij Hoek 
van Holland. We bezoeken deze dag twee terreinen: het Staelduinse Bos en de dui-
nen bij Hoek van Holland. Zie www.nev.nl/mierenwerkgroep voor de verzamel-
locatie. Noteer deze dag vast in de agenda; uiteraard volgt er t.z.t. nog een uitnodi-
ging via de e-mail. Informatie over het 5000-soortenjaar, waaronder een overzicht 
van alle andere excursies, is te vinden op https://5000soortenjaar.nl. Hier staan 
ook blogs over de leuke waarnemingen. Alle waarnemingen zijn in te zien op  
https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php.

André J. van Loon, andre.vanloon@naturalis.nl
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In memoriam Nico W. Elfferich
Bestuur Mierenwerkgroep

Na een lang en actief lidmaatschap is Nico Elfferich op 16 februari 2018 overleden, 
drie maanden na zijn vrouw Erica. Hij was in de eerste jaren van het bestaan van 
de Mierenwerkgroep lid geworden en is dat tot zijn dood gebleven, in totaal ruim 
25 jaar lidmaatschap.

In 1939, twaalf jaar oud, begon Nico al vlinders te verzamelen én te prepareren! 
Vanaf 1941 hield hij een dagboek bij over zijn waarnemingen aan vlinders en rup-
sen.

In november 1944 werd Nico naar Duitsland gedeporteerd. Hij kwam eerst in 
Dachau, later in München terecht. Uit zijn dagboeken blijkt dat hij, ondanks de 
moeilijke omstandigheden daar, zich intensief met vlinders en rupsen bleef bezig-
houden.

Nico nam regelmatig deel aan de activiteiten van de Mierenwerkgroep. Ook Erica 
was regelmatig aanwezig. Hij was gespecialiseerd in blauwtjes en mieren en heeft 
meermalen lezingen over dit onderwerp verzorgd. Hij had een enorm talent om de 
blauwtjesrupsen op te kweken in kunstnesten met knoopmieren.

Heel bijzonder was de vastlegging van de ratelgeluidjes van blauwtjesrupsen, 
poppen en vlinders. Hij liet het ons ook horen op bijeenkomsten van de Mieren-
werkgroep. Wat Nico al vermoedde, werd later bevestigd door jonge onderzoekers 
in Italië die met zijn ontdekkingen aan de slag gingen: de ratelende geluidjes van 
de rupsen en poppen zijn de taal van de knoopmieren in wier kolonie zij zijn opge-
nomen. Francesca Barbero is op dit onderzoek gepromoveerd.

Op de Landelijke Vlinderdag op 14 februari 2009 ontving Nico de Gouden Vlinder 
(figuur 1). Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organi-
saties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vlinders.

Nico had niet alleen oog voor mieren en blauwtjes. Zo verzamelde zuster Gijzen, 
een vriendin van Erica, op verzoek van Nico vijf schaamluizen Pthirus pubis in 
Psychiatrisch Ziekenhuis Maasoord. Deze werden later opgenomen in de collectie 
van Het Natuurhistorisch te Rotterdam (Moeliker 2007) (figuur 2).

De collectie van Nico werd in 2013 geschonken aan Het Natuurhistorisch te 
Rotterdam. Daarin bevond zich onder andere een gynandromorf (zowel mannetje 
als vrouwtje) icarusblauwtje Polyommatus icarus, een zeldzaam verschijnsel (Vis 
& Slieker 2013). In totaal bevatte de geschonken collectie 3477 items, verzameld 
tussen 1939 en 2012 (Vis & Slieker 2014). 
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Nico besefte dat het vergaren van kennis zinloos is als je die kennis niet deelt. In 
1953 verscheen zijn eerste publicatie over het land kaartje Araschnia levana in 
Entomologische Berichten. In totaal verschenen 37 publicaties in verschillende 
tijdschriften, zoals Ento mologische Berichten, Mit teilungen der Entomo logischen 
Gesell schaft Ba sel, Atalanta, Natura, De Levende Natuur, Deinsea en later ook veel 
in Vlinders. Het beroemde 
‘gele boekje’, De Neder
landse Lycaenidae. Biologie 
en vliegplaatsen (1966, 
Weten schappelijke Mede-
deling KNNV 66), werd veel 
gebruikt en wekte bij me-
nigeen belangstelling voor 
de boeiende levenswijze 
van de blauwtjes.

Figuur 1 Nico Elfferich ontvangt de Gouden Vlinder op 14 februari 2009 (foto Kars Veling)

Figuur 2 Het bijna zestig jaar oude preparaat met vijf 
schaamluizen afkomstig uit de collectie van Nico Elfferich, 
thans in Het Natuurhistorisch te Rotterdam (foto Jaap van 
Leeuwen)
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Publicaties van Nico Elfferich met betrekking tot mieren zijn onder meer:
	Elfferich, N.W. 1963a. Blauwtjesrupsen en mieren. De Levende Natuur 66: 145-

155.
	Elfferich, N.W. 1963b. Kweekervaringen met Maculinea alcon. Entomologische 

Berichten 23: 46-52.
	Elfferich, N.W. 1965. Enige opmerkingen over de biologie van Plebejus argus. 

Entomologische berichten 25: 26-31.
	Elfferich, N.W. 1989. De merkwaardige vriendschap tussen mieren en blauwtjes. 

Vlinders 4: 12-15.
	Elfferich, N.W. 2000. Oproep aan nachtvlinderonderzoekers [voor het melden van 

mieren op het laken]. Vlinders 1: 16.

We zullen nog vaak aan Nico denken als blauwtjes en mieren ter sprake komen.

Verwijzingen
Moeliker, C.W. 2007. Zes schaamluizen en een media-hype. Straatgras 19: 62.
Vis, R. & F. Slieker 2013. Een natuurlijke vergissing met een fraai resultaat. Straatgras 25: 
33.
Vis, R. & F. Slieker 2014. Digitalisering collectie Holarctische vlinders afgerond. Straatgras 
26: 54-56.

Bestuur Mierenwerkgroep, mwg.bestuur@gmail.com

Een kijk in het minibrein van de mier
Jitte Groothuis

Darwin schreef al in The Descent of Man: ‘the brain of an ant is one of the most 
marvelous atoms of matter in the world, perhaps more so than the brain of a man.’ 
Met dit uitgangspunt – waar ik uiteraard volledig achter sta – begon ik mijn lezing 
op de MWG-studiedag van 17 maart. Hier besprak ik een selectie hoogtepunten uit 
de laatste 40 jaar vakliteratuur; deze gaven de aanwezige gasten een kijkje in het 
vernuftige brein van verschillende mierensoorten. Hier een verslag.

Mijn interesse in mierenhersenen komt uit een mix van hobby en werk: sinds 
2010 houd ik zelf mieren in kunstnesten, en tijdens mijn recent afgeronde promo-
tiewerk bestudeerde ik de hersenen van Nasonia vitripennis (een sluipwesp, ruw-
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weg ter grootte van onze wegmier Lasius niger of zaadmier Tetramorium) 
(Groothuis 2018). De perfecte combinatie is natuurlijk het zélf bestuderen van de 
hersenen van mieren; daarom laat ik uiteraard aan het einde een aantal eigen pre-
paraten zien. 

Allereerst begon ik met een korte introductie over insectenhersenen in het alge-
meen. Zoals te zien is in figuur 2, is er een aantal parallellen tussen mensenherse-
nen (links) en insectenhersenen (rechts), zoals symmetrie en een schijnbare ver-
deling in een buitenste en binnenste laag. Echter, waar bij ons mensen de buitenste 
laag (‘grijze stof’) alle neuronen en contacten daartussen bevat, is dat bij insecten 
anders. Buiten (magenta) slechts cellichamen, en juist binnen alle contacten 
(groen). Deze contacten verzamelen zich in verschillende gebieden die, tot op ze-
kere hoogte, te onderscheiden zijn qua informatie die daar verwerkt wordt. Dit is 
te vergelijken met hoe we bij ons bijvoorbeeld de visuele en motorcortex weten te 
vinden. Bij insecten kennen we onder andere de ‘optic lobes’ en de ‘antennal lobes’, 
welke – zoals u wellicht verwacht – respectievelijk zicht en reuk verwerken. Een 
veel bestudeerd gebied zijn de ‘mushroom bodies’, waar veel integratie van signa-
len leidt tot geheugen (deze zien er, met enige fantasie, uit als paddestoelen). Met 

Figuur 1 Jitte vertelt over de hersenen van mieren (foto Jinze Noordijk)
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behulp van microscopie en beeldanalyse kunnen de volumes van dergelijke onder-
delen in het insectenbrein worden berekend, zoals weergegeven in figuur 3.

Het relatieve volume van hersendelen (hoe groot een deel is, ten opzichte van het 
totale brein) kan ons inzicht geven in de ecologie en de toestand van mieren. Ik liet 
zien hoe de relatieve grootte van de ‘optic lobes’ (en dieper gelegen hersendelen) 

Figuur 3 Een 3D-weergave van een Nasonia vitripennis-brein, waarvan de linkerkant geba-
seerd is op de ‘ruwe data’ (vergelijk met figuur 2B). De rechterkant toont een ingekleurde 
reconstructie van herkenbare gebieden, zoals de ‘antennal lobe’ (paars), ‘optic lobe’ (licht-
bruin, geel, en groen) en ‘mushroom bodies’ (rood en oranje).

A B

Figuur 2 Doorsnede van mensenhersenen (A, MRI-beeld, foto Y. van Dongen) en insecten-
hersenen (B, immunofluorescentie, Nasonia vitripennis). Figuur hergebruikt uit Groothuis 
(2018).
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samenhangt met de visuele ecologie: van de erg visuele Gigantiops tot de blinde 
Ooceraea-mieren (voorheen Cerapachys), maar ook bijvoorbeeld bij mannetjes 
(Gronenberg & Hölldobler 1999). Daarnaast is bij Messor pergandei, een oogstmier, 
aangetoond dat gedrag en hersenen veranderen na de bruidsvlucht. Vóór het paren 
hebben vrouwtjes een aantrekking tot licht en grote visuele hersendelen (wat deze 
aantrekking zou kunnen veroorzaken). Ná het paren zoeken ze juist het donker op. 
In gepaarde vrouwtjes zijn daarna ook kleinere ‘optic lobes’ te vinden. Waarschijnlijk 
een aanpassing: waarom hersenweefsel, dat veel energie kost, onderhouden als het 
niet meer gebruikt zal worden (Julian & Gronenberg 2002)? 

Met deze kennis over relatieve volumes van hersendelen in ons achterhoofd ging 
ik verder in op een viertal specifiekere voorbeelden. Zo blijkt uit onderzoek met de 
Amerikaanse ‘carpenter ant’ Camponotus floridanus dat opgroeien in een groep be-
langrijk is voor de groei van de ‘mushroom bodies’. Als dit niet gebeurt kunnen ge-
isoleerde werksters niet meer normaal reageren op sociaal relevante signalen (Seid 
& Junge 2016)! Ook bij slavenhoudende mieren zijn er interessante verschillen te 
vinden tussen de slaven en de slavenhouders: ten opzichte van grauwe renmier 
Formica fusca heeft de Mexicaanse amazonemier Polyergus mexicanus kleinere 
‘mushroom bodies’ en grotere ‘antennal lobes’. Dit zou samen kunnen hangen met 
de observaties dat amazonemieren zelf niet hoeven te foerageren en voornamelijk 
geursporen volgen bij rooftochten (Sulger et al. 2014). Ook specialisatie in taken 
lijkt een link in de hersenen te hebben. Bij acaciamieren van het genus Pseudomyrmex 
kunnen werksters zorgen voor het foerageren of het beschermen van de acacia-
boom (waarmee ze in symbiose leven). Hoe groter de kolonie, hoe meer werksters 
gespecialiseerd zijn in een bepaalde taak. De verdedigende werksters blijken klei-

Figuur 4 Brein- en kopgrootte in een minor (A), media (B) en major (C) van een Messor-
soort. De hersenen zijn het meest bleke stuk weefsel, centraal in de kop, en het omringende 
weefsel is voornamelijk spier (foto Jitte Groothuis)
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nere ‘mushroom bodies’ te hebben (Amador-Vargas et al. 2015). Dit valt waar-
schijnlijk net als bij de amazonemieren terug te leiden op de observatie dat deze 
individuen niet foerageren. 

Mijn laatste voorbeeld betrof de manipulatie van gedrag, en dan wel door de klei-
ne leverbot Dicrocoelium (een platworm). Via slakken en mieren bereikt deze para-
siet haar eindgastheer: herkauwers. In mieren zorgt dit voor een interessant feno-
meen, namelijk een vorm van ‘topziekte’. De mierengastheer (gastvrouw, natuur-
lijk), doorgaans bosmieren, gaat bij bepaalde temperaturen in hoge grassprieten 
zitten en bijt zich dan vast, of blijft stil zitten. Nu blijkt dat in geïnfecteerde mieren 
vaak meerdere platwormen zitten, waarvan altijd één of twee die zich in de herse-
nen genesteld hebben, en dat vaak op zeer specifieke plekken. Veroorzaken deze 
‘hersenwormen’ wellicht deze topziekte (Romig et al. 1980)? Bij de mieren die zich 
vastbijten lijkt de hersenworm op een plek te zitten die verantwoordelijk is voor 
aansturing van de kaak, maar wat zou andere aspecten van topziekte veroorza-
ken…? Eigenlijk is dit fenomeen verrassend genoeg weinig onderzocht. Daarom ook 
hier op papier de oproep: wie bosmieren met topziekte denkt te zien verzoek ik die 
in alcohol te stoppen en mij te benaderen! Of de kleine leverbot in Nederland te 
vinden is, is mij niet bekend, maar bij onze oosterburen in ieder geval wel.

Zoals beloofd sloot ik mijn lezing af met een ‘show and tell’ van een paar eigen 
preparaten. Zo laat ik in figuur 4 een aantal geprepareerde koppen van oogstmieren 
(Messor sp.) zien, welke bij mij thuis in een nest van reageerbuizen wonen. Hier is 
de fascinerende relatie tussen brein- en kopgrootte te zien die waar te nemen is bij 
mierensoorten met verschillende werksterkastes: de grootste werksters hebben 
nauwelijks grotere hersenen dan kun kleinste soortgenoten! Een erg interessante 
vorm van schaling, die in dit geval wellicht samenhangt met de veel grotere spier-
massa die de majors nodig hebben. 

Het minibrein van de mier is, zoals uit deze zeer vluchtige blik blijkt, uitermate 
fascinerend! Echter, er valt nog heel erg veel te leren. Hopelijk hoort u de komende 
jaren nog meer van mij.

Verwijzingen
Amador-Vargas S., W. Gronenberg, W.T. Wcislo & U. Mueller 2015. Specialization and 
group size: brain and behavioural correlates of colony size in ants lacking morphological 
castes. Proceedings of the Royal Society, series B 282, (1801).
Groothuis J. 2018. Miniature Masterminds: Neurobiology of brain scaling in the parasitic 
wasp Nasonia vitripennis. Proefschrift Wageningen Universiteit.
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Jitte Groothuis, Haverlanden 223, 6708 GL Wageningen, 
jittegroothuis@gmail.com

Ondergrondse veehouderij door mieren:  
een model voor samenwerking in de natuur

Aniek B.F. Ivens

Samenwerking tussen verschillende soorten is volop aanwezig in de wereld om 
ons heen, en speelt zo een belangrijke rol in bijvoorbeeld onze gezondheid, de 
landbouw en de stabiliteit van ecosystemen. Desondanks stellen de ecologie en 
evolutie van dergelijke samenwerking wetenschappers al decennia lang voor een 
raadsel. Ondergrondse mieren die blad- en wolluizen in hun nest houden kunnen 
helpen een tipje van deze sluier op te lichten.

Samenwerking komt veelvuldig voor in de natuur. Mieren in hun mierenkolonies 
zijn daarvan mooie voorbeelden, maar ook vogels, apen en natuurlijk wij mensen 
helpen elkaar regelmatig. Samenwerking komt ook voor tussen verschillende 
soorten, dit heet ook wel mutualisme. Bekende voorbeelden zijn planten en hun 
bestuivers, de samenwerking tussen ons en onze darmflora en mieren die luizen 
houden in hun nest (‘melken’).

Evolutionaire conflicten
Mijn onderzoek richt zich op dit laatste voorbeeld. Luizen melken komt bij veel 
mieren voor, zowel door boven- als ondergrondse soorten en zowel in gematigd als 
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tropisch klimaat. Meestal bestaat dit mutualisme uit een uitwisseling van voedsel 
voor diensten: de honingdauw die blad- en wolluizen uitscheiden is een belang-
rijke suikerbron voor de mieren, die in ruil daarvoor de luizen bescherming en 
hygiëne bieden (figuur 2). De samenwerking tussen luizen en mieren is een voor-
beeld van een gastheer-symbiont-mutualisme. In dit type mutualisme is er een 
grotere soort (de gastheer) die een kleinere soort (de symbiont) in zijn nabijheid 
dan wel in het lichaam draagt. Beide soorten zijn bij de interactie gebaat en vaak 
zijn ze voor overleving van elkaar afhankelijk. 

Figuur 1 Aniek geeft haar lezing (foto Jinze Noordijk)

Figuur 2 Lasius-mieren houden (a) Rhizoecus-wolluizen, (b) Prociphilus-wortelbladluizen 
en (c) een gemengde veestapel op de onderkant van stenen die hun ondergrondse nesten 
afsluiten in Millbrook, New York, VS. (foto’s Aniek B.F. Ivens)

a b c
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Evolutionaire modellen voorspellen dat dergelijke gastheer-symbiont-mutualis-
men kwetsbaar zijn voor zogeheten evolutionaire conflicten: situaties waarin gast-
heer en symbiont niet op één lijn zitten wat betreft levenscycluseigenschappen die 
de voorkeur genieten. Drie bekende onderwerpen van een dergelijk conflict zijn 
(1) de voortplantingswijze van de symbiont (klonaal of seksueel), (2) de mate van 
zelfstandige dispersie van de symbiont (veel of weinig), en (3) de mate van (gene-
tische) diversiteit van de symbiont (monocultuur of polycultuur). De voorkeur van 
de gastheer gaat theoretisch uit naar een klonale symbiont, die zich zelden ver-
spreidt en een hoge mate van uniformiteit heeft. Voor de symbiont kan het echter 
evolutionair voordelig zijn zich seksueel voort te planten, zichzelf te kunnen ver-
spreiden en in een diversere populatie te leven. Drie mogelijke conflicten dus. Deze 
drie onderwerpen zijn al in diverse andere gastheer-symbiont-mutualismen on-
derzocht. Vaak is de symbiont inderdaad klonaal, verspreidt zich zelden zelfstan-
dig en komt voor in monocultures. Voorbeelden hiervan zijn de schimmeltuinen 
van bladsnijdersmieren en termieten, maar ook de algentuintjes van monnikvis-
sen. 

Centraal in mijn promotieonderzoek stond de vraag: vinden we dit patroon ook 
terug bij de wortelbladluizen die in de nesten worden gehouden van de gele wei-
demier Lasius flavus op Schiermonnikoog? Gedurende vier veldseizoenen verza-
melde ik daartoe systematisch drie luizensoorten uit vijftig gemarkeerde mieren-
bulten, voorkomend over een 8 km lang transect op de kwelder van Schier-
monnikoog. De verzamelde luizen determineerde ik aan de hand van hun morfolo-
gie en ik deed populatiegenetisch onderzoek met behulp van microsatellietanalyse. 
Met behulp van deze laatste kon ik de vragen beantwoorden. De resultaten laten 
zien dat alle drie de luizensoorten – Geoica utricularia, Tetraneura ulmi en Forda 
marginata – zich op Schiermonnikoog exclusief klonaal voortplanten, zich maar 
weinig verspreiden en in luizenkamertjes voorkomen in een genetische monocul-
tuur (in clubjes van maar één kloon). Daarnaast vonden we dat de samenstelling 
van de veestapel van een nest over de jaren heen niet of nauwelijks verandert, wat 
deze bevindingen verder bevestigt. Samenvattend: we vinden dus in de luizenkud-
de van deze mieren dezelfde symbionteigenschappen als eerder werden gevonden 
in de schimmeltuinen van bladsnijdersmieren. Deze overeenkomst zou erop kun-
nen wijzen dat deze combinatie van eigenschappen zorgden voor een stabiele sa-
menwerking tussen deze boerende mieren en hun vee of gewas, omdat deze eigen-
schappen ervoor zorgen dat de symbionten ‘voorspelbaar’ worden voor de vol-
gende generatie gastheren, wat co-evolutie ten goede komen. Beiden mutualismen 
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zijn inderdaad al miljoenen jaren oud en hebben de tand des tijds glansrijk door-
staan door niet uit te sterven.

Mutualisten in een gemeenschap
Een mutualisme staat echter niet geheel los van haar verdere ecologische gemeen-
schap. In het geval van ondergrondse mieren en luizen spelen ook andere organis-
men een rol in het bepalen welke mier-luis-combinatie levensvatbaar is en welke 
niet. Luizen hebben bijvoorbeeld specifieke ‘endosymbionten’ (bacteriën die in 
hun lichaam leven en hen helpen plantensap te verteren) en specifieke planten 
waarvan ze eten. Op hun beurt hebben ook mieren darmflora die hen helpt van de 
suikerrijke honingdauw te kunnen leven. In theorie zouden het dus ook deze bac-
teriën of planten kunnen zijn die bepalen of het überhaupt mogelijk is voor mieren 
om bepaalde luizen te houden of niet: ze mochten misschien willen, maar als er 
niet de goede plant in buurt van het nest staat dan houdt het op. 

In de bossen van New York (figuur 3) heb ik zo’n zogeheten mutualistisch net-
werk in kaart gebracht. Ik verzamelde mieren, bladluizen en wolluizen uit alle nes-
ten die ik kon vinden, en combineerde morfologie met DNA-barcoding om de soort-
combinaties van mieren, luizen, bacteriën en planten te bepalen. Hieruit bleek dat 
drie mierensoorten – Lasius umbratus, L claviger en L. nearcticus – zich beperken tot 
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Figuur 3 Gevonden interacties tussen mieren en luizen in een mutualistisch network. De 
lijnen geven aan welke combinatie we minstens één keer in het veld gevonden hebben tus-
sen wolluizen (driehoeken), mieren (vierkanten) en bladluizen (cirkels). De figuur is geba-
seerd op insecten verzameld uit 142 mierennesten in Millbrook, New York tussen 2013 en 
2016. 
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het houden tot slechts twee van de vijf soorten wolluizen, maar de meeste bladlui-
zen wel houden. De andere twee mierensoorten – L. flavus en Brachymyrmex depilis 
– houden exclusief de andere drie wolluizen en ook de meeste bladluizen (figuur 3). 
Alle luizen hebben hun soortspecifieke endosymbionten, terwijl de eerste drie 
Lasius-mieren dezelfde darmflora hebben. Dit zou kunnen worden verklaard door-
dat zij inderdaad van dezelfde honingdauw leven (geproduceerd door de twee eer-
ste wolluissoorten) of omdat al hun luizen van dezelfde bomenwortels eten (eik, 
esdoorn, etc.) en de honingdauw vergelijkbaar van samenstelling is. Momenteel 
proberen we deze mogelijkheden experimenteel in het lab te verifiëren. 

Ondergrondse luizenhoudende mieren zijn dus inderdaad een veelbelovend mo-
delsysteem om mutualisme beter te kunnen begrijpen. De resultaten laten zien dat 
er mogelijk universele patronen in stabiel mutualisme te herkennen zijn, en ook 
dat we mutualismen pas echt kunnen begrijpen als we hen in het bredere plaatje 
van hun ecologische gemeenschap bestuderen.

Dankwoord
Dit stuk werd mede mogelijk gemaakt door een Marie Curie Outgoing Fellowship 
binnen het 7e European Community Framework Programme.

Meer lezen?
Ivens, A.B.F., A. Gadau, E.T. Kiers & D.J.C. Kronauer 2018. Can social partnerships influ-
ence the microbiome? Insights from ant farmers and their trophobiont mutualists. Molecular 
Ecology, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/mec.14506. 
Ivens, A.B.F., C. von Beeren, N. Blüthgen & D.J.C. Kronauer 2016. Studying the complex 
communities of ants and their symbionts using ecological network analysis. Annual Review 
of Entomology 61: 353-371.
Ivens, A.B.F. 2015. Cooperation and conflict in ant (Hymenoptera: Formicidae) farming mu-
tualisms – a review. Myrmecological News 21: 19-36. 
Ivens, A.B.F., D.J.C. Kronauer, I. Pen, F.J. Weissing & J.J. Boomsma 2012. Dispersal and 
reproduction in an ant-associated root aphid community. Molecular Ecology 21: 4257-
4269.
Ivens, A.B.F., D.J.C. Kronauer, I. Pen, F.J. Weissing & J.J. Boomsma 2012. Ants farm sub-
terranean aphids mostly in single clone groups – an example of prudent husbandry for car-
bohydrates and proteins? BMC Evolutionary Biology 12: 106.

Aniek B.F. Ivens, Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Science, Animal 
Ecology, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam, a.b.f.ivens@vu.nl



16

Grote grazers en mieren –  
samen sturen ze plantengemeenschappen

G.F. (Ciska) Veen

Planten vormen een verbinding tussen onder- en bovengrondse wereld. Het gevolg 
is dat zowel beestjes in de bodem, als boven de grond plantengroei en soortensa-
menstelling beïnvloeden. Hoe het samenspel tussen onder- en bovengrondse orga-
nismen plantengroei en soortensamenstelling beïnvloedt, is niet altijd een eenvou-
dige opstelsom van hun individuele effecten. In mijn promotieonderzoek heb ik me 
gericht op de invloed van grote grazers (zoals koeien) en gele weidemieren Lasius 
flavus op plantengroei en soortensamenstelling in de plantengemeenschap. Zowel 
grote grazers als gele weidemieren staan erom bekend dat ze de plantengemeen-
schap sterk kunnen beïnvloeden. Grote grazers consumeren plantenbiomassa, 
waardoor de vegetatie open blijft en de soortenrijkdom van planten vaak toe-
neemt. Gele weidemieren creëren bulten in het landschap waar veranderde bode-
meigenschappen (bijvoorbeeld een vermindering van de druk van ziekteverwek-
kers en meer open ruimte) de groei van sommige planten stimuleert. 

Figuur 1 Ciska vertelt over de gele weidemier Lasius flavus (foto Jinze Noordijk)
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Figuur 2 Het Junner Koeland met vele nestbulten van de gele weidemier Lasius flavus (foto 
Ciska Veen)

In de kas
In een kasexperiment met mierenbulten uit het Junner Koeland (Overijssel) (fi-
guur 2) heb ik bestudeerd hoe grote grazers (gesimuleerd door plantenbiomassa 
weg te knippen met een schaar) en de aanwezigheid van mierenbulten plantenpro-
ductie en soortensamenstelling beïnvloeden. De biomassaproductie van planten 
werd bepaald door een combinatie van nagebootste begrazing en mierenbulten. 
Planten produceerden meer biomassa op mierenbulten dan ernaast als er geen 
nagebootste begrazing was, terwijl er geen verschil was als planten werden ge-
knipt. De soortensamenstelling in de plantengemeenschap werd voornamelijk be-
paald door de aan- of afwezigheid van begrazing en niet door aan- of afwezigheid 
van mierenbulten. 

Op de kwelder
In een veldstudie op de kwelder Schiermonnikoog hebben we in meer detail geke-
ken naar de plantengemeenschappen op en naast mierenbulten onder begrazing 
door koeien. Hier vonden we dat plantensamenstelling op en naast mierenbulten 
gelijk was onder koeienbegrazing, beide plantengemeenschappen werden gedo-
mineerd door rood zwenkgras Festuca rubra. In de afwezigheid van koeien was er 
echter een verschuiving in de soortensamenstelling van de plantengemeenschap: 
de bulten werden gedomineerd door rood zwenkgras en de omliggende vegetatie 
door zeekweek Elytrigia atherica. We konden de verschuiving in soortensamen-
stelling niet verklaren door veranderingen in de bodemeigenschappen: in een kas-
experiment groeiden beide planten even goed op grond verzameld op en naast 
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mierenbulten. De verschuiving in de plantengemeenschap ging wel gepaard met 
een verhoogde begrazingsdruk door hazen. Hazen zijn selectieve grazers die op 
zoek zijn naar planten van hoge kwaliteit, zoals rood zwenkgras. Op de bulten le-
ken ze samen met mieren stukken van deze vegetatie in stand te houden, waar ze 
zelf naar konden terugkeren om te grazen. Dit veldonderzoek laat zien dan mieren, 
kleine grazers en grote grazers plantengemeenschappen kunnen beïnvloeden, 
maar dat de uitkomst van hun samenspel afhangt van de spelers.

Meer lezen?
Veen, G.F. & H. Olff 2011. Interactive effects of soil-dwelling ants, ant mounds and simulat-
ed grazing on local plant community composition. Basic and applied Ecology 12: 703-712.
Veen, G.F., E. Geuverink & H. Olff 2012. Large grazers modify effects of aboveground- 
belowground interactions on small-scale plant community composition. Oecologia 168: 
511-518.

G.F. (Ciska) Veen, Nederlands Instituut voor Ecologie, Postbus 50, 6700 AB 
Wageningen, c.veen@nioo.knaw.nl

Een nieuwe verspreidingsatlas van de Nederlandse mieren
Jinze Noordijk & André J. van Loon

Alle bestaande mierengegevens zijn bij elkaar gebracht in een nieuwe versprei-
dingsatlas, de Ecologische atlas van Nederlandse mieren (Hymenoptera: Formicidae), 
samengesteld door Peter Boer, Jinze Noordijk en André van Loon en uitgegeven 

door EIS Kenniscentrum Insecten. De vorige mierenatlas 
stamde uit 2004 (Van Loon 2004) en er zijn veel nieuwig-
heden te melden. In het nieuwe overzichtswerk is alle in-
formatie over inheemse, bedreigde en exotische soorten 
bijeengebracht. Tijdens de studiedag presenteerden wij 
(figuur 1-2) de atlas en overhandigden het ‘eerste’ exem-
plaar aan Rudolf van Hengel (figuur 3), vanwege zijn vele 
inventariseerwerk dat hij al jaren doet.

In de atlas zijn 74.500 waarnemingen van mieren bij el-
kaar gebracht die afkomstig zijn van erg veel personen en 
organisaties. De mierenwerkgroepleden en andere ento-
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Figuur 1 André vertelt over de mierengegevens die gebruikt zijn voor de nieuwe atlas  
(foto Jinze Noordijk)

Figuur 2 Een goed gevulde zaal luistert naar Jinze (foto Mischa Cillessen)
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mologen inventariseren veel gebieden en zo is een deel van de data bijeengebracht. 
De laatste jaren besteden enkele enthousiasteling gericht inventariseertijd in ‘wit-
te gebieden’. Natuurlijk stonden de gegevens uit de natuurhistorische musea al in 
de landelijke dataset. Voor deze nieuwe atlas is nog een slag geslagen in de be-
staande gegevens over exoten; de gegevens van het Kennis- en Adviescentrum 
Dierplagen (Wageningen) zijn bijeengebracht en de collectie van de NVWA (afde-
ling Nationaal Referentiecentrum, Wageningen) is gedigitaliseerd.

In de atlas wordt van alle soorten een verspreidingskaart, een tekst en een ‘eco-
logisch profiel’ (over gedrag en ecologie) gegeven.

Inheemse soorten
We kennen nu 68 inheemse soorten. Hiervan zijn er in de periode tussen de beide 
atlassen maar liefst elf nieuw aan de lijst toegevoegd. Het gaat deels om verborgen 
levende soorten die door toegenomen inventarisatie-inspanningen konden worden 
aangetoond. Voorbeelden hiervan zijn zeldzame sociaal-parasitaire soorten die all-
leen met behulp van andere soorten een kolonie kunnen stichten, zoals de steppe-
mier Lasius distinguendus en de puntschubmier L. jensi, of  alleen in de nesten van 

Figuur 3 André overhandigt het eerste exemplaar van de nieuwe atlas aan Rudolf (foto Jinze 
Noordijk)
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andere mierensoorten leven en vrijwel niet aan het oppervlak komen, zoals Kutters 
gaststeekmier Myrmica bibikoffi. Andere nieuwe soorten zijn erg zeldzaam en zijn 
pas gevonden door gerichte zoekacties, zoals de bergrenmier Formica lemani 
(Noordijk et al. 2017) (figuur 4) en roodgele slankmier Temnothorax par vulus (Boer 
2015) die alleen in specifieke biotopen in het uiterste zuiden van Limburg blijken te 
leven. Een enkele nieuwe soort lijkt te hebben geprofiteerd van de opwarming van 
het klimaat en kan nu in Nederland leven: de muurmier L. emarginatus.

Bedreigde soorten
Er vindt voor mieren geen gestandaardiseerde monitoring plaats. Hierdoor is het 
lastig om gefundeerde uitspraken over voor- of achteruitgang te doen. In de atlas is 
toch, op basis van expertoordeel, een lijst van bedreigde soorten opgenomen. Er is 
gekeken welke soorten beperkt zijn in hun voorkomen (zowel geografisch als voor 
biotoop) en welke soorten erg kwetsbaar zijn voor biotoopverlies, -versnippering, 
-verdroging en -vermesting. Zo kon een lijst worden gemaakt van 29 soorten die in 
meer of mindere mate bedreigd zijn: negen kwetsbare soorten, tien bedreigde 
soorten, negen met uitsterven bedreigde soorten en één (vermoedelijk) uitgestor-
ven soort. 

De met uitsterven bedreigde soorten zijn die mieren waarvan maar één, twee of 
drie vindplaatsen bekend zijn. Zij behoeven directe aandacht van de betreffende 
terreineigenaren om te garanderen dat zij niet verdwijnen uit ons land. Het gaat om 
de gewone reuzenmier 
Cam  ponotus ligniperda, 
zwarte reuzenmier C. va
gus, berg ren mier, kaas-
kopmier La sius carnioli
cus, lang schub mier L. bi
cor nis, amazonemier Po
ly ergus rufescens, veen-
steek mier M. vandeli en 
de hierboven al genoem-
de puntschubmier en 
rood gele slank mier. 

Figuur 4 De bergrenmier Formica lemani is een met uitsterven 
bedreigde soort, omdat de soort maar van één plekje bekend is 
(foto Theodoor Heijerman)
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Exoten
Er komen in Nederland 36 (tijdelijk) gevestigde exoten voor, een groot aantal in 
vergelijking met de 68 inheemse soorten. In de atlas is voor deze soorten faunisti-
sche informatie gebundeld. Dit is uniek; er is geen land ter wereld waar alle exoti-
sche mieren zo gedetailleerd in kaart zijn gebracht.

Alle exotische soorten komen uit tropische of subtropische regio’s. De meeste 
kunnen in ons land alleen in gebouwen leven. Sommige zijn in huizen te vinden 
zoals de gele faraomier Monomorium pharaonis en de gele dwergschubmier 
Plagiolepis alluaudi. Vele vinden we echter alleen in verwarmde kassen van dieren-
tuinen, horti en bij plantenkwekers, zoals de ribbelzaadmier Tetramorium bicari
natum en tropische compostmier Hypoponera ergatandria. De witvoetmier 
Technomyrmex vitiensis (figuur 5) komt in zowel tropische kassen, huizen en kan-
toorgebouwen voor. Deze soorten beschouwen we als een deel van de Nederlandse 
fauna. Ondanks dat ze niet buiten kunnen leven, zijn ze toch niet meer weg te den-
ken uit ons land en naar alle verwachting zijn het ook vrijwel allemaal blijvende 
soorten. Ze kunnen flinke kolonies opbouwen en hebben hun eigen manieren om 
zich te (laten) verspreiden door de mens en zo ook nieuwe gebouwen te kolonise-
ren. Het is bovendien erg interessant om de mieren van tropische kassen te inven-
tariseren en bestuderen. Deze tropische soorten komen soms uit genera die we 

Figuur 5 De witvoetmier Technomyrmex viti ensis komt al 30 jaar in ons land voor, alleen in 
gebouwen en is daar soms een plaag (foto Theodoor Heijerman)
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niet in het buitengebieden kunnen vinden en hebben soms leefwijzen die wij niet 
kennen van onze eigen soorten. De recent ontdekte tweekleurige hartknoopmier 
Cardiocondyla obscurior is daar een mooi voorbeeld van (Boer et al. 2018) en te-
vens een indicatie dat het aanslaan van nieuwe exoten ongetwijfeld nog niet op zijn 
eind is.

Negen exotische soorten leven ook buiten, in het stedelijk gebied. Enkele hiervan 
zijn invasief en veroorzaken lokaal veel overlast, zoals het mediterraan draaigatje 
Tapinoma nigerrimum-complex en de plaagmier Lasius neglectus. Dit probleem 
lijkt steeds groter te worden. Goede monitoring van deze soorten is aan te raden 
om tijdig te kunnen inspelen bij overlast en om problemen in natuurgebieden te 
voorkomen.

Bestellen
De ‘Ecologische atlas van Nederlandse mieren’ is uitgegeven door en te bestellen 
bij EIS Kenniscentrum Insecten (www.eis-nederland.nl/publicaties/versprei-
dingsatlassen). De publicatie is mede mogelijk gemaakt door de Uyttenboogaart-
Eliasen Stichting en uit het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde 
Meester Prikkebeen Fonds.
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hartknoopmier, Cardiocondyla obscurior, in de Hortus Botanicus Leiden. Entomologische 
Berichten 78: 10-15.
Loon, A.J. van 2004. Formicidae – mieren. In: Peeters, T.M.J, C. van Achterberg, W.R.B. 
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J. de Rond, J. Smit & H.H.W. Velthuis, De wespen en mieren van Nederland (Hymenoptera 
Aculeata). Nederlandse Fauna 6. Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV-Uitgeverij & 
European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden: 227-263.
Noordijk, J., A.J. van Loon & R. Morssinkhof 2017. Een nieuwe mier voor de fauna van 
Nederland: Formica lemani (Hymenoptera: Formicidae). Entomologische Berichten 77: 
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Postbus 9517, 2300 RA Leiden, jinze.noordijk@naturalis.nl / 
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De Mierenval – de Möbiusband II van Maurits Cornelis Escher
Henk P. van Tongeren

Deze möbiusband (figuur 1) werd door de graficus M.C. 
Escher gemaakt. Hij heeft de band bevolkt met mieren. 
Kijk naar de mier die bovenop de band staat dan ziet het 
er naar uit dat hij omhooggekropen is aan de linkerzijde 
en nu van plan is om aan de rechterzijde af te dalen. Deze 
mier staat op de bovenkant en er lijken ook mieren aan 
de onderkant te kruipen. Als je echter een rondje maakt 
langs alle mieren blijkt dat de binnenkant ook de buiten-
kant is en dat omhoog ook omlaag is. Hier mee wordt geïl-
lustreerd dat de ze band maar één kant heeft. De mieren 
zijn het illustratiemateriaal. Over dit soort banden is door 
wiskundigen al veel geschreven, boeken vol. Maar de 
vraag is wat doen die mieren daar eigenlijk? Het wordt 
tijd om een antwoord op die vraag te geven. Het leven van 
de mieren is hollen of stilstaan. Maar als je ze volgt lopen 
ze in kolonne, in processie of misschien wel de polonaise, 
ze zijn gevangen in deze band, het is een mierenval.

Graag willen we de mieren bevrijden uit hun gevange-
nis, maar hoe? We wachten tot augustus. Op een mooie 

Figuur 2 De glas-in-loodversie van ‘Möbiusband II’ van M.C. Escher door Joost Wijnberg.

Figuur 1 M.C. Escher’s 
‘Möbiusband II’. © 2017 
The M.C. Escher Com-
pany, Baarn. Alle rechten 
voorbehouden. www.
mcescher.com.
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warme zomerdag 
zullen ze uitvlie-
gen en zijn ze vrij 
om een nieuw le-
ven te beginnen. 
Maar gelijk met 
de mieren is er 
plotseling ook 
een legertje libel-
len ter plaatse, die een groot aantal van de mieren heerlijk verorberen! Maar dat is 
de prijs der vrijheid.

Helaas, toen ik deze mogelijkheid aan entomoloog Jinze Noordijk voorlegde, ver-
telde hij mij dat alleen mannetjes en koninginnen vleugels krijgen.

De mieren op de ze band hebben geen vleugels, het zijn werkmieren. Ze kunnen 
van deze prachtige baan, die goed geschikt zou zijn als startbaan, niet opstijgen.

Het ziet ernaar uit dat er maar één mogelijkheid overblijft, maar dan moet ik een 
ander idee van Escher oppakken. In de prent ‘Noodlot’ laat hij vissen, die normaal 
door de vogels worden opgegeten, vogels opeten. We sturen een legertje libellen 
op de mieren af, en de mieren eten nu de libellen op. Ze hoeven nu niet te verhon-
geren.

Maar ze zetten grote ogen op
dat zie je zo maar op hun kop

en het idee van Möbius en Escher
is voor die mieren echt geen pleasure.

De band werd door Escher gemaakt in 1963. Door Joost Wijnberg werd in 2011 
een versie gemaakt in glas in lood (figuur 2). En wat zien we, er lopen nog maar zes 
mieren in deze glazen val. Het aantal insecten is drastisch afgenomen, zoals ook de 
entomologen recent hebben geconstateerd.

Henk P. van Tongeren, h.tongeren5@gmail.com

Maurits Cornelis Escher (1898-1972)
Escher was een Nederlandse kunstenaar die beroemd is om zijn 
onmogelijke ‘oneindige’ constructies die hij vastlegde in lithogra-
fieën, houtgravures en houtsneden.

Joost Wijnberg (1954-….)
Wijnberg maakt Tiffany glas-in-lood. Hij is docent aan de volks-
universiteit van Oegstgeest en Katwijk en heeft een eigen atelier.
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Nederlandse Entomologische Vereniging 
 
Wel lid van een sectie en NOG NIET van de NEV ? 
 

Het lidmaatschap van de NEV heeft vele voordelen : 

• tweemaandelijks het tijdschrift Entomologische Berichten 

• gratis abonnement op de serie Entomologische Tabellen 

• korting op de andere tijdschriften van de vereniging 

• gratis gebruik van de bibliotheek van de vereniging (één van 

de beste bibliotheken ter wereld op insectengebied) 

• diverse ledenkortingen op boeken en microscopen 

• het computerprogramma Klasse, waarmee je eenvoudig je 

entomologische waarnemingen en collecties kunt beheren, 

met korting voor leden te koop 

• lid worden van alle secties van de vereniging. 

• deelnemen aan de landelijke bijeenkomsten van de 
vereniging. 

Voor informatie en aanmelding:  www.nev.nl  
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De Mierenwerkgroep – sectie Formicidae van de Nederlandse Entomo-
logische 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.
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