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VIII.C Oproep waarnemingen mierengasten
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Inleiding

Vragen

Komen beide gasten voor bij specifieke mierensoorten (waarschijnlijk niet)?

Is hun voorkomen gebonden aan bodemtype (waarschijnlijk wel)?

Is er een relatie tussen voorkomen en nestgrootte (waarschijnlijk niet)?

Zijn ze vaker aanwezig als er wortelluizen in het nest voorkomen(waarschijnlijk wel)?

Komen beide gasten vaak samen voor in een nest (waarschijnlijk wel)?
Komen ze minder vaak voor bij Formica-soorten? (waarschijnlijk wel)?

Ligt het aantal nesten waarin gasten voorkomen boven de 50% (vermoedelijk)?
Heeft de aanwezigheid van broed invloed op hun voorkomen (waarschijnlijk niet)?

Samen met Wouter Dekoninck uit België wil ik de komende jaren een analyse
uitvoeren naar gastheerspecificiteit van twee algemene mierengasten te weten de

springstaart Cyphoderus albinus en de pissebed Platyarthrus hoffmannseggii. Beide

soorten zijn wit, blind, mobiel en nemen een aparte positie in binnen de beide

faunagroepen. Er zijn een aantal vragen diewe graagzouden willen beantwoorden.

figuur viii.1 de pissebed Platyarthrus hoffmannseggii
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Hulp van MWG-leden gevraagd
We kunnen wel wat hulp gebruiken bij het verzamelen van de waarnemingen, met

name van actieve leden uit de Mierenwerkgroep. We zijn blij met elke waarneming

van een of beide gasten in het nest van willekeurige mierensoorten.Als je mieren goed

op naam kunt brengen en Platyarthrus kunt herkennen (zie figuur viii.1) hoeft er geen

bewijsmateriaal verzameld te worden. Wel zien we graag bewijsmateriaal van

Cyphoderus albinus (70% alcohol), aangezien verwarring met andere dieplevende

springstaarten niet is uit te sluiten. Mocht je interesse zijn gewekt door bovenstaande

vragen en wil je naast het voorkomen ook ecologische gegevens noteren neem dan

contact op met ondergetekende. Ik stuur je dan een invoerfile toe waarop de gevraagde

ecologische gegevens staan (biotoop, microhabitat, bodemtype, enzovoorts).

Voor alle duidelijkheid: waarschijnlijk zijn een aantal vragen niet op te lossen zonder

een nest helemaal uit te graven, of geven ze maar een deel van de oplossing. Wat ons

betreft stuit het uitgraven van nesten op ethische bezwaren en raden we aan dit niet te

doen.

Mieren, ik groet jullie Wel, waarom antwoorden jullie niet?


