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Tijdens onderzoek naar de fauna van heidelandschappen zijn twee
zeldzame soorten gaststeekmieren gevonden, Myrmica bibikoffi en
M. hirsuta. Myrmica bibikoffi, ofwel Kutters gaststeekmier, is een nieuwe
soort voor Nederland. Het is een bijzondere vondst, aangezien deze soort
in Europa uitermate zeldzaam is met nog geen tien vindplaatsen in slechts
vier landen. Determinatiekenmerken worden gegeven, evenals informatie
over de leefwijze. Voor M. hirsuta, de ruige gaststeekmier, betekende
de nieuwe vindplaats de derde in Nederland. Beide soorten staan op
de internationale rode lijst van het IUCN als 'kwetsbaar'.

Inleiding
In Noord-Frankrijk, West-Duitsland, Groot-Brittannië en de
Benelux komen vier soorten gaststeekmieren voor: Myrmica
bibikoffi (Kutter), M. hirsuta (Elmes), M. karavajevi (Arnoldi) en
M. vandeli (Bondroit), alle vier zeldzame tot zeer zeldzame soorten (Boer 2010). Aanvankelijk werden ook de als gaststeekmieren beschreven M. schenckioides Boer & Noordijk en M. microrubra
Seifert voor Nederland genoemd (Boer & Noordijk 2005, Boer
1999, en zie Seifert 1993). Radchenko & Elmes (2010) zijn van
mening dat het enige exemplaar waarop de soortbeschrijving
van M. schenckioides is gebaseerd, een exemplaar betreft met een
afwijking die het gevolg is geweest van een parasitaire infectie.
Cs´ósz (2012) heeft röntgenfoto’s van het exemplaar gemaakt,
maar kon geen parasitaire infectie aantonen. Hij is van mening
dat het gaat om een teratologische afwijking, een misvorming
die ontstaat bij de ontwikkeling. Het gevolg van deze publicaties
is dat M. schenckioides tegenwoordig als een synoniem wordt
beschouwd van M. schencki (Viereck), en dus geen zelfstandige
soort meer is (Radchenko & Elmes 2010). Van M. microrubra is na
uitgebreid onderzoek vastgesteld dat het hier gaat om zogenaamde microgynen (kleine koninginnen) van M. rubra (Linnaeus), die
in het moedernest leven en niet gezien kunnen worden als een
aparte soort (Steiner et al. 2006).
Alle gaststeekmieren leven als parasiet in het nest van een
nauw verwante soort: Myrmica vandeli lijkt morfologisch het
meest op haar gastheer M. scabrinodis (Nylander) en M. bibikoffi
het meest op M. sabuleti (Meinert). Evolutionair gezien zijn
gaststeekmieren daarom zeer waarschijnlijk uit hun gastheren ontstaan. Sommige gaststeekmieren kennen geen
eigen werksters, zoals M. karavajevi, of werksters zijn zeer
zeldzaam zoals bij M. hirsuta. Bij M. vandeli en M. bibikoffi komen wel werksters voor. De gastmierkoninginnen produceren
een feromoon waardoor in het nest geen geslachtsdieren van
de gastheer tot ontwikkeling komen. Er worden dus alleen
gastheerwerksters ontwikkeld, die op hun beurt de gast-

steekmieren voeden en verzorgen, inclusief het broed van de
gaststeekmieren.
Een ander verschil binnen dit groepje gaststeekmieren is dat
M. hirsuta en M. karavajevi permanente sociaalparasieten zijn,
terwijl M. vandeli een facultatieve sociaalparasiet is. Facultatief
wil zeggen dat de soort in principe ook onafhankelijk een kolonie kan stichten. Van M. bibikoffi is dit nog onduidelijk, waarschijnlijk is ze eveneens een permanente sociaalparasiet.
In Nederland waren alleen M. vandeli (één exemplaar, een
gyne) en M. hirsuta (vijf exemplaren, vier gynen en een mannetje) bekend (Noordijk & Boer 2008, Boer 2009). Hier beschrijven we de waarneming van een werkster van M. bibikoffi, nieuw
voor Nederland, en de waarneming van nog twee M. hirsutakoninginnen (figuur 1).

Het onderzoek
De vangsten van Myrmica bibikoffi en M. hirsuta zijn gedaan in
2011 tijdens onderzoek van Stichting Bargerveen in het kader van het onderzoeksprogramma Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit (O+BN) van het Ministerie van Economische
Zaken. Onderzocht werd wat de bijdrage is van relatief voedselrijke, (voormalige) extensief beheerde akkers in het heidelandschap voor de biodiversiteit. Om de bodembewonende
fauna te bemonsteren zijn bodemvallen uitgezet in verschillende heideakkers en de ernaast gelegen droge heide. De bodemvallen hebben van begin april tot eind september gefunctioneerd, waarbij de vallen elke drie weken werden geleegd
(Vogels et al. 2013).

Waarneming van Myrmica bibikoffi
In een bodemvalmonster uit natuurgebied De Schaopedobbe
in Friesland (figuur 2, AC 213,6-551,8) werd een werkster van
M. bibikoffi aangetroffen. De werkster is gevangen in de periode
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1. (a) Een werkster van M. bibikoffi, De Schaopedobbe (Friesland), 2011. (b) Een gyne van M. hirsuta. Foto’s: Th. Heijerman (a) & A. Nobile,
www.antweb.org (b)
1. (a) A worker of M. bibikoffi, De Schaopedobbe (Friesland), 2011. (b) A gyne of M. hirsuta.

15 april tot en met 6 mei 2011. Het terrein is bijna 100 ha groot
en is gelegen nabij Elsloo, grenzend aan het Nationaal Park
Drents-Friese Wold. De Schaopedobbe bestaat uit een afwisseling van heide (droog en nat), stuifduinen, vennen en voormalige landbouwgronden die in beheer zijn bij It Fryske Gea.
De heide heeft hier een open karakter met grote pollen struikhei (Calluna vulgaris) en een grazige vegetatie. Naast deze gaststeekmier werden in dezelfde bodemval enkele werksters van
de gastheersoort M. sabuleti gevangen.
Myrmica bibikoffi-werksters zijn gemakkelijk te verwarren
met de gastheerwerksters. Een belangrijk onderscheid met
M. sabuleti is de beharing op de petiolus (voorste knoop):
M. bibikoffi heeft meer dan tien haren terwijl M. sabuleti er
meestal minder dan acht heeft, die bovendien beduidend

korter zijn (figuur 3). Hetzelfde geldt voor de koninginnen van
deze soorten. Werksters van M. bibikoffi verschillen bovendien
van werksters van andere Myrmica-soorten door de krachtige,
netwerkvormige ribbelstructuur op de kop. Bij de andere
Myrmica-soorten is de netvormige structuur aanzienlijk zwakker en beperkt tot de bovenkant van de kop (figuur 4). Een
subtiel, maar belangrijk kenmerk is de vorm van de spoor op
de middelste en achterste scheen. Zowel bij de werksters als
bij de koninginnen van M. bibikoffi zijn de sporen sterk gereduceerd, terwijl deze bij M. sabuleti groot en opvallend zijn
(figuur 5).
Of Myrmica bibikoffi een permanente, tijdelijke of facultatieve
sociaalparasiet is, is nog onduidelijk. Radchenko & Elmes (2010)
vermelden dat de eerste vondst van deze soort (werksters,

2. De vangplek van Myrmica bibikoffi in De Schaopedobbe in 2011. Foto: M. Weijters
2. The habitat where M. bibikoffi was collected in the Schaopedobbe in 2011.
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3. De beharing op de petioli bij (a) M. sabuleti en (b) M. bibikoffi. Foto’s: A. Nobile, www.antweb.org (a) & Th. Heijerman (b)
3. The setosity on the petiole of (a) M. sabuleti and (b) M. bibikoffi.

mannetjes en een koningin) een zelfstandige kolonie betrof,
maar in de originele beschrijving (Kutter 1963) is nergens uit
op te maken dat dit het geval was. Alle andere bekende M.
bibikoffi zijn gevonden in een gastheernest. Voorlopig kunnen we dus aannemen dat het hier gaat om een permanente
sociaalparasiet. De gastheersoort in Centraal-Europa is M. sabuleti. In Spanje is M. bibikoffi aangetroffen in een nest van een
tweelingsoort van M. sabuleti, M. spinosior (Santschi) (Garcia et al.
2008).
De eerste vondst van Myrmica bibikoffi was in Zwitserland
te Vaulion, kanton Vaud, in 1949 door M. Bibikoff en als nieuwe
soort beschreven door Kutter (1963). In Frankrijk is de soort voor
het eerst gevonden in 2006 in Bretagne nabij Cap Fréhel (Galkowski 2009). In 2008 is ze voor het eerst ontdekt in Spanje, op
twee vindplaatsen in het noorden: in Catalonië werd een gyne
gevonden, terwijl in Galicië vliegende mannetjes zijn gevangen
(Garcia et al. 2008). Seifert (2007) noemt drie waarnemingen van
M. bibikoffi uit Duitsland en dat is exclusief de dichtstbijzijnde
waarneming, namelijk uit Nordrhein-Westfalen (Sonnenburg &
Sonnenburg 2011).

a

0,2 mm

Twee waarnemingen van Myrmica hirsuta
In het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug (Ov) zijn twee
ongevleugelde wijfjes van M. hirsuta gevonden. De exemplaren
zijn gevangen in de perioden 22 augustus tot 7 september
en 7 september tot 28 september 2011 en zijn afkomstig uit
twee verschillende bodemvalmonsters die hemelsbreed
ongeveer vijf kilometer uit elkaar lagen (AC 227,1-485,0 en
AC 224,6-483,2). Het gebied is een groot heideterrein van ongeveer 35 km2 met veel ondergroei van rode bosbessen (Vaccinium
vitis-idaea).
Myrmica hirsuta-wijfjes zijn betrekkelijk eenvoudig te
onderscheiden van andere Myrmica-wijfjes door de opvallend lange en dichte beharing, terwijl de voorhoofdlijsten
nauwelijks versmald zijn, de doorns op het borststuk opvallend kort zijn en de postpetiolus (achterste knoop) opvallend
breder is dan de petiolus. De gastheersoort van M. hirsuta is
in Centraal-Europa M. sabuleti, terwijl in Noord-Europa deze
gaststeekmier vaak in nesten van de sterk aan M. sabuleti
verwante M. lonae (Finzi) aangetroffen wordt (Radchenko &
Elmes 2003).

b

4. (a) De ribbels op het midden van de kop zijn bij de meeste Myrmica-soorten lengteribbels zoals bij M. sabuleti, (b) terwijl deze bij M. bibikoffi

bestaan uit een prominente netwerkvormige structuur. Foto’s: A. Nobile, www.antweb.org (a) & Th. Heijerman (b)
4. (a) The rugae on the centre of the head are longitudinal in most Myrmica species, as in M. sabuleti, (b) while M. bibikoffi has a coarse, reticulate

structure.
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5. (a) De spoor op de achtertibia is bij M. bibikoffi kort en (b) bij

M. sabuleti van normale proporties (naar Radchenko & Elmes 2003,
Czekes et al. 2012).
5. (a) The spur at the hind tibia is short in M. bibikoffi, and (b) of normal proportions in M. sabuleti (after Radchenko & Elmes 2003, Czekes
et al. 2012).

Discussie
Waarnemingen van gaststeekmieren berusten vaak op toeval.
Dat komt doordat werksters ontbreken of slechts in zeer geringe hoeveelheden in het gastheernest voorkomen en niet aan
de oppervlakte komen. Waarnemingen van geslachtsdieren
(die gevleugeld het moedernest verlaten) liggen dan meer voor
de hand, maar die moeten dan wel toevallig in een insectenval
terechtkomen. Tot nu toe zijn alle Nederlandse vangsten van
gaststeekmieren afkomstig van bodem- en raamvallen. Dat zijn
precies de vangmiddelen die nodig zijn om niet-oppervlak actieve mierensoorten te vangen (Boer 2008). Deze vangmiddelen
zijn pas de laatste tien jaar redelijk frequent ingezet om mieren
te vangen. Mede daardoor zijn de vangsten van gaststeekmieren in Nederland van recente datum.
Gaststeekmieren komen ongetwijfeld al lang in Nederland
voor. Geschikt habitat, met name heidelandschappen, kwamen
pakweg honderd jaar geleden veel algemener voor. Veel heidegebieden zijn geheel verdwenen en wat over is gebleven zijn
slechts kleine snippers. Door natuurontwikkeling ontstaat soms
wel weer nieuw potentieel leefgebied, maar het zal enige tijd
duren voordat dat gekoloniseerd wordt, eerst door de gastheersoorten, dan door de gaststeekmieren. De gastheersoorten zijn
algemeen en kunnen zich goed verspreiden. Gaststeekmieren
zijn per definitie zeldzamer dan hun gastheren. Daarbij komt
dat bevruchte wijfjes weinig succesvol zijn bij het binnendringen van een gastheernest (Radchenko & Elmes 2010). Gewoonlijk worden de nesten van de gastheersoort geparasiteerd door
bevruchte wijfjes uit naburige, geparasiteerde nesten (Elmes
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Summary
Socially parasitic Myrmica ants of The Netherlands, including a new species: Myrmica
bibikoffi (Hymenoptera: Formicidae)
In northern France, western Germany, Great Britain and the Benelux, four species of
socially parasitic Myrmica ants are found: Myrmica bibikoffi, M. hirsuta, M. karavajevi and
M. vandeli. Socially parasitic Myrmica ants live as parasites in nests of their host species.
Socially parasitic Myrmica ants have undoubtedly lived in The Netherlands for a long
time. However, they have all been discovered recently. In 2011, Myrmica bibikoffi was found
for the first time in The Netherlands, in nature reserve The Schaopedobbe in the province
of Friesland. A worker was collected in a pitfall trap in a heathland together with its
host species M. sabuleti. In other countries, all but one observation of M. bibikoffi concern
ants collected in nests of the host. We suggest that M. bibikoffi should be considered a
permanent social parasite. On the Sallandse Heuvelrug two dealate gynes of M. hirsuta
were collected at two separate locations, approximately five kilometers apart. Myrmica
hirsuta is now known from three different locations in The Netherlands.
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