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INLEIDING
Ten behoeve van mijn onderzoek naar de relatie tussen mieren en de vegetatie in duinecosystemen, heb ik een aantal gebieden in Nederland geselecteerd, w a a r o n d e r Meijendel. Meijendel is
een gebied waar al vanouds her door allerlei onderzoekers naar mieren is gekeken. Betrem
(1926) schreef als eerste over de mieren van Meijendel. Starcke (1944) heeft het in zijn Determineertabel v o o r d e werksterkaste der Nederlandsche mieren herhaaldelijke over de mieren van
Meijendel. In 1974 verscheen het dikke boek Meijendel, duin-water-leven (Croin Michielsen
1974). Dankzij de samenwerking tussen tal van mensen die naar mieren keken, nemen mieren in
dit boek een prominente plaats i n . De Bruyn (o.a. 1996) schreef dikwijls over de mieren van Meijendel. Diverse onderzoekers bestudeerden de o o r l o g e n tussen de bosmierenvolken van Meijendel. Mabelis (1979) w e r k t e dit uit in zijn proefschrift. Meijendel vormde dus een interessant
vergelijkingsobject. Zijn er verschillen aanwijsbaar tussen vroeger en nu? Komen de nieuw door
de Duitse mierendeskundige Seifert beschreven mierensoorten, die ook elders in de d u i n e n zijn
w a a r g e n o m e n , ook in Meijendel voor? Interessante vragen waar dit onderzoek een a n t w o o r d
op geeft.
ONDERZOEKSMETHODE
De door mij gevolgde, gestandaardiseerde inventarisatiemethode is de volgende. Langs transsecten w e r d e n o m de 10 meter buisvallen geplaatst. Dit gebeurde in verschillende vegetatietypen.
Er w e r d zoveel mogelijk gemonsterd waar dit ook eerder (o.a. in 1955) w e r d gedaan. De vallen
w a r e n gevuld met ca. 5 ml v r u c h t e n w i j n . Een standaardbuisval meet 20 x 150 m m . Voor meer
details verwijs ik naar Boer (2001a). Op 26 j u n i 2000 w e r d e n 66 buisvallen in 11 min of meer verschillende vegetatietypen geplaatst (figuur 1) en na een dag geleegd. Omdat er veel belangstelling was voor de kokersteekmier Myrmica schencki in verband met de relatie tussen deze mier en
het g e n t i a a n b l a u w t j e Maculinea rebeli, zijn door de heer Van der Hagen op 22 september nog
eens 37 buisvallen geplaatst in vegetaties waar de w a a r d p l a n t van het g e n t i a a n b l a u w t j e de
kruisbladgentiaan Gentiana cruciata v o o r k o m t . Deze vallen w e r d e n na een week geleegd.
Niet bovengronds actieve mieren w o r d e n bij hoge uitzondering in de buisvallen a a n g e t r o f f e n .
Daarom w e r d e n ook zichtwaarnemingen gedaan, w a a r b i j speciaal gelet w e r d o p kleine
veranderingen in de vegetatie welke duiden op de aanwezigheid van deze mierensoorten.
Verder w e r d e n soms vermolmde takjes en takken g e o p e n d waarin mierenkolonies w e r d e n
vermoed.
De werkstermieren en de wijfjes w e r d e n gedetermineerd met Seifert (1996), de mannetjes met
Kutter (1977). De naamgeving en volgorde van de behandelde soorten is die volgens Boer et al.
(2003).
Waarnemingen
De eerste publicatie over de mieren van Meijendel is afkomstig van Betrem (1926). Hij noemde
14 soorten. Daarna zijn er nog allerlei publicaties over Meijendelse mieren geweest, maar n o o i t
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is o p n i e u w een overzicht gepubliceerd van alle w a a r n e m i n g e n . Westhoff & Westhoff-de
Jonckheere (1942) deden in 1941 onderzoek naar de relatie tussen mieren en bosvegetaties. Een
van de vele gebieden die zij bezochten was Meijendel. Hun m e t h o d e bestond er uit dat 100 m^
bosbodem volledig w e r d "afgeschraapt", een uren durende klus, waarbij alle mierennesten
w e r d e n geteld. Het resultaat van d i t onderzoek staat in tabel 1.

Fig. 1. Deel van Meijendel dat is bemonsterd met buisvallen in juni 2000. De nummers geven de
transsecten aan. Bijzonderheden over de transsecten staan in tabel 4.

Tabel 1. Aantal mierennesten aangetroffen
(duin-)berkenbos (Westhoff & Westhoff-De

in de Bierlap op 100 m' op 14.06.1941 (A.C. 83-461) in een
Jonckheerel942).

Huidige naam

aantal nesten

naam In publ. van W 8i W

Leptothorax acervorum

3

Leptothorax acervorum

Myrmica rubra

12

Myrmica laevinodis

Myrmica rubra en/of M. ruginodis

4

M. rugino-laevinodis

Myrmica ruginodis

5

Myrmica ruginodis

Lasius fuliginosus

-i-

Lasius fuliginosus

Lasius mixtus

-F

Lasius mixtus

Lasius flavus

2

Lasius flavus

Lasius platythorax

-F

Lasius niger

Formica polyctena

-F

Formica polyctena

Formica rufa x polyctena

-F

F. rufa polyctena var. piniphila

alleen werksters waargenomen
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De Bruyn (1996) noemt 11 soorten. De Bruyn's publicatie is gebaseerd op 100 potvallocaties
welke gedurende het hele jaar 1955 hebben uitgestaan. De mieren uit deze serie zijn deels
opgeslagen op de zolder van de Sterrenwacht (pers. med. G.J. de Bruyn).
Van de Meijden plaatste in 1973 116 potvallen met een 4%-formaline-oplossing welke elke week
werden geleegd. Na een ware speurtocht naar dit materiaal, bleek dat dit opgeslagen is in het
depot van het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden (NNML). Dit materiaal is deels
bekeken en hierover is gepubliceerd (Van der Meijden 1974; De Bruyn & Mabelis 1974). Het
grootste deel van het materiaal is echter ongedetermineerd. In het depot van het NNML aan de
Raamsteeg te Leiden bleken zich vijf potten te bevinden met 273 buisjes met een selectie van
(ca. 1000) mieren van een beperkt aantal soorten. Deze mieren zijn door mij op hun
determinatie gecontroleerd (tabel 2). Deze gegevens staan verder uitgewerkt in tabel 3. In het
depot van het NNML bevindt zich het grootste deel van het ongedetermineerde potvalmateriaal.
Het is grof geselecteerd. Zeer waarschijnlijk bevinden zich in deze verzameling de overige
mieren (in de potten met de etiketten "Hymenoptera"). Helaas laat de toestemming om dit
materiaal te mogen onderzoeken al jaren op zich wachten.
Tabel 2. inhoud van de potten met geselecteerd materiaal uit de 1973-serie (collectie NNML)
etiket op pot
Myrmica laevinodis
Myrmica ruginodis
Myrmica scabrinodis
Myrmica sabuleti
lasius alienus
Formica polyctena (1)

Formica polyctena (2)

geselecteerde weken
aantal buisjes alleen de oneven weken! door mij gedetermineerd als:
61

41-61

54

35-61

55
44

41-61
35,37

59

39-57

myrmica rubra (51x)
myrmica ruginodis (lOx)
myrmica specioides (5x)
myrmica sabuleti (49x)
lasius psammophilus
formica polyctena (overwegend)
f. rufa X polyctena
(myrmica ruginodis)
(myrmica rubra)
formica polyctena (overwegend)
formica rufa (lx)
f. rufa x polyctena
(myrmica sabuleti)

Het meest recente onderzoek (voor 2000) is dat van Nederlof (1996). Hij karteerde de rode
bosmiernesten in De Bierlap en herkarteerde alle oude gegevens.
Mijn onderzoek vond plaats in 2000. In 2001 bracht ik nogmaals een kort bezoekje aan
Meijendel. In mijn onderzoek werden met behulp van de buisvallen 1221 werkstermieren
verzameld verdeeld over 18 soorten. In tabel 4 staan per kilometerhok en per vegetatietype
aangegeven welke mieren waar in Meijendel zijn aangetroffen.
Toen ik bezig was om gegevens te verzamelen over mieren die ooit zijn verzameld in Meijendel,
kwam ik enkele soorten tegen, waarvan de determinaties twijfelachtig leken. Het betrof Formica
sanguinea, Leptothorax muscorum en L.nylanderi. Een deel van dit materiaal was, dankzij het
NNML, op te sporen en bleek inderdaad onjuist gedetermineerd. Een ander deel is nog niet
bekeken. Daar dit grotendeels van dezelfde verzamelaar afkomstig is, wordt er van uit gegaan
dat ook deze mieren onjuist zijn gedetermineerd.
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Tabel 3. Geselecteerde mieren uit het potvallenonderzoek
locatie en vegetatlekarakteristiek rond
vangpot

van 1973. Transsect van de zeeduinen tot de

myrmica myrmica myrmica myrmica lasius
rubra
rlglno- sabuleti specioides psammophidis
lus

formica formica
formica
rufa X
polyctena
rufa
polyctena

le duinenrij; helm (1-5)
dal na duin 1; vlier (7,8)
2e duinenrij; braam (9-12)

+

dal na duin 2; vlier (13-16)
3e duinenrij; braam (17-20)

•F

-F

+

duin 3; vlier (21,22)
ligusterstruweel (23,24)

-F

mos (25,26)
liguster (27,28)

-F

mos (29,30)

•F

duindoorn/liguster (31,32)

-F

kaal zand (33-36)
duindoorn/korstmos (37,38)
Salix (39-41)

•F

•F

-F

Calamagrostis (42,43)

-F

mos (44,45)

-F

nieuwe helmaanplant (46-48)
berkenbos (49-51)

•f

+

-1-

klipweg; vochtig terrein (52-55)
overgang Carex - Calamagrostis (56-58)

-F

•F

-F

nat populierenbos (59-62)
zwarte populierenheuvel, kaal (63,64)

•t-

•F

zwarte populierenheuvel, liguster (65,66)

•F

zwarte populierenheuvel, Calamagrostis
(67,68)
meidoorn, hondsdraf (69,70)

-F

meidoorn, kaal (71,72)

+

meidoorn, muur (73,74)

•F

•F

•F

+

els, kaal (75)
els, Calamagrostis (76,77)

•F

berk, Calamagrostis (78-80)

•F

hoog Calamagrostis (81,82)

•F

achterste populierenbos, brandnetel (8387)

•F

•F

•t-F

-F

•I-

•F

-F

-F

+
+
+

zandzegge-duinrietvegetatie (88-90)
duindoornbos (91-93)

-F

-F

+

•F

hypericum-vlakte (94-96)

•F

+

•F

+

+

+

fietspadvlakte (97-99)
eerste populierenbos (100-102)
droog mos van Ganzenhoek - Bierlap
(103-116)

-F

•F

•F

-F
-F

-F

-F

-F

-F

+

•F

+
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Tabel 4. Mieren aangetroffen in Meijendel op 26 en 27 juni 2000 en 22/29-9-2000, gerangschikt van zeekust tot binnenduinrand.
Met transsectaanduiding (zie figuur 1) met gemiddeld aantal werksters per buisval, resp. andere waarnen
W=wijfje
vegetatie->

Hel

droge, Vnl.

m

kalk-

Ass.

zand D u i n -

Naald- Naald- Duin Zand-

ass.

Mei-

Wege-

D o o r n bos

bos/

ster- zegge

langs

Ster-

doorn

d o o r n -F

-

Duin-

re-

Cia-

duin-

en

mei-

ber-

gras-

tjes- d u i n -

kant

-

tie

g ras-

ligus-

doorn

ken-

land

as-

(11)

lan-

ter

(5)*

bos (6)

(8)

den

(4)*

Asso rijke

(1)

(3)*

(7)

(2)

-

Ruigte D u i n - Struis Ligras

w a t e r - retjes O r d e

Oever- Duin Ass.

zie ook de toelichting

Duin-

Mei-

gus- vegeta ster- D u i n -

d o o r n - Paar-

Pa ar-

d o o r n - d o o r n - -F

ter

den-

doorn

abe-

Li-

len-

gus- len-

abe-

ber-

den-

ber-

ber-

ligus-

iepen

ter

Ver- (15)

tjes- en

ken

bloem bloem ken-

ken-

ter/str

bos

ver-

bos

Asso-

bon

as-

bos

/mei-

bos

bos

uis

(24)

bon

(26)

soci- vege-

ciatie

d

soci- ter

(18)

d o o r n - ciatie

(21)*

(22)

gras

d

atie

tatie

(12)

(14)

atie

(23)

(25)

(9)

(10)

r iet-

(13)

re-

Mei

duind

Duin-

tie

Mei-

ligus-

ber-

(17)

-asso(20)*

iepen

ken-

(16)

bos
(19)
A.C.->

83-

84-

463

463

84-463 84-463

aantal monsters

10

37

5

2

5

Transsect

1

-

2A

2B

2C

84-463 84-463 84-464 84-

84-462 84-462 84-

84-

84-

84-462 84-

84-452 84-452 84-451 84-451 84-451 84-452 85-462 84-451 84-

462

463

463

463

462

461

-

-

-

-

-

-

9

5

7

3

5

4

L e p t o t h o r a x acervorum
L e p t o t h o r a x albipennis

5

8

6

7

-

-

-

7

7

10

9

8

w

0,1

Myrmica sabuleti

13

7,9

0,4

0,5

0,4

W

1,5

1

7

11A

118

11C

0,6

-F

2,4

Myrmica r u g i n o d i s

2

0,2

-F

Myrmica rubra

-

•f

-F

0,2

5

-F

28

-F

0,2

0,1

0.4

0,2

1,5

4,4

0,5

0,9

7,5

0,1

84-451

3,6

M y r m i c a schencki
M y r m i c a specioides
Stenamma debile
T e t r a m o r i u m caespitum

1,4

0,4

-F

0,4
-F

•F

0,1
4,6

7,5

0.1

2,6

5.2

0,9

0,5

Formica fusca

3,4

0,4

0,1

0,8

0,8

-F

+

5,6

-F

0,1

0,3

+
0,1

Lasius p l a t y t h o r a x

1.7

-F

•F

1,7

+

3,7

6.2

0,2
0,7

-F

1,5

1,3

-F

-F

0,4

0,1

Formica rufa
Formica rufa x polyctena

0,1

1,0

Lasius u m b r a t u s

Formica polyctena

5,8

1,0
0,5

Lasius meridionalis

Lasius psammophilus

•F

<0,1
0,3

Lasius fuliginosus

Lasius niger

4,9

-F

+

+

+
-F

•F
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Toelichting bij tabel 4

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

begraasd
helm/bramenvegetatie
Elymo-Ammophiletum
in deze vegetatie was steeds aanwezig Gentiana cruciata; opname: 22/29-9-2000
Polygalo-Koelerion
secundaire pioniervegetatie, nauwelijks begroeid met elementen van Elymo-Ammophiletum en Phleo-Tortuletum ruraliformis; natuurbouw
open duindoornstruweel
Hippophao-Ligustretum
meidoorn/vlierstruweel
Rhamno-Crataegetum
meidoorn/ligusterstruweel
Crataego-Betuletum pubescentis
DG Prunus serotina/DG Rubus fruticosus-[Dicrano-Pinion]
DG Carex arenaria-Calamagrostis epigejos-[Dicrano-Pinion]
buntgras/mosvegetatie
Phleo-Tortuletum ruraliformis
RG Carex arenaria-[Koelerio-Corynephoretea
?Convolvuletalia sepium
ruigte langs waterkant
Phleo-Tortuletum ruraliformis
buntgras/mosvegetatie
Trifolio-Festucetalia ovinae
Berberidion
vulgaris
liguster/kardinaalsmuts
?Convolvuletalia sepium
oevervegetatie met o.a. brandnetel, riet en bitterzoet
Phleo-Tortuletum ruraliformis
mos/korstmos op kapvlakte
Hippophae-Ligustretum
open duindoornstruweel
Crataego-Betuletum pubescentis
Taraxaco-Galietum veri /Crataego-Betuletum pubescentis
Taraxaco-Galietum veri
begraasd gras/bosrand
meidoorn-berkenbos met o.a. varens en dagkoekoeksbloemen Crataego-Betuletum pubescentis
ratelpopulierenbos met kardinaalsmuts, meidoorn, hop, kleefkruid en nagelkruidstruweel en kruiden Crataego-Betuletum pubescentis
open duindoornstruweel
Hippohae-Ligustretum/Plantagini-Festucion
eikenbos zonder ondergroei
Violo odonatae-Ulmetum
liguster/meidoornstruweel
Berberidion vulgaris
eikenbos met o.a. kardinaalsmuts en robertskruid
Violo odonatae-Ulmetum

Holland's Duinen nr 44, zomer 2004

8

Mieren van Meijendel

BESCHRIJVING PER SOORT
Ponera coarctata
staafmier
Staafmieren leven in kleine kolonies. Meestal onder stenen. Overdag zijn ze niet bovengronds
actief. Deze waarschijnlijk zeldzame soort is verspreid over heel Nederland waargenomen. Mogelijk wordt dit miertje veel over het hoofd gezien. In een malaiseval van H.J. Prijs op De Klip
(A.C. 85.5 - 462.6; 11-18 augustus 2000) bevond zich een gevleugeld wijfje (collectie H. Huijbregts).
Anergates atratulus (Latreille, 1802)
woekermier
Woekermieren kennen geen werksters. Het is een zeldzame soort die in zwarte zaadmier Tetramorium caesp/tum-kolonies parasiteert. Het woe kerm ierwijfje wordt verzorgd door de zaadmiertjes. Desondanks roeit ze de zaadmierkolonie binnen een paar jaar uit.
Een keer verzameld in De Bierlap in 1985 door M. Addink (archief A.A. Mabelis).
Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846)
glanzende gastmier
Glanzende gastmieren zijn kleine glanzende miertjes. Hun kolonie bevindt zich in kleine holle
voorwerpen binnen de nestkoepel van een bosmier. Dat kunnen holle stengels of eikels zijn. De
werksters bewegen zich ook langs de bosmierenstraten. Zij bedelen bij de bosmierwerksters om
voedsel. Het zijn dus kleine permanente parasieten. Het woord parasiet is wat sterk uitgedrukt,
want de bosmieren als kolonie ondervinden van de glanzende gastmieren geen schade.
Voor het eerst voor Meijendel genoemd door Betrem (1926). De glanzende gastmieren werden gevonden in een nest van de kale bosmier. Zelf heb ik niet naar glanzende gastmieren gezocht.
Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)
behaarde slankmier
De behaarde slankmier komt voor in de buurt van grotere mierensoorten, bijvoorbeeld rond
kolonies van steekmieren, renmieren en bosmieren. De kolonies bevinden zich in takjes, takken
en boomstronken. De mier wordt gemakkelijk over het hoofd gezien. In Nederland is het een
algemene soort.
Betrem (1926) kwam deze soort "niet zelden" tegen in Meijendel. Westhoff & Westhoff-de
Jonckheere (1942) vonden 3 nesten op lOOm^ (duin-)berkenbos in De Bierlap. Zelf kwam ik de
behaarde slankmier hier diverse malen tegen in struwelen, langs bosranden en in het bos.
Leptothorax albipennis (Curtis, 1854)

stengelslankmier

Eerder voor Meijendel beschreven onder de naam: Leptothorax tuberointerruptus

en L. tuberum.

De Stengelslankmier dankt zijn naam aan het feit dat een mierenonderzoeker de kolonies van
deze soort vooral vond in stengels van de hondstong in de duinen van Meijendel. Nog in 1993
wordt Meijendel de enige plaats genoemd waar deze soort voorkomt (Mabelis 1993). Er is zelfs
een periode geweest dat dit miertje de Meijendelmier werd genoemd.
Betrem (1926) had de soort juist gedetermineerd onder de oude naam L. tuberointerruptus.
Later werd de 'Meijendelmier' gedetermineerd als L. tuberum. Dit is een andere soort die in Nederland zeer zeldzaam is in het zuiden van ons land. In het grootste deel van de Noord- en ZuidHollandse duinen is het qua koloniedichtheid de meest algemene mier. Ook Betrem noemde het
"stengelmiertje" in Meijendel zeer algemeen. Ik vond hier kolonies in eikels, in (o.a. duindoorn-)
takjes en opgerolde dode helmbladeren, zowel in de zeeduinen als in het eikenbos van de binnenduinrand.
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Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)

gewone steekmier

eerder voor Meijendel beschreven onder de naam: Myrmica laevinodis.

De gewone steekmier is een van de algemeenste mieren van Nederland. In alle landecosystemen,
van droog tot zeer vochtig en van open tot dicht bebost is deze soort te verwachten. In de vochtige ecosystemen vinden we de grootste dichtheden.
Betrem (1926) noemde de gewone steekmier in Meijendel vrij algemeen. Hij noemt rotte bomen als plek waarin ze vaak worden gevonden. Westhoff & Westhoff-de Jonckheere (1942) vonden 12 nesten/100 m^ (duin-)berkenbos: de algemeenste mierensoort op dit onderzoeksvlak. Ook
uit de potvalvangsten van 1973 (tabel 3), blijkt de gewone steekmier een algemene soort te zijn,
die in een groot deel van de duinen voorkomt. Ik vond de gewone steekmier hier vooral in struwelen en bosranden.
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
bossteekmier
De bossteekmier is in de Nederlandse bossen de meest dominante steekmier. Ook in struweelvegetaties (meidoorn-, duindoorn-, kruipwilg- en heidevegetaties) is de soort overal te verwachten.
Betrem (1926) noemt de bossteekmier in Meijendel minder voorkomend dan de gewone
steekmier. Op de 100 m' Kijfhoek die Westhoff & Westhoff-de Jonckheere onderzochten, werden in 1941 eveneens meer gewone steekmieren gevonden dan bossteekmieren. Ook uit de gegevens uit 1973 blijkt de gewone steekmier algemener (tabel 3). Uit mijn gegevens van 2000
(tabel 4) zou de conclusie getrokken kunnen worden dat de bossteekmier in de binnenduinrand
nu algemener is dan de gewone steekmier. Dit kan toevallig zijn. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.
Myrmica sabuleti Meinert, 1861
zandsteekmier
De zandsteekmier is in Nederland een gewone verschijning in zandige ecosystemen. In de open,
droge duinen is het de algemeenste steekmier.
Betrem (1926) nam op 6-9-1924 in grote getale gevleugelde wijfjes waar. In Meijendel behoort de zandsteekmier tot een van de algemeenste mierensoorten (zie verder bij discussie).
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
moerassteekmier
In diverse publikaties van De Bruyn wordt deze soort genoemd als voorkomend in Meijendel. Daar De Bruyn de duinsteekmier en de zandsteekmier in het geheel niet noemt, is het aannemelijk dat hij een onjuiste determinatie heeft
verricht (zie verder bij de discussie).
Het is niet onmogelijk dat de moerassteekmier in Meijendel voorkomt. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn
langs kwel- of infiltratieplassen.
Myrmica schencki Emery, 1895
kokersteekmier
Deze steekmier lijkt in de Zuid-Hollandse duinen volledig te ontbreken. De Engelse onderzoeker Mrs. J. Wardlaw die
speciaal geïnteresseerd is in deze soort in verband met de relatie die deze mier heeft met het gentiaanblauwtje Maculinea rebeli had al eens eerder (1994) zonder succes, naar kokersteekmieren in Meijendel gezocht (brief van Mrs. Wardlaw
aan H. v.d. Hagen). Toen in juni geen kokersteekmieren werden gevonden, werd in september nog eens een poging
gedaan. Wederom zonder succes. De Amsterdamse Waterleidingduinen is de dichtstbijzijnde plek waar deze soort voorkomt (Boer 2001b).

Myrmica specioides Bondroit, 1918

duinsteekmier

Niet eerder beschreven voor Meijendel.

Tot voor kort werd deze soort beschouwd als erg zeldzaam in Nederland. Ik heb echter gemerkt
dat de duinsteekmier overal in de Nederlandse duingebieden voorkomt. Het voorkomen in de
duingebieden is beperkt tot de open gebieden, met een flink aandeel zand, met een begroeiing
van helm of zandzegge. In de kustduinen blijkt de duinsteekmier zijn grootste dichtheid te hebben in de zeeduinen. Ook in Meijendel vond ik duinsteekmieren in de zeeduinen, maar ook in
zandige pioniervegetaties en in zandig open duindoornstruweel.
Holland's Duinen nr 44, zomer 2004
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Stenamma debile (Förster, 1850)
gewone drentelmier
Gewone drentelmieren schijnen zeldzaam, want ze zijn klein, zijn (voornamelijk?) nachtdieren
en leven in kleine kolonies. Veel Nederlandse waarnemingen betreffen gevleugelde dieren. Bij
de meeste andere Nederlandse mieren worden in verhouding vele malen meer werksters waargenomen dan gevleugelde dieren. Het zijn typische bosbewoners.
De drentelmier werd zoals verwacht mocht worden in de binnenduinrand aangetroffen. Opmerkelijk is echter de waarneming in de zeeduinen. De heer Van der Hagen omschrijft deze plek
als volgt: circa 300 meter van zee op zeer steile noordhelling met hoge grassen en bijna geen
onbegroeide bodem; ietsje lager van de plek waar deze drentelmier is aangetroffen staat meidoorn en duindoorn van ca. 0,5 tot 0,8 meter hoogte. Voor zover mij bekend is deze soort nooit
eerder in een boomloze vegetatie aangetroffen.
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)
zwarte zaadmier
De zaadmier kunnen we aantreffen in het zand, onder een graspolletje. Daar leeft deze kleine
knoopmier in symbiose met wortelluizen. In stedelijke gebieden, sportvelden en industrieterreinen kan de soort heel gewoon zijn. In veel duingebieden is de zaadmier zeer algemeen.
Betrem (1926) noemt deze soort van "enkele plekken tussen de helm". Ik heb de zaadmier
overal in Meijendel aangetroffen waar de bodem enige onbegroeide plekjes vertoonde. Tussen
de granietsteentjes van het granietenpad zuidelijk van de Meeuwenhoek is deze soort zo dominant dat, over een stuk van enkele honderden meters, geen enkele andere mierensoort voorkomt.
Formica cunicularia (Latreille, 1798)
bruine renmier
Bruine renmieren zijn typische bewoners van open vegetaties (pioniervegetaties), als maar een
deel van de bodem onbegroeid is.
In het ElS-bestand komen twee waarnemingen voor, beiden van de Kijfhoek. Een uit 1936
verzameld door Starcke en een uit 1960 verzameld door Lef eber en gedetermineerd door Gaspar
(collectie NNML). Kennelijk is de bruine renmier zeldzaam in Meijendel. In de duinen benoorden
de Oude Rijn is deze soort vrij algemeen.
Formica fusca (Linnaeus, 1758)
grauwzwarte mier
De grauwzwarte mier behoort tot het subgenus der renmieren. Ze zijn slank als hazewindhonden en behoren dan ook tot de snelste onder de Nederlandse mieren. Op de zandgronden is de
grauwzwarte mier een gewone verschijning en is daar overal te verwachten, zowel in pioniervegetaties als in dennenbossen. Zoals veldmierwijfjes de kolonie van buntgrasmieren binnendringen en de daar aanwezige werksters voor zich laten werken, zo doen rode bosmieren dat met
renmieren. Vanwege dit gegeven worden renmieren in Duitsland slaafmieren genoemd.
Bertrem (1926) noemt de grauwzwarte mieren in Meijendel zeer algemeen. Het is heel goed
mogelijk dat dit in de twintiger jaren juist was. In 2000 viel deze soort echter niet bepaald op als
zeer algemeen. Er waren diverse plekken waar ik tevergeefs - maar wel gericht - naar deze renmieren had gezocht. In ieder geval is de grauwzwarte mier duidelijk minder algemeen dan in de
duinen van de gemeente Bergen NH.
Formica lusatica Seifert, 1995
duinrenmier
In de 19' eeuw is een exemplaar verzameld in "Den Haag". Nadere gegevens ontbreken (Boer 2002b).
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Formica polyctena/rufa

rode bosmieren

In de meeste publikaties over de rode bosmieren van Meijendel, w o r d t alleen de kale bosmier
Formica polyctena g e n o e m d , ook in de meest recente publicatie, die van Nederlof (1996), is dit
het geval. Bijna al deze publikaties gaan over een klein stukje Meijendel, nl. De Bierlap. In De
Bierlap is een redelijke concentraties rode bosmierennesten (tabel 5).
Tabel 5. Bosmiernesten in De Bierlap (Nederlof 1996)
Jaar

aantal bosmiernesten

1968
1971
1991
1996

24
25
34
11

Nederlof constateert een afname. Deze w o r d t toegeschreven aan de begrazing, die sinds 1990
een rol speelt. Nederlof gaat er vanuit dat de afname al eerder was ingezet. Hij leidt dit af uit de
t e r u g l o o p van het aantal kolonies (tabel 6).
Tabel 6. Bosmierkolonies in De Bierlap (Nederlof 1996)
laar

aantal bosmierkolonies

1958
1971
1991
1995

18
15
12
8

Een p u n t van discussie hierbij is: " W a t is een kolonie?" Nederlof definieert dat niet, maar uit de
tekst valt af te leiden dat een kolonie een moederkolonie is met een verzameling afgesplitste
dochterkolonies. De t e r m dochterkolonie roept eveneens vragen op: "Wanneer h o u d t een dochterkolonie op een dochterkolonie te zijn?" Ik heb Mabelis (de m e n t o r van Nederlof in zijn o n derzoeksperiode) in verschillende lezingen horen postuleren dat zo lang er "vreedzaam verkeer"
tussen nesten bestaat, er sprake is van een kolonie. Ook dit roept weer vragen op. Als werkstermieren van verschillende mierenhopen elkaar t e g e n k o m e n , v e r t o n e n ze in het algemeen geen
agressief gedrag. Bekend is echter dat er " o o r l o g e n " kunnen o p t r e d e n tussen dochternesten
(Mabelis 1979). Bovendien is bekend dat de kale bosmier, in tegenstelling t o t de behaarde bosmier, F. rufa beslist niet agressief is ten opzichte van werksters van de eigen soort!
Recent k o m t Mabelis (2001) met de aanname dat nesten die meer dan 200 meter van elkaar liggen, beschouwd kunnen w o r d e n als onafhankelijk, zowel bij F. polyctena als bij F. rufa. M e t andere w o o r d e n , mierenhopen die minder dan 200 meter van elkaar zijn v e r w i j d e r d , behoren t o t
dezelfde kolonie. Deze veronderstelling is in het algemeen onjuist. Vele d o o r mij verrichte waarnemingen spreken deze aanname t e g e n .
Ik ben dus van m e n i n g dat de negatieve t r e n d in de periode 1968-1991 niet bewezen kan w o r d e n . Betrem (1926) n o e m t de kale bosmier de algemeenste mier van Meijendel. Dit "algemeenste" is overdreven. Maar het geeft w e l aan dat rode bosmieren t o e n al o m aanwezig w a r e n . In
vergelijking met de t w i n t i g e r jaren zijn de rode bosmieren in de Meijendelse duinen kennelijk
w e l achteruitgaan. Ik heb geen gelegenheid gehad om een goede indruk te krijgen van de verdeling van rode bosmieren over het Wassenaarse d u i n g e b i e d . Ik heb slechts de mieren van de
nesten die ik en passant t e g e n k w a m gedetermineerd (tabel 7).
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Tabel 7. In 2000 en 2001 gedetermineerde bosmieren van verschillende locaties in Meijendel.
terrein

kale bosmier
Formica polyctena

hybride Formica
rufa X polyctena

behaarde bosmier
Formica rufa

Ganzenhoek (SBB)
Noordrand Meeuwenhoek
Zuidrand Meeuwenhoek
tussen Meeuwenhoek en
Ganzenhoekweg
Libellenvallei
Bierlap
Vinkenhoek
langs Prinsenweg

-

12

-

3
1
2
1

1
2

-

-

3
1

>3

-

-

Op g r o n d van deze gegevens kan geconcludeerd w o r d e n dat er in Meijendel t w e e bosmiersoorten en een hybride v o o r k o m e n . Maar het is de vraag of dit een juiste conclusie is. Als vruchtbare
(Fl-)hybriden namelijk onderling paren, zullen zich volgens de erfelijkheidswetten van Mendel
ook f e n o t y p e n voordoen van de beide ouders: behaarde en kale bosmieren. Met andere w o o r den: zijn de kale/behaarde bosmieren " z u i v e r " of nakomelingen van hybriden? M e n kan natuurlijk ook de vraag stellen of het w e l juist is o m te spreken van t w e e soorten.
Formica polyctena Förster, 1850

kale bosmier

De grootste mierenhopen die in Nederland kunnen w o r d e n a a n g e t r o f f e n zijn die van kale bosmieren. Een kolonie is zeer volkrijk. Een kolonie bevat g e w o o n l i j k meerdere wijfjes ( k o n i n g i n nen). Bij het stichten van satelietkolonies is dat handig. De werksters recruteren dan wijfjes uit
de moederkolonie voor de nieuw te stichten kolonies. Bosmieren w e r d e n en w o r d e n nog al eens
uitgezet. Daartoe werden in het algemeen kale bosmieren gebruikt.
Kale bosmieren zijn echte bosmieren, dat w i l zeggen dat ze meer in bossen v o o r k o m e n dan de
zwartrugbosmier en de behaarde bosmier. Kale bosmieren komen verspreid over heel Nederland
voor met uitzondering van de poldergebieden.
Onder andere uit de gegevens van 1973 (tabel 3) blijkt duidelijk dat er enkele flinke concentraties kale bosmieren in Meijendel zijn. De grootste is die in De Bierlap een kleinere in de zuidwesthoek van Meijendel. Uit de gegevens van Nederlof (1996) blijkt dat deze soort sinds circa
1990, mogelijk ten gevolge van begrazing, in De Bierlap achteruit is gegaan.
Formica rufa x polyctena
Niet eerder voor Meijendel beschreven.
Op g r o n d van de determinatiecriteria van Seifert (1996) moet een g r o o t deel van de rode bosmieren van Meijendel omschreven w o r d e n als hybriden tussen de kale en de behaarde bosmier.
Het is echter allerminst zeker of de Meijendelse hybriden zijn ontstaan in Meijendel of dat de
hybriden zijn ingevoerd. In de duinen van Noordwijk bijvoorbeeld is de hybride ingevoerd. Het
succes van uitgezette hybriden is zeer g r o o t (Boer 2001a).
Het is opmerkelijk dat de hybriden vooral daar v o o r k o m e n waar zich kale bosmieren bevinden (tabel 3). Iets dergelijks w o r d t ook w a a r g e n o m e n in de duinen van Schoorl (Boer 2001a). Er
bestaan daarentegen ook concentraties met alleen maar hybriden. Een deel van de Ganzenhoek
bijvoorbeeld lijkt alleen maar uit hybriden te bestaan.
Formica rufa Linnaeus, 1761
behaarde bosmier
Eerder voor Meijendel beschreven onder de naam: Formica major (Betrem 1926).
Na de wegmier, is de rode bosmier de bekendste Nederlandse mier. Van de drie grote " r o d e "
bosmiersoorten is de behaarde bosmier de gewoonste soort. Behaarde bosmieren zijn niet strikt
aan bossen g e b o n d e n . In gesloten bossen zijn ze zelfs zeldzaam. Veel nesten bevinden zich aan
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bosranden of in de buurt van lage of hoge struwelen. In Nederland hebben behaarde bosmieren
grofweg hetzelfde verspreidingsgebied als de kale bosmier. Behaarde bosmieren zijn meer dan
de andere twee soorten "duinbosmieren". Ze komen namelijk vrijwel overal in het hele Nederlandse duingebied voor.
Betrem (1926) had van deze soort eenmaal 10 exemplaren gevangen in De Bierlap. Ik heb de
indruk (tabel 3 en 7) dat de behaarde bosmier verspreid over heel Meijendel voorkomt.
Lasius flavus (Fabricius, 1781)
gele weidemier
In grazige ecosystemen, van droog tot nat, kunnen gele weidemieren voorkomen. Dat kunnen
grasgazons zijn of sportvelden, maar ook droge duingraslanden met hoge grassen. Ook in heidevegetaties komen ze voor. De mieren zijn niet bovengronds actief. Ze leven in symbiose met
wortelluizen. Kolonies hebben dikwijls het uiterlijk van met kruiden en grassen begroeide molshopen. Omdat gele weidemieren uitsluitend ondergronds leven, vallen ze niet op. Ze worden
dus gemakkelijk over het hoofd gezien, vooral als hun kolonies niet de karakteristieke molshoopvorm vertonen, zoals in duingebieden meestentijds het geval is.
Betrem (1926), De Bruyn & Mabelis (1974) en De Bruyn (1996) noemen de gele weidemier
niet. Westhoff & Westhoff-de Jonckheere vonden in lOOm' (duin-)berkenbosbodem twee kolonies. In het ElS-bestand komen diverse waarnemingen van gele weidemieren voor.
Ik heb slechts een keer een kolonie gevonden, maar ik heb niet gericht naar gele weidemieren
gezocht. Waarschijnlijk komen ze verspreid over heel Meijendel voor.
Lasius meridionalis (Bondroit, 1919)
veldmier
Het bevruchte wijfje van een veldmier is niet in staat om zelf een kolonie te stichten. Daartoe
heeft het een andere mierensoort nodig: vooral de buntgrasmier. Het wijfje dringt een buntgrasmierkolonie binnen en doodt de daar aanwezige koningin. De aanwezige werksters accepteren de nieuwe koningin. Deze produceert eieren waaruit vervolgens uitsluitend veldmieren
tevoorschijn komen. Veldmieren leven uitsluitend ondergronds. Kolonies zijn in het algemeen
moeilijk te vinden. Ze zijn te verwachten in dezelfde habitat als buntgrasmieren.
Starcke (1944) noemde deze soort al voor Meijendel. V. Lefeber vond op 31 juli 1957 een
mannetjes in de Kijfhoek en op 1 augustus 1958 een wijfje in de Meeuwenhoek (collectie NNML). In een malaiseval, gesitueerd in De Klip (A.C. 85.8 - 463.7) van H.J.Prijs (17-23 juli 2000) bevond zich een gevleugeld wijfje (collectie H. Huijbregts). Op twee verschillende plekken heb ik
veldmieren gevonden, maar er is niet gericht naar deze soort gezocht. Waarschijnlijk is de veldmier in Meijendel algemeen.
Lasius mixtus (Nylander, 1846)
wintermier
Net als bij de vorige en de volgende soort, is het wintermierwijfje niet zelf in staat om een kolonie te stichten. Haar strategie om een gastkolonie binnen te dringen is anders. De bevruchte
wijfjes overwinteren solitair. In het vroege voorjaar worden ze actief op een tijdstip dat de
meeste gele weidemieren nog niet actief, niet alert zijn. Daardoor kan het wijfje gemakkelijk
een kolonie van deze mieren binnendringen. Wintermieren leven uitsluitend ondergronds.
Er zijn enkele waarnemingen bekend van Meijendel, o.a. van Westhoff & Westhoff-de Jonckheere 1942) uit de Kijfhoek.
Lasius umbratus (Nylander, 1846)
Eerder voor Meijendel beschreven onder de naam: Acanthomyops

schaduwmier
umbrata

Het bevruchte wijfje van een schaduwmier is ook niet in staat om zelf een kolonie te stichten.
Daartoe heeft het eveneens een andere mierensoort nodig. Ze gebruiken vooral de kolonies van
humusmieren of wegmieren als tijdelijke gastkolonies. In Nederland is de schaduwmier betrekkelijk algemeen. Schaduwmieren leven uitsluitend ondergronds. Het zoeken naar schaduwmieren (en andere mieren van het subgenus Chthonolasius) is een tijdrovende bezigheid.
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Bertrem (1926) vond schaduwmieren in "boomstompen" en ook De Bruyn (1996) noemt de
soort. Zelf vond ik ook op enkele plaatsen schaduwmieren.
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Eerder voor Meijendel beschreven onder de naam Acanthomyops

glanzende houtmier
fuliginosa.

Glanzende houtmieren vallen op door het glanzende, zwarte uiterlijk en vanwege het feit dat ze
in file lopen, van, naar en op bomen. Glanzende houtmieren "melken" op de boom aanwezige
luizen. Hun kolonie bevindt zich ter hoogte van het maaiveld in een boom. De boom is daartoe
uitgehold. Minder bekend is dat glanzende houtmieren ook huizen in wortels van struiken en in
dood hout, zelfs sloophout (Boer1997). De meeste kolonies ontstaan door afsplitsing van een
moederkolonie. Nieuwe vestigingen ontstaan doordat het wijfje een kolonie binnendringt van
de schaduwmier.
Betrem (1926) noemt de glanzende houtmier een der "alleralgemeenste" mieren. Dit is stellig
onjuist. Glanzende houtmieren vallen meer op dan de meeste andere mieren en lijken daardoor
tot de "alleralgemeenste" mieren te behoren. Wel juist is dat overal in Meijendel glanzende
houtmieren te zien zijn.
Lasius niger (Linnaeus, 1758)

wegmier

Eerder voor Meijendel beschreven als Acanthomyops nigra en Lasius niger "Lasius niger" omvat twee soorten, nl. Lasius
niger en L. platythorax. In de tekst hieronder wordt alleen uitgegaan van mijn waarnemingen.

Overal waar mensen in de grond wroeten komen wegmieren voor (Boer 2000). Wegmieren worden daarom vooral gevonden rond huizen en gebouwen, in parken, op parkeerplaatsen, picknickplaatsen, campings, enzovoorts. In Nederland is de wegmier zeer algemeen. In gesloten bossen komen geen wegmieren voor. In min of meer natuurlijke ecosystemen ontbreekt de soort
eveneens, met één uitzondering: zandverstuivingen. Het lijkt er op dat wegmieren de enige mieren zijn die op één of andere manier het hoofd weten te bieden aan overstuiven en verstuiven
van hun kolonie.
De wegmier komt in Meijendel precies voor waar hij thuis hoort: in de zeereep, in de delen
van het terrein die als natuurontwikkelingsgebied beheerd worden, tussen de stenen van de
wegen en op plaatsen waar grondverzet is geweest ten behoeve van aanpassingen aan het waterleidinggebeuren. In de delen van het terrein waar de bodem al jaren met rust is gelaten, komen geen wegmieren voor.
Lasius platythorax Seifert, 1991

humusmier

Niet eerder voor Meijendel beschreven (zie onder de naam: Lasius niger)

Humusmieren lijken sprekend op wegmieren. In het veld zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Humusmieren huizen echter in humeus materiaal (vermolmde takken, stronken, dichte
humuspakketten), terwijl wegmieren uitsluitend in zand huizen. In Nederland komt de humusmier overal voor waar voldoende humeus materiaal aanwezig is. Dat kunnen bossen zijn, maar
ook heidevelden, natte venen en zoombeplantingen. In de Schoorlse duinen heb ik gezien dat
takken en boomstronken van twee jaar daarvoor omgehakte dennen reeds bewoond werden
door jonge koninginnen van de humusmier. De humusmier holt dikke takken, dode boomstammen en boomstronken uit en versnelt daarmee de humusvorming. Doordat de humusmieren
plaatselijk in het hout actief zijn, ontstaan er allerlei habitats die door verschillende organismen
worden bezet. De biodiversiteit wordt dus vergroot als de humusmier zijn gang kan gaan (Boer
1998).
De humusmier komt verspreid over heel Meijendel voor.
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Lasius psammophilus Seifert, 1992
buntgrasmier
Eerder voor Meijendel beschreven onder de naam: Acanthomyops aliena en Lasius alienus.
Zoals de naam al suggereert is dit een mier die haar o p t i m u m heeft in buntgrasvegetaties. Aan
het o p g e w o r p e n zand rond een buntgraspol is te zien dat tussen de wortels van het gras mieren
actief zijn. De t w e e soorten die dat beide doen zijn de zwarte zaadmier en de buntgrasmier.
Vaak komen ze beide in grote dichtheden in deze vegetaties voor. De meeste buntgrasmieren in
insectencollecties komen van de z a n d g r o n d e n van het oosten en midden van het land. Nu is de
buntgrasmier daar een zeldzame verschijning. De buntgrasmier is op te vatten als een indicator
voor ongestoorde open duinvegetaties.
Betrem (1926) n o e m t als voornaamste vindplaats van deze mier een vlakte ten westen van De
Bierlap waar ze in zeer g r o t e getale v o o r k o m e n . Zowel Van der Meijden (1974) als De Bruyn &
Mabelis (1974) noemen deze soort algemeen voor Meijendel. Ik v o n d buntgrasmieren in alle
zandige vegetaties van Meijendel, zowel in zandige mosvegetaties als open d u i n d o o r n s t r u w e len. Plaatselijk is deze soort d o m i n a n t over andere mierensoorten. Opmerkelijk was de waarnem i n g van een kolonie in een gescheurde populier, een meter boven de g r o n d . De scheur was
opgevuld met humus en zand en was begroeid. Ik nam deze kolonie zowel in 2000 als in 2001
waar.

G r o e n e s p e c h t e n als Indicator v o o r m i e r e n r i j k d o m
De Bruyn et al. (1972) onderzochten 6428 groene spechtenkeutels in Meijendel. Na analyse leverden deze uitwerpselen 584.914 mieren op (tabel 8).
Tabel 8. Mieren als voedsel van de groene specht in procenten van het totaal aantal mieren in de spechtenkeutels

(DeBruynetal^^
kale bosmier
Formica polyctena
glanzende houtmier
Lasius fuliginosus
kleine soorten, t.w.:
Steekmieren Myrmica spec.
weg /humusmieren Lasius niger/platythorax
buntgrasmieren Lasius psammophilus
zwarte zaadmieren Tetramorium caespitum

zomer

Zachte winter

strenge winter

26

61

59

1

10

18

74

29

23

Groene spechten zijn voor hun voedsel vrijwel uitsluitend aangewezen op mieren. In bosmierrijke gebieden eten ze in de w i n t e r vooral bosmieren. In de zomer eten ze vrijwel uitsluitend kleine mierensoorten. In Meijendel zijn in de zomer voldoende mieren aanwezig o m een groene
spechtenpopulatie in stand te h o u d e n . Er zijn echter gebieden w a a r voldoende bosmieren zijn,
maar relatief w e i n i g andere mieren. In zo'n geval trekken de groene spechten in het voorjaar uit
het gebied w e g (Boer 2002a). Een goede b r o e d p o p u l a t i e groene spechten is dus een indicatie
voor een rijke mierenfauna.
Uit de gegevens van O p p e n t o c h t (2002) zou de indruk g e w e k t kunnen w o r d e n , dat het niet
goed gaat met de Meijendelse mieren o m d a t het aantal broedparen van de groene specht dramatisch in aantal a f n e e m t (zie f i g u u r 2). Deze achteruitgang is echter vrijwel zeker het gevolg
van de aanwezigheid van haviken. De achteruitgang van soorten als h o u t d u i f , ekster en koekoek, typische prooidieren van de havik, w i j z e n eveneens o p predatie door deze r o o f v o g e l . In de
w i n t e r is het aantal haviken nog groter d o o r immigratie van noordelijke trekkers, hetgeen de
predatiedruk op de groene specht nog sterker v e r g r o o t (figuur 3). W e zien dan zelfs een verh o u d i n g van 1 t o t 2 groene spechten o p 1 havik (Westgeest et al. 2002). Een dergelijke t r e n d
w o r d t ook w a a r g e n o m e n in de duinen van Bergen NH.
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Overigens is het opmerkelijk dat in de analyses van De Bruyn et al. (1972) geen grauwzwarte
mieren Formica fusca worden genoemd. Uit mijn analyses van mierenkeutels uit alle delen van
Nederland blijkt dat deze mier bijzonder veel gegeten wordt. In spechtenkeutels lijken de mierfragmenten van de grauwzwarte mier erg veel op de - eveneens zwarte - glanzende houtmier.
Mogelijk zijn de grauwzwarte mieren dus in de keutels niet als zodanig herkent. Overigens vond
ik op 27.6.2000 in Meijendel een groene spechtenkeutel met grauwzwarte mieren. De volledige
inhoud van deze keutel bestond uit 46 zandsteekmieren Myrmica sabuleti, 2 bosmieren Formica
rufa X polyctena en 9 grauwzwarte mieren Formica fusca.

999

2000

2001

Fig 2. Aantal broedparen van havik en groene specht van 1992 tot en met 2001 (Oppentocht 2002)

Fig.3 Het aantal haviken en groene spechten
per km2 in de winter 2000/2001 (Westgeest et
al 2002)

Mieren en dierengemeenschappen in Meijendel
De Bruyn (1996) analyseerde de potvalvangsten van 100 locaties uit 1955. Op grond van deze
gegevens gaf hij beschrijvingen van diergemeenschappen in Meijendel. Hij deelde de verzameling monsters op in elf "biotoopklassen" naar de vegetatieontwikkeling en afstand tot de zee. In
een aantal van deze diergemeenschappen werden ook mieren opgenomen, althans die mieren
die hun optimum in genoemde biotoopklasse hebben. Uit De Bruyn's artikel wordt niet duidelijk
hoe dat optimum is gedefinieerd. De Bruyn spreekt wel over de multivariatie analyse, maar in
hoeverre deze is toegepast, is mij na lezing van zijn artikel niet duidelijk. In De Bruyn's potvallen
was geen conserveringsvloeistof aanwezig. De mieren konden dus in en uitlopen. Opmerkelijk is
het ontbreken van stengelslankmieren Leptothorax albipennis en het nauwelijks voorkomen van
grauwzwarte mieren Formica fusca in zijn vallen. Om De Bruyn's gegevens te kunnen vergelijken, had ik al bij voorbaat een aantal van mijn transsecten gelokaliseerd op plekken waar ook
De Bruyn's potvallen stonden. Ik maakte daartoe gebruik van een kaart waarop deze locaties
stonden genoteerd (Hunia 1995). Een vergelijking met de gegevens van De Bruyn staat in tabel
8. Uit dit overzicht blijkt, dat De Bruyn's koppeling van mieren aan genoemde biotoopklassen
niet overeenstemt met mijn bevindingen. Dit is mijns inziens onder andere het gevolg van de
voor dit doel ongeschikte methode die de Bruyn heeft toegepast.
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Conclusies en samenvatting
Het aantal in Nederland aangetroffen soorten is 60 (Boer et al 2003). Meijendel herbergt 23
soorten, dus 38 % van de Nederlandse mierenfauna. Als de twijfelgevallen (tabel 9) niet worden
meegerekend, zijn in de duinen tussen de Oude Rijn en de Nieuwe Waterweg 25 soorten waargenomen waarvan 92 % in Meijendel.
Het doel van mijn onderzoek was in de eerste plaats het verzamelen van gegevens van zoveel
mogelijk verschillende locaties in duingebieden. Daartoe is een doorsnede gemaakt van Meijendel, waarin zoveel mogelijk verschillende vegetatietypen zijn opgenomen. De gegevens leveren
een indruk op. Deze indruk is als volgt:
1. Het verspreidingspatroon van de verschillende mierensoorten over Meijendel wijkt maar
weinig af van die van andere kustduingebieden (zie de punten 6 t/m 8 hierna)
2. In mijn onderzoek zijn enkele soorten ontdekt die nog niet eerder in Meijendel waren aangetroffen, namelijk de humusmier Lasius platythorax en de bosmierhybride Formica rufa x
polyctena. Na determinaties van mieren uit verschillende collecties werden ook de duinsteekmier Myrmica specioides en de staafmier Ponera coarctata als nieuw voor Meijendel
ontdekt.
3. De status van enkele mierensoorten is door mijn onderzoek gewijzigd. De moerassteekmier
Myrmica scabrinodis is als Meijendelse soort geschrapt en de veldmier Lasius meridionalis is
in plaats van zeldzaam vrijwel zeker algemeen.
4. Dit onderzoek geeft eveneens wat meer duidelijkheid met betrekking tot het voorkomen
van bosmieren. Aanvankelijk werd vrijwel uitsluitend de kale bosmier Formica polyctena als
bosmiersoort genoemd. Nu blijkt dat deze soort zich beperkt tot enkele concentraties. Daarbuiten is de behaarde bosmier Formica rufa te vinden. Veel bosmierkolonies bestaan uit hybriden. Ook deze hybriden zijn beperkt tot enkele concentraties.
5. Op veel plaatsen in Meijendel komt de wegmier Lasius niger voor. Dit wijst op bodemverstoring. Vooral langs wegen, paden, kanalen en natuurontwikkelingsprojecten is dit het geval.
Pas als deze mier uit een vegetatie is verdwenen, kan gesproken worden van een min of
meer stabiele bodem(-fauna?).
6. De grauwzwarte mier Formica fusca lijkt hier minder algemeen dan in de Noord-Hollandse
duinen.
7. Opvallend is dat de bruine renmier Formica cunicularia slechts tweemaal is waargenomen,
terwijl deze soort in de duinen boven de Oude Rijn vrij algemeen is (Boer & De Gruyter
1999).
8. Eveneens opmerkelijk is het ontbreken van de kokersteekmier Myrmica schencki. Ook een
soort die in de duinen boven de Oude Rijn wel voorkomt (Boer & De Gruyter 1999).
9. De plaats van mieren in de dierengemeenschappen van Meijendel, zoals die beschreven is
door De Bruyn (1996), komt hoegenaamd niet overeen met de thans verzamelde gegevens.
10. De achteruitgang van de groene specht in Meijendel, is niet het gevolg van een achteruitgang in de mierenpopulatie, maar vrijwel zeker een gevolg van predatie door haviken.
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Tabel 8. Biotoopklassen waarin bepaalde mieren hun optimum hebben volgens De Bruyn (1996). In deze
Omschrijving biotoopklasse volgens De mieren welke hun opBruyn (1996)
timum hebben in betreffende biotoopklasse
kaal zand met korstmos, buntgras en
buntgrasmier:
helm (2150-2200 m van zee)
Lasius psammophilus

zand bijna geheel bedekt met korstmos, mos, buntgras, helm, duinriet en
walstro, 13350-1550 m van zee

zwarte zaadmier:
Tetramorium caespitum

vegetatie van duinriet met walstro en
kruipend stalkruid, dauwbraam,
kruipwilg en duindoorn (850-900 m
van zee)

moerassteekmier:
Myrmica scabrinodis

vegetatie van duinriet met walstro en
kruipend stalkruid, dauwbraam,
kruipwilg en duindoorn (1350-1550 m
van zee)

grauwzwarte mier:
Formica fusca

Vegetatie van duinriet met sint janskale bosmier:
kruid, kamperfoelie, berk en meidoorn Formica polyctena
(2200-2400 m van zee)
behaarde bosmier:
Formica rufa
bosjes van berk of zwarte populier met glanzende houtmier:
hoog gras en kruiden, meidoorn,
Lasius fuliginosus
hondsroos, liguster en dauwbraam
wegmier:
(750-900 m van zee)
Lasius niger

bosjes van berk of zwarte populier met schaduwmier:
hoog gras en kruiden, meidoorn,
£.as/us umbratus
hondsroos, liguster en dauwbraam
(1350-1750 m van zee)
bossen van berk met meidoorn, hondsroos, populier, braam en dichte ondergroei van kruiden: grote brandnetel, robertskruid, valeriaan, watermunt, leverkruid, kale jonker en
speerdistel (1450-1550 m van zee)
Ratelpopulierenbos aan de rand van
een grote duinvallei met enkele meidoornstruiken en ondergroei van gras
en kruiden in het bijzonder dagkoekoesbloem (2150-2300 m van zee)

gewone steekmier:
Myrmica rubra

bossteekmier:
Myrmica ruginodis

Discussie

In de andere door De Bruyn genoemde biotoopklassen met buntgras wordt de buntgrasmier niet genoemd, terwijl ik constateerde dat overal waar buntgras in Meijendel voorkomt, ook buntgrasmieren
voorkomen.
Ook dichter en verder van zee komen zaadmieren
voor in vegetaties met een klein percentage kaal
zand.
Daar de moerassteekmier niet door mij in Meijendel
is waargenomen en bovendien niet in Nederland in
dit soort "biotoopklassen" voorkomt, is het aannemelijk dat hier een andere soort wordt bedoeld, namelijk de zandsteekmier Myrmica sabuleti
In genoemde biotoopklasse komen inderdaad hoge
dichtheden voor. In dezelfde biotoopklasse, maar
dichter bij zee, is de koloniedichtheid vrijwel zeker
min of meer even hoog. De grauwzwarte mier komt
in vrijwel alle habitats in de duinen voor.
Gezien der grote actieradius van de werksters, is op
grond van de potvangsten niet te bepalen of genoemde soorten hun optimum hebben in genoemde
biotoopklasse
In plaats van de wegmier Lasius niger wordt hier
vrijwel zeker de humusmier Lasius platythorax bedoeld.
Aangezien Betrem de glanzende houtmier een van
de "alleralgemeenste" mieren van Meijendel noemt
is het vrij onlogisch de glanzende houtmier in zo'n
beperkte biotoopklasse onder te brengen. Ook in de
vegetaties hier onder komen glanzende houtmieren
voor.
Deze soort komt slechts zelden in potvalvangsten
voor, omdat ze voornamelijk ondergronds actief zijn.
Verder geldt hier hetzelfde als reeds is opgemerkt bij
de glanzende houtmier.
In deze biotoopklasse hoort de gewone steekmier
zeker thuis. Gezien de brede ecologische amplitude
van deze soort, komen veel andere biotoopklassen
eveneens in aanmerking.

In Meijendel hebben bossteekmieren hun optimum in
dit soort biotoopklassen.
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DISCUSSIE
Kale bosmieren gaan sinds circa 1990 in De Bierlap achteruit. Dit lijkt het gevolg van begrazing,
welke sinds 1991 haar intrede deed (Nederlof 1996). Er zijn tot nu toe te weinig gegevens bekend over de effecten van begrazing op bosmierpopulaties die deze theorie ondersteunen. Er
zijn evenwel aanwijzingen dat begrazing inderdaad een negatief effect heeft.
Tabel 9. Overzicht van alle mierensoorten, waargenomen In de duinen tussen de Oude Rijn en de Nieuwe
Waterweg (ElS-gegevens, door mij aangevuld) en die van Meijendel.
duinen tussen
wetenschappelijke naam

nederiandse naam

Oude Rijn en
Nieuwe Waterweg Meijendel

Ponera coarctata (Latreille, 1802)

staafmier

w

[wj

Anergates atratulus (Schenck, 1852)

woekermier

X

Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846)

glanzende gastmier

X

(+)
(+)
+

Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)

behaarde slankmier

X

Leptothorax albipennis (Curtis, 1854)

stengelslankmier

X

•F

Myrmica microrubra Seifert, 1993

gaststeekmier

T

T

Myrmica rubra (Linnaues, 1758)

gewone steekmier

X

•f

Myrmica ruginodis Nylander, 1845

bossteekmier

X

-F

Myrmica rugulosa Nylander, 1849

kleine steekmier

#

Myrmica sabuleti Meinert, 1851

zandsteekmier

X

+

Myrmica scabrinodis Nylander, 1846

moerassteekmier

T

T
•F

Myrmica specioides Bondroit, 1918

duinsteekmier

X

Stenamma debile (Förster, 1850)

gewone drentelmier

X

•F

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)

zwarte zaadmier

X

-F

Formica polyctena Förster, 1850

kale bosmier

X

-F

Formica rufa Linnaeus, 1751

behaarde bosmier

X

-F

X

•F

Formica rufa x polyctena
Formica cunicularia (Latreille, 1798)

bruine renmier

X

(+)

Formica fusca (Linnaeus, 1758)

X

+

Formica lusatica (Seifert, 1995)

grauwzwarte mier
duinrenmier

Lasius flavus (Fabricius, 1781)

gele weidemier

X

•F

Lasius meridionalis (Bondroit, 1919)

veldmier
wintermier

X

-F

X

(+)

X

T

Lasius umbratus (Nylander, 1845)

breedschubmier
schaduwmier

X

•F

Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)

glanzende houtmier

X

-F

Lasius mixtus (Nylander, 1845)
Lasius sabularum (Bondroit, 1918)

X

Lasius niger (Linnaeus, 1758)

wegmier

X

+

Lasius platythorax Seifert, 1991

humusmier

X

-F

Lasius psammophilus Seifert, 1992

buntgrasmier

X

•F

w = wijfje; m = mannetje
# = determinatie onzeker, niet door mij gecontroleerd
•F = waargenomen in juni en/of september 2000
(-F) = uit andere, in de tekst genoemde bronnen, determinatie niet door mij gecontroleerd
[-F] = uit andere, in de tekst genoemde bronnen, determinatie door mij gecontroleerd

Er zijn slechts twee mierensoorten die niet in Meijendel, maar wel in de duinen tussen de Oude
Rijn en de Nieuwe Waterweg zijn waargenomen. De duinrenmier Formica lusatica en de breedschubmier Lasius sabularum. De waarneming van de duinrenmier zou misschien nog afkomstig
kunnen zijn uit Meijendel, daar de etiketvermelding "Den Haag" ook "Meijendel kan betekenen. Het betrof overigens slechts een waarneming uit de 19' eeuw. Het is dus allerminst zeker of
deze soort thans in het duingebied voorkomt. De breedschubmier en de gaststeekmier Myrmica
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microrubra zijn pas kort geleden in Nederland is ontdekt. Beide zijn in Meijendel te verwachten.
Bovendien is het niet ondenkbaar dat in de vochtige duinvalleien de moerassteekmier Myrmica
scabrinodis voorkomt.
Van vijf mierensoorten, te weten Lasius flavus, L. meridionalis, L. mixtus. Formica cunicularia en
F. fusca is nog onvoldoende bekend. Indien de potvalvangsten van 1973 nader geanalyseerd
kunnen worden, dus als de directie van NNML hiervoor toestemming verleend, kan meer duidelijkheid omtrent hun voorkomen worden geschapen. Het is niet onmogelijk dat ook de twee in
Meijendel te verwachten soorten namelijk Lasius sabularum en Myrmica microrubra hier bij zullen zijn. En wie weet levert nader onderzoek van deze potvallenserie nog meer interessante gegevens op.
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Tijdens verstuivingen na de opheffing van pan 26 in Meijendel, bood dit merkwaardige zandmonster
lang weerstand. Het is misschien een met rietwortels verstevigd oeverrestant, foto; Herman van der
Meer 2000
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