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IV INVENTARISATIES

IV.A Mierenatlas:stand van zaken

André van Loon

Nederlandse Fauna bij Naturalis van de grond. Dat bood aantrekkelijke perspectieven

maar het opnemen in zo’n serie zorgt ook voor allerlei technische problemen en

randvoorwaarden die ervoor zorgen dat een dergelijk project altijd langer duurt dan

auteurs en redactie, maar ook menige waarnemer die gegevens heeft bijgedragen, lief

is.

De langere voorbereidingstijd bood echter wel de mogelijkheid om

verspreidingsgegevens van mieren te blijven verzamelen. In bijgaand kaartje is te

zien van welke hokken (5x5 km) er ten minste één gegeven (record) bekend is.

Hierbij is een splitsing aangebracht in de hokken met gegevens van vóór 1980 en

hokken met gegevens van na 1980. Het is duidelijk dat er van een landelijke dekking

nog geen sprake is. Zoals te verwachten viel, zijn de zandgronden behoorlijk

onderzocht, maar in de weidegebieden en polderlandschappen zijn nog veel ‘witte

gebieden’. Weliswaar zijn daar minder mierensoorten te verwachten, maar het zou

toch aardig zijn als in de komende jaren daareens naar mieren wordt gezocht.

De atlas van de Nederlandse mieren die bij de European Invertebrate Survey (EIS) al

geruime tijd in voorbereiding is, maakt zoals bekend deel uit van een groter project,

namelijk dat van de Nederlandse Aculeaten (angeldragers: bijen, wespen en mieren).
Het lag aanvankelijk in de bedoeling om in één atlas alle Nederlandse bijen, wespen

en mieren te behandelen. In 1999 werd om een aantal praktische redenen besloten om

de zaak te splitsen: de wespen en mieren in één deel, waarvan de manuscripten toen

al vergevorderd waren; en de bijen in een tweede deel. In januari 2001 is het

manuscript voor de wespen en mieren ingeleverd bij de eindredactie van de serie

Nederlandse Fauna (uitgegeven door Naturalis, KNNV en EIS). In deze serie zijn
reeds delen verschenen over de sprinkhanen en krekels, de zoetwatermollusken en de

loopkevers. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de productie van het deel over de

Nederlandse libellen dat naar verwachting eind 2001 of begin 2002 zal verschijnen.

De wespen- en mierenatlas zal hopelijk niet al te lang daarna aan de beurt zijn.

Het is duidelijk dat het produceren van dergelijke boeken, die in de meeste gevallen
door meerdere auteurs worden geschreven, een kwestie van lange adem is. In 1992,

toen ondergetekende als projectmedewerker bij EIS begon aan het opbouwen van het

databestand voor de Nederlandse mieren, was de (optimistische!) verwachting dat de

Aculeatenatlas in 1995 of 1996 er wel zou liggen. De precieze opzet van het boek is

echter herhaaldelijk bijgesteld en op een gegeven ogenblik kwam ook de serie
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Bijschrift bij kaart:

Formicidae: 5x5-km-hokken met ten minste één record. Open cirkel: vóór 1980 (549

hokken); stip; 1980-begin 2001 (612 hokken)
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