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Stronkmieren Formica truncorum in de kustduinen
In de Schoorlse Duinen van Staatsbosbeheer (gemeente Bergen in NoordHolland) is op 13 oktober 2010 een nestje
gevonden van de stronkmier Formica
truncorum Fabricius (figuur 1). De stronkmier is een van de zeldzaamste mierensoorten van Nederland. Daarnaast heeft
deze soort in Nederland de status van
‘bedreigd tot bijna uitgestorven’ en valt
qua bescherming onder de Flora- en
Faunawet.
Er is maar één gebied waar ze ook
voorkomen en dat is in Overijsel (Van
Loon 2004), waar ze eerst in Rijssen (1970)
(inmiddels daar verdwenen) en later bij
Ommen door Peter Boting werden ontdekt (Mabelis et al. 1986). In 1989 werden
daar maar liefst 39 koepelnesten gevonden (Soesbergen 1990), waarna dit is
afgenomen tot 16 nesten in 2004 (Mabelis
& Chardon 2006). Een andere vindplaats
waar ooit een keer een nest is gevonden,
langs de A28 bij ‘t Harde (Veluwe), is
eveneens verdwenen (Noordijk & Boer
2008).

1. Werkster van de stronk-

mier Formica truncorum.
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1. Worker of Formica
truncorum.

Herkenning
Stronkmieren zijn gemakkelijk te onderscheiden van andere bosmieren (Formica
subgenus Formica) (Boer 2010). De kop is
meestal helemaal rood en dicht behaard;
ook het eerste antennelid is dichtbehaard. Het nest is wat rommeliger en
slordiger dan dat van andere bosmieren
(figuur 2). Het doet een beetje denken
aan de nesten van bloedrode roofmieren
(F. sanguinea). Overigens zijn nesten vaak
aan het oog onttrokken, omdat ze onder
stenen of in- en onder omgevallen bomen of stobben zitten.

Oorsprong?
De vraag is (natuurlijk) hoe de stronkmier
in Schoorl terecht is gekomen. Er kunnen
hierover drie theorieën geformuleerd
worden.
(1) De stronkmieren van Schoorl zijn een
relictpopulatie. Van de kleine populatie
uit de omgeving van Ommen wordt ook
verondersteld dat het om een relictpopulatie gaat. In tegenstelling tot de Sallandse Heuvelrug, zijn de duinen van
Schoorl jong. Bovendien waren de duinen
hier in het begin van de vorige eeuw kale,
stuivende duinen. Een bosmieronvriendelijke omgeving dus. Een relictpopulatie
lijkt daarom niet aannemelijk.
(2) Een bevrucht stronkmierwijfje heeft
Schoorl vliegend bereikt en is een kolonie begonnen. Van stronkmieren wordt
aangenomen dat ze zich slecht verspreiden (Mabelis & Chardon 2006). Toch

2. Het gevonden nest van de

stronkmier in de Schoorlse
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2. The nest of Formica truncorum in the dunes of Schoorl.

hebben stronkmieren duidelijke en relatief hoge zwermvluchten (zie bijv. Soesbergen 1993). Mieren met dergelijke
zwermvluchten kunnen zich in het algemeen goed verspreiden. Dat ze erg
zeldzaam zijn in Noordwest-Europa zou
kunnen komen doordat het vestigen van
een nieuwe kolonie, om wat voor reden
dan ook, veel moeizamer verloopt dan
die van andere bosmiersoorten. Anderzijds lijkt het erg onwaarschijnlijk dat
een bevrucht stronkmierwijfje helemaal
uit Ommen, of van nog verder, is komen
aanvliegen. Ommen ligt hemelsbreed
125 km van Schoorl en de dichtstbijzijnde
andere vindplaatsen zijn Wallonië in het
zuiden (Wegnez et al. 2010) en voorbij
Bremen in het oosten (Sonnenburg 2005).
(3) De stronkmieren zijn met ingevoerde
planten meegekomen. De stronkmieren
in Schoorl zijn gevonden in een aangeplant dennenbos. Een deel van het dennenbos in de buurt van het nest is jonger
dan dertig jaar. Het plantgoed uit de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw is
afkomstig uit Nederland; het lijkt dus

onwaarschijnlijk dat de stronkmieren
met dit plantgoed zijn meegekomen.
Een groot deel van het dennenbos is
echter veel ouder. Er is in de vorige eeuw
veel geëxperimenteerd met het aanplanten van diverse soorten dennenbomen
(Pinus sp.) in de duinen.
Het achterhalen van de herkomst van
die oudere dennen biedt mogelijk aanknopingspunten voor de herkomst van
de stronkmieren. Archiefonderzoek heeft
voorlopig nog niets opgeleverd, maar
wordt voortgezet. Overigens bevinden de
nesten in de omgeving van Ommen zich
ook in (de buurt van) dennenbossen die
zijn aangeplant, evenals het nest wat
zich ooit bij ’t Harde bevond. Suggesties
en gegevens over de herkomst van dennen in Nederland zijn zeer welkom.
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De auteurs hebben met dit boek twee
doelen op het oog: met verbeterde Nederlandstalige determinatietabellen voor de
families de interesse van liefhebbers voor
‘de kleine vlinders’ te stimuleren en voor
de specialisten met de Engelstalige sleutel de determinatie van families en soorten mogelijk te maken. Vanuit de kant
van de liefhebber heb ik het bereiken van
deze doelstellingen bekeken. In grote lijnen is de opzet zeer geslaagd. Zelfs de
Engelstalige determinatietabel lijkt me
ook voor een niet-specialist niet te
moeilijk.
Het boek begint met een algemene
introductie (Nederlands en Engels). Naast
de verwijzing naar de kleurenfoto’s op de
website ‘www.kleinevlinders.nl’ zou ook
het noemen van de voedselplant(en) in
het boek ‘De kleine vlinders’ (Kuchlein
1993) een waardevolle aanvulling voor de
niet-specialisten geweest zijn. Dan volgen figuren over aspecten van de bouw
van micro’s (figuren 1-9) en een verklarende woordenlijst met veel technische
begrippen, beide van belang voor de
determinatie van de soorten (beide
Engelstalig). Een herziene lijst van de
wetenschappelijke namen van in Nederland voorkomende microlepidoptera
beslaat nagenoeg 13% van de omvang
van het boek.
De 1200 (!) nieuwe Nederlandse
namen van de micro’s zijn vooral gebaseerd op de dominante voedselplant(en)

van de rupsen en/of morfologische kenmerken van het imago. De auteurs volgen
met de lijst van Nederlandse namen van
de micro’s de algemene trend van (semi-)
overheid en sommige natuurorganisaties
om wetenschappelijke namen te vermijden. Maar ik betwijfel het nut, temeer
omdat een verandering van de Nederlandse naam, zo ook in dit boek, niet het
synoniem noemt. De argumentatie van
de auteurs is niet overtuigend dat Nederlandse namen van micro’s voor ‘meestal
jonge waarnemers’ de inwerkperiode
kunnen vergemakkelijken. Maar met
Nederlandse soortennamen krijgt men
via internet geen relevante informatie
over de vlinders. Bijvoorbeeld, met de
naam ‘Engels-graspalpenmotje’ is op
internet niets te vinden, maar de wetenschappelijke naam Aristotelia brizella

Summary
A nest of Formica truncorum in the
coastal dunes of The Netherlands
A nest of Formica truncorum was discovered in the coastal dunes of The Netherlands close to Schoorl on 13.x.2010. This
rare and protected ant species was previously only known from a small region in
the province of Overijssel, around 125 km
east from the new locality. The origin of
Formica truncorum in the dunes remains
uncertain, and several hypotheses are
discussed. The nest might be part of a
relict population, a fertilized female
might have reached the site by flight, or a
nest might have been introduced during
the planting of pine trees.

levert meer dan 5000 resultaten op (via
Google). Internationaal belemmert de
Nederlandse naam van een organisme
zelfs de wereldwijde communicatie. Nu
al vermelden de auteurs dat sommige
Nederlandse namen van micro’s op
grond van het voedsel van de rups of
onderscheidende kenmerken van de
vlinder aangepast zijn. Alle namen die
gebaseerd zijn op Apiaceae moeten
schermbloemen-vlinder zijn, en niet
schermbloemvlinder (bijvoorbeeld:
kleine schermbloemplatbuik) omdat het
voedsel van de rups uit een reeks van
schermbloemen beslaat, onder andere
fluitenkruid, dolle kervel en peen. De
nieuwe spellingsregels (de ‘tussen-n’)
hebben de auteurs wel toegepast op soortennamen met paardenbloem in de
naam (paardenbloembladroller [p. 83])
overgenomen, maar niet op die met het
koninginnenkruid (bijvoorbeeld: koninginnekruidvedermotje [p. 79], konninginnekruidgeeltje [p.84]).
Zowel in de Nederlandstalige als ook
in de Engelstalige tabellen wordt de
determinatie door veel en goed gekozen
afbeeldingen vergemakkelijkt. De afbeeldingen zijn meestal verhelderend, maar
door een verschil in de nummering in het
Nederlandstalige en het Engelstalige deel
zijn geen onderlinge verwijzingen gemaakt. Afgezien van variaties in de afbeeldingen komen ongeveer 90 van de
123 afbeeldingen in het Engelstalige deel
met die in het Nederlandstalige deel
overeen. Veel afbeeldingen zijn uit
Kuchlein (1993) overgenomen.
Op enkele details zijn er wat kritische
opmerkingen te maken. In sommige biologische determinatietabellen wordt alleen het nummer van de familie van de
micro’s gegeven, maar niet de beginpagina van de soortentabellen, wat het
doelmatige zoeken naar de relevante

