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namen voor mieren

In het vakblad Entomologisch Berichten 63(3):55 is de nieuwe
namenlijst van mieren (Hymenoptera Formicidae) gepubliceerd.
Afgesproken is om met ingang van januari 2005 deze nieuwe
namen in Nederland en België te gaan voeren. De brochures
van het KAD-EVM zullen vanaf die datum dan ook de nieuwe
Nederlandse namen bevatten.
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lnsectenwerkgroepen spelen in Nederland
een steeds belangrijker rol bij de formulering
van beleid op het gebied van natuur en landschap, zo ook de Mieren werkgroep van de
Nederlandse Entomologische Veren iging.
Leden van deze werkgroep hebben het initiatief genomen voor een herzien ing van de
Nederlandse mierennamen; de wetenschappelijke (internationaal gehanteerde) namen,
zij n o n veranderd .

EXOTISCHE MIERENSOORTEN

Doelmatig exotische mierensoorten bestrijden is voor veel dierplaagbestri jders nogal
eens lastig. Vaak worden ze Nederland in gesleept met goederen van
alle rlei aard. Zodoende komen we ze o.a. tegen in woonhuizen, restaurants, kassen, tuincentra en dierentuine n. Enkele exotische
exemplaren hebben inmiddels een Nederlandse naam gekregen.

Monomorium pharaonis L.

faraomier

Hypoponera punctatisssima Roger tropische staafmier
Technomyrmex albipes Smith

witvoetmier

Linepithema humile Mayr

argentijnse mier

Solenopsis geminata F.

brand mier

Tropische soorten die (nog) geen Nederlandse naam, maar zich al
wel in Nederland h ebben gevestigd, zijn Pheidole m1astaii Emery,
Paratrechina bourlxmirn Forel, Cre111atogaster swtellaris Ol iver,
Plagiolepis al/11a11di Emmery, Plageolopis pygmaea Latreille en

Tapinoma 111elanocepi1n/11111 F.

DRINGEND ADVIES
Indien u tropische mieren aantreft, laat deze dan determi11eren door
het KAD-EVM in Wage11i11gen. Dat zeggen we niet uit eigenbelang,
maar voor een effectieve, gerichte bestrijding is het m, eenmaal noodzakelijk om te weten om welke soort het gaat, hoe hij leeft, welk voedsel hij gebruikt enz. Er zijn al zo weinig beschikbare werkzame stoffen
overgebleven. Laat II daarom voor een goede chemische bestrijding
adviseren door deskundigen.
WAAROM NIEUWE NEDERLANDSE NAMEN?
Historische, min of meer ingeburgerde namen zijn zoveel mogelijk
gehand haafd, maar in sommige geva llen was de oude Nederlandse
naam niet logisch en eenduidig. Voor de soo rtnaam wordt zoveel
mogelijk gebruikgemaakt van de naam van het genus (of subgenus).
Verder verwij st de naam bij voorkeur naar het uiterlijk van de mier,
zij n gedrag of naar typerend habitat waarin de soort voorkomt (een
aardig voorbeeld daarvan is de buntgrasmier). Verkleinwoorden
worde n n iet gebruikt; het braa igatje is de uitzondering die de regel
bevestigt.
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Enkele mierensoorten die voornamelijk in bossen , heide en duinen
voorkomen, zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet
(F0S)/aanv. 4,3. 200: dit zijn de behaarde bosmier (voorheen de
behaarde rode bosmier), de zwartrug bosmier, de kale bosmier
(voorheen de kale rode bosmier) en de stronkmier. Deze m ierensoorten mogen dus niet bestreden worden! Mocht de overlast dusdan ig zijn dat het nest verplaatst moet worden, dan moet hiervoor
een ontheffing worden aangevraagd bij de Provincie waarin het
nest zich bevindt.

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam
(oud)

Nederlandse naam
(nieuw)

Myrmica rubra Linnaeus, 1758
= Myrm ica laevinodis Nyla nder

rode steekmier

gewone steekmier

Myrmica ruginodes Nylander, 1846

bossteekmier

bossteekmier

grasmier

zwarte zaadmier

zwarte reuzenmier

zwarte reuzenmier

Formicidae

Myrmica Latreille, 1804

N.B. Krijgslustige mier,
kan venijnig bijten,
komt niet binnenshuis.

Tetramorium Mayr, 1855
Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758)

N.B. Nestelen soms onder
gebouwen en komen
dan binnen.
Erg hinderlijk in voedselvoorraden, keukens, e.d.

Camponotus Mayr, 1861
Camponotus (Camponotus) vagus (Scopoli, 1763)
~
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---Formica linnaeus, 1758
Formica (Formica) polyctena Förster, 1850

rode bosmier

kale bosmier

N.B. Komt veel voor in
naald- en loofbossen;
maakt koepelnesten van
takjes en naalden.

Formica (Formica) rufa Linnaeus, 1761

behaarde bosmier

behaarde bosmier

Formica (Serviformica) fusca Linnaeus, 1758

grauwzwarte mier

grauwzwarte mier

N.B. Komt algemeen voor op
zandgrond (heidevelden);
vooral onder stenen; nesten
aan de oppervlakte niet
zichtbaar.

Formica (Raptiformica) sanguinea Latreille, 1798

rode roofmier

bloedrode roofmier

N.B. Komt algemeen voor op
heidegronden en langs
wegranden; nesten bij voor
keur in boomstronken.

gele weidemier

gele weidemier

gele grondmier

schaduwmier

glanzende houtmier

glanzende houtmier

Lasius (lasius) a/ienus Oster, 1850

zandmier

mergelmier

Lasius (lasius) brunneus Latreille, 1758

bruine mier

boommier

Lasius (lasius) niger Linnaeus, 1758

zwartbruine wegmier

wegmier

Lasius Fabricius, 1804
Subgenuscaut o/asius Wilson, 1955
Lasius (cautolasius) flavus (Fabricius, 1782)
Subgenus chthonolasius Ruzsky, 1912
Lasius (chthonolasius) umbratus (Nylander, 1846)

Lasius Fabricius, 1804
Subgenus Dendrolasius Ruzsky, 1913
Lasius (dendro/asius) fuliginosus Latreille, 1798

Lasius Fabricius, 1804
Subgenus lasius sensu strico

N.B. Bestrijding buitenshuis
heeft de voorkeur

