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Verslag van de MWG-bijeenkomst over rode bosmieren
op 14 maart 2015
Bea Koetsier
Sinds verleden jaar ben ik lid van de Mierenwerkgroep Nederland. Zomaar om
eens wat meer te weten te komen over deze fascinerende kleine diertjes. Nog altijd
ben ik een volledige leek op mierengebied, maar heb inmiddels The lives of Ants
gelezen en de Mieren van de Benelux aangeschaft. Trouwens, geweldig leuk om
te lezen is het boek Van mieren bezeten door Edward O. Wilson, die wel bekend
staat als de ‘mierenprofessor’. Ik heb in maart 2014 de lezingenbijeenkomst en in
november de determinatiebijeenkomst van de mierenwerkgroep bijgewoond. Dat
beviel goed en zaterdag 14 maart 2015 bezocht ik dan ook de lezingenbijeenkomst
van dit jaar in Wageningen. Deze dag stond in het teken van de lancering van de
website www.bosmieren.nl, en ging daarom helemaal over rode bosmieren.

Figuur 1 De website www.bosmieren.nl werd op de bijeenkomst
gelanceerd
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We worden gastvrij ontvangen met koffie en stroopwafels. Met 32 personen is
de belangstelling zo massaal, dat het bestuur er geheel beduusd van is. Gezeten op
stoelen, houten krukjes en zelfs een sofa maken wij door middel van een presentatie
van Jinze Noordijk kennis met de nieuwe mierenwebsite www.bosmieren.nl.
Nuttig is het om te weten dat rode bosmieren, als enige mieren beschermd zijn
(maar dat blijven ze waarschijnlijk niet onder de aanstaande nieuwe Natuurwet).
Helaas hebben ze het laagste beschermingsniveau, dat wil zeggen dat allerlei
zogenaamd regulier ‘onderhoud’ in een terrein gewoon is toegestaan, maar iets
incidenteel veelomvattends kan niet zo maar. Belangrijk in de directe omgeving
van de mierennesten is de aanwezigheid van voldoende voedsel, de bomen met
grote hoeveelheden bladluizen zijn belangrijk om te beschermen. Wie bomen wil
kappen om een bosmiernest te redden, kan dat beter op enige afstand van het nest
doen, hierdoor kunnen de mieren zelf kiezen of ze naar de nieuwe zonrijkere plek
gaan. Bosmieren zijn van groot belang voor het evenwicht in het bos, ze hebben
allerlei interacties met andere soorten.

Figuur 2 Bram Mabelis legt het onderscheid tussen de behaarde
en kale bosmier uit (foto Jinze Noordijk)
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Bram Mabelis heeft het met eigen ogen gezien en vertelt erover in de tweede
lezing. Een stuk bos waar de bomen kaal zijn door rupsenvraat en bij de
bosmierennesten ziet alles er nog goed uit en zijn de bomen vol blad. Verder gaat
hij in op het verschil in kolonieopbouw en verspreidingsvermogen van de behaarde
bosmier Formica rufa en de kale bosmier F. polyctena.
Na een korte lunchpauze en het bezichtigen van de gipsnesten van Rudolf van
Hengel gaan we verder met de derde lezing die een aantal interessante filmpjes
bevat van Peter Boer. We zien hier merels, bosmuizen, boommarters en natuurlijk
groene spechten nestkoepels van bosmieren bezoeken.

Figuur 3 Een volle zaal vergaapt zich aan filmpjes van Peter Boer over de bezoekers van
nestkoepels (foto Jinze Noordijk)

Arjan van den Bosch verzorgt de laatste presentatie met een verhaal over
het Floriade-terrein bij Venlo. Hij maakt melding van speciale mierentunnels,
die onder nieuwe paden zijn aangelegd precies op de plek waar drukke
bosmierstraten aanwezig waren. Een voor mij geheel nieuw fenomeen. Het komt
erg grappig op mij over en het lijkt mij een ideale mogelijkheid om mensen over
rode bosmieren te informeren; helaas lijkt hiervan geen gebruik gemaakt te zijn.

6
André van Loon sluit het binnenprogramma af met mededelingen over
aanstaande excursies en de nieuwe verspreidingsatlas van mieren. Een deel van
het middaglezingenprogramma gaat helaas aan mij voorbij, omdat ik druk bezig
ben om door Rudolf algemeen ter beschikking gestelde collectiemiertjes aan mijn
zogenaamde referentiemierencollectie toe te voegen. Deze miertjes helpen mij
weer bij toekomstige determinaties.

Figuur 4 Excursie op Oranje Nassau’s Oord langs vele koepelnesten van de kale bosmier
(foto Jinze Noordijk)

’s Middag maken we een mooie wandeling op Oranje Nassau’s Oord, vlak bij
Wageningen. Hier zien we heel veel nesten van de kale bosmier. Er zijn vele, vele
oude en grote koepelnesten te zien. Er is uiteraard weinig mierenactiviteit, want
het is nog altijd winter en een koude dag. Echter op één nest zien we een groep
bosmieren die bij elkaar zit om op te warmen, een typisch verschijnsel van het
vroege voorjaar. Enkele bosmieren worden door een loep bekeken en dan zien
we blauwwrat, een schimmelinfectie. De mieren gaan hier niet aan dood, wel
hebben ze mogelijk meer last van mijten. Deze kunnen zich gemakkelijker aan
de mier hechten, maar mogelijk speelt ook wat verzwakking een rol. Geweldig
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ook om boven op een koepelnest de keutels van de groene specht te zien met
glinsterende mierenrestanten. Zoals bekend is met name de groene specht een
groot bosmierenliefhebber. Ook zien we muizenholletjes en bestuderen we andere
‘beschadigingen’ aan de nesten, zelfs een heel recente die veroorzaakt is door de
rennende hond van Rudolf.
Al met al ben ik op mierengebied weer wijzer geworden op deze dag, waarvoor
mijn dank!

Figuur 5 De auteur van dit artikel houdt een groene spechtkeutel vast met duidelijk
zichtbare resten van bosmieren (foto Jinze Noordijk)

Bea Koetsier, Blaauwweg 82, 3328 XS Dordrecht, koetsierb@hetnet.nl
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Mieren in de veenmoerasbossen van Borneo
Stijn J.J. Schreven
In december 2014 is A guide to the ants
of Sabangau online gepubliceerd (figuur

1). Deze pdf-uitgave vormt een eerste

naslagwerk over de mieren van het Sabangau
veenmoerasbos in Centraal-Kalimantan,


Indonesisch Borneo. De gids is het resultaat
van een onderzoek van The Orangutan
Tropical Peatland Project (OuTrop). Naast
primaten bestudeert OuTrop onder anderen
de diversiteit van plant- en diergroepen in
het Sabangau veenmoerasbos.
In 2012 heb ik stage gelopen bij
OuTrop en heb ik in het mierenproject de
referentiecollectie gereviseerd, kenmerken
van elke gevonden soort beschreven (en
45 soorten geïllustreerd) en nog niet
gedetermineerde monsters gedetermineerd. Figuur 1 A guide to the ants of
Het afgelopen jaar heb ik met enkele anderen Sabangau, uitgegeven door OuTrop
de informatie verwerkt tot een gids.
De veenmoerasbossen van Borneo zijn van toenemend belang voor de
biodiversiteit en slaan enorm veel CO2 op (Posa et al. 2011, Page et al. 2011).
Een goed beheer is belangrijk om deze waarden te behouden. OuTrop wil
monitoringprogramma’s opzetten om hun beheer te toetsen op effectiviteit en
zoekt naar geschikte soortgroepen die zij hierbij als indicatoren kunnen gebruiken.
Mieren worden elders al gebruikt in monitoringprojecten vanwege hun diversiteit
en talrijkheid (Underwoord & Fisher 2006). Er was echter één probleem: de
mierenfauna van Kalimantans veenmoerasbossen is nog nauwelijks bestudeerd.
Enkele dipterocarp-laaglandbossen in Maleisisch Borneo zijn goed onderzocht
(Pfeiffer et al. 2011), maar veenmoerasbossen verschillen daarvan door een
meer continue bloei en vruchtzetting van bomen, wat ook kan doorwerken
in het voedselaanbod voor mieren. Daarnaast is het een uitdagend milieu
voor mieren (figuur 2): het staat jaarlijks minstens zes maanden onder water,
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Figuur 2 De bosbodem van het Sabangau veenmoerasbos (foto Stijn
Schreven/OuTrop)

heeft een zure veenbodem en een uitgebreide
strooisellaag (Mezger & Pfeiffer 2010, Clay et al. 2010).
Het project van OuTrop vergelijkt de
soortensamenstellingen van verschillende delen
van het veenmoerasbos, om zo te weten welke
soorten kenmerkend zijn voor specifieke habitats
of verstoringen in het bos. Om over lange tijd
en in allerlei gebieden te inventariseren, is een
verzamelmethode gekozen die goedkoop en snel
is uit te voeren. Het waren lokvallen gemaakt van
milkshakebekers en gevuld met een honingoplossing
(figuur 3). De val raakt met de bodem de grond en
met de bovenrand de stam van een boompje of liaan.
Dit selecteert op generalisten van bosbodem en
lagere vegetatie; terwijl arboreale en endogeïsche
soorten en specialisten zijn ondervertegenwoordigd
in de monsters (Agosti et al. 2000). Op deze manier
is een jaar lang maandelijks langs transecten

Figuur 3 Een lokval wordt
gevuld met honingoplossing
(foto Andrew Walmsley
Photography/OuTrop)
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Figuur 4 Camponotus gigas-werkster (foto Stijn Schreven/OuTrop)

bemonsterd. Daarnaast zijn er incidentele handvangsten gedaan.
Het resultaat is een lijst van 81 soorten uit 30 genera. De dominante genera (o.a.
Pheidole, Nylanderia en Crematogaster) zijn opportunisten die snel een nieuwe
voedselbron kunnen exploiteren (Agosti et al. 2000). Pheidole en Nylanderia leven
op de grond (Agosti et al. 2000); Crematogaster nestelt in de vegetatie (Blaimer
2012) en heeft de vallen waarschijnlijk via de stam bereikt. Het hoogste aantal
soorten werd gevonden in de genera Crematogaster, Pheidole, Tetramorium en
Camponotus.
De grootste mier van het bos, Camponotus gigas, kan ruim twee cm lang worden
(figuur 4). Gelukkig zijn het vredelievende beestjes en volgens de bewoners van het
gebied zijn ze zelfs beschermers van het bos – het doden van zo’n mier zou onheil
over je afroepen. Een andere echte bossoort die wel agressief is, is Leptogenys sp.
1. Deze mieren maken rooftochten waarbij alles uit het strooisel wordt gejaagd en
overmeesterd. Zelf zag ik hoe een tarantula en haar eimassa door tientallen mieren
werd overrompeld: een indrukwekkend gezicht, vooral met het geritsel van die
talloze dodelijk ijverige pootjes over de dorre bladeren (figuur 5 en 6).
De variatie aan vormen en levenswijzen van de mieren in Sabangau is
fascinerend. Naast reuzen als Camponotus gigas zijn er minutieuze soorten zoals
van het genus Strumigenys (figuur 7), die jagen op springstaarten in het strooisel
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Figuur 5 Werkster van Leptogenys sp. 1 vallen een tarantula aan (foto
Stijn Schreven/OuTrop)

Figuur 6 Werksters van Leptogenys sp. 1 op de eimassa van een
tarantula (foto Stijn Schreven/OuTrop)
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(Agosti et al. 2000). Er zijn soorten met stekels, schilden en doorns, om zich tegen
predatoren te verdedigen. Mooie voorbeelden zijn Polyrhachis, Acanthomyrmex,
Pheidole en Meranoplus. Ook het bereik van een kolonie loopt sterk uiteen per
soort. Een kolonie van Camponotus gigas kan bijna een hectare beslaan. Het bevat
duizenden werksters in een netwerk van nesten rond een centraal nest met de
koningin (polydomie) (Pfeiffer & Linsenmair 1998). Het andere uiterste vind je
in Acanthomyrmex, waar een enkele kolonie een nest kan maken in een notendop
(letterlijk) met slechts een handjevol werksters (Moffett 1986).

Figuur 7 Werkster van Strumigenys sp. 2 (illustratie Stijn Schreven/OuTrop)

De gids biedt een eerste kijk op de mieren van het Sabangau veenmoerasbos.
Het is verre van compleet, alleen al omdat veel mierensoorten hoog in de bomen
leven en dus buiten de val blijven. Maar met nu al 81 soorten is duidelijk dat zelfs
in zulke natte biotopen het succes van mieren geen grenzen kent. De gids is gratis
te downloaden op: www.outrop.com/uploads/7/2/4/9/7249041/outrop_ant_
guide_nov_2014_hd.pdf
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Over archeologie, bodemkunde en mieren
Roger Langohr, Philippe Crombé & Geertrui Louwagie
In het dekzandgebied van Noordwest-Europa, in het bijzonder in België en
Nederland, komen plaatselijk uitzonderlijk goed bewaarde archeologische sites voor
van jagers-verzamelaars uit het Mesolithicum (ongeveer uit de periode 9000-4500
v.Chr.). Meestal bevinden deze tijdelijke verblijfplaatsen zich op dekzandruggen
die later, door de geleidelijke waterspiegelstijging van het Holoceen, onder water
zijn gekomen met een veenontwikkeling als gevolg. Plaatselijk is dit veen later nog
bedekt door mariene en alluviale afzettingen.
Deze archeologische sites kenmerken zich hoofdzakelijk door drie soorten
‘structuren’: (1) plaatselijke concentraties van (vuur)stenen gebruiksvoorwerpen
(=artefacten); (2) vlakhaarden met een oppervlakte van gemiddeld 1 m2 met
hoge concentratie aan verbrande dierlijke beenderfragmenten, verkoolde
hazelnootschelpen en zwaar verbrande stenen gebruiksvoorwerpen; en (3)
haardkuilen bestaande uit een halve bolvormige concentratie van houtskoolpoeder
en houtskoolfragmenten, met een diameter tussen 0,5 en 1,5 m.

Figuur 1 Voorbeeld van een ‘haardkuil’ met een beige-groene klei aanrijkingsband die
naar beneden stulpt onder de kuilstructuur. Het oppervlak van deze coupe bevindt zich een
30/40 cm onder het originele loopvlak (foto Roger Langohr)
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Tot heden zijn er meerdere
duizenden van deze haardkuilen
beschreven, met bijzondere aandacht voor de houtskoolfragmenten in functie van C14-datering en vegetatiereconstructie.
Kort samengevat bezitten deze
haardkuilen enkele bijzondere
kenmerken, waarvan we er
acht noemen. Meestal zijn ze
slechts duidelijk zichtbaar vanaf
enkele decimeters diepte vanaf
het origineel loopvlak. Meestal
bevinden deze sporen zich op
de hogere zandrugposities. Er
komen geen duidelijk brandFiguur 2 Voorbeeld van een zandige bodem met
sporen voor ter hoogte van
bruine klei aanrijkingsbanden die min of meer
de kuilwanden (geen rodere
parallel aan het bodemoppervlak verlopen (foto
kleuren). Houtskoolpoeder is
Roger Langohr)
steeds aanwezig, houtskoolfragmenten zijn frequent maar niet steeds aanwezig. De houtskool blijkt afkomstig van
zowel dood als levend hout. In tegenstelling tot de vlakhaarden bevinden zich in de
haardvulling weinig artefacten en ecofacten, zoals verkoolde hazelnootschelpen
en verbrand been. De dateringen van de vlakhaarden en de nabije haardkuilen
komen vaak niet overeen; soms zijn de haarkuilen ouder, soms zijn ze jonger. De
concentraties aan bepaalde chemische elementen zoals calcium, magnesium en
vooral fosfor zijn bijzonder hoog.
Volgens de auteurs zijn deze bijzondere bodemsporen hoogst waarschijnlijk niet
te wijten aan enige menselijke interventie, maar kunnen deze kenmerken veel beter
toegeschreven worden aan verbrande nesten van mieren, die hoge concentraties
van organische stoffen accumuleren, bij voorkeur in en rond dood hout.
Een belangrijk argument voor deze ‘mierenhypothese’ was het ontdekken van
een bijzonder bodemkenmerk geassocieerd aan de haardkuilstructuren (Crombé
et al. 2015). Tijdens de opgraving van het mesolithisch kamp van Doel, ter hoogte
van het toekomstig Deurganckdok in de haven van Antwerpen, werd er besloten
een aantal haardkuilen dieper uit te graven. Hierbij kwam aan het licht dat
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Figuur 3 Microreliëf ontstaan na het verlaten van een koepelnest van de kale bosmier
Formica polyctena (Holtkrat woud, centraal Jutland, Denemarken) (foto Roger Langohr)

kleiaanrijkingsbanden, een bodemkenmerk dat frequent voorkomt in de diepere
delen van zandige bodems, ter hoogte van de haardkuilen verstoord waren en
naar beneden bogen in een ongeveer parallel verloop aan de ondergrens van de
haardkuilstructuur (figuur 1). In ongestoorde bodems verlopen dergelijke banden
normaal parallel aan het bodemoppervlak (figuur 2). Dit bodemkenmerk onder
de haardkuilen is niet te verklaren door een menselijke activiteit, maar komt zeer
goed overeen met een ondergrondse uitgraving door een of ander dier dat de aarde
vanuit de diepte aan het bodemoppervlak brengt. In zijn laatste boek heeft Charles
Darwin dergelijke activiteit beschreven voor regenwormen, met de vermelding dat
ook andere dieren zoals mieren hiervoor in aanmerking komen (Darwin 1881).
Na het verlaten van een dergelijk nest door de mieren, en na de ontbinding van de
organische stoffen en het instorten van de galerijen, blijft er een centrale depressie
en een minerale rand over (figuur 3; zie ook Kristiansen & Amelung 2001). Bij
brand echter blijft er in de centrale depressie een concentratie aan houtskool(stof)
achter, zoals zichtbaar in figuur 4 (Boer 2015).
Uit het voorgaande besluiten de auteurs dat de meeste tot nu beschreven
mesolithische haardkuilen eerder overeenstemmen met een natuurlijk proces van
mierennesten die in een later stadium tijdens bosbranden gedeeltelijk uitbranden
en verkolen. De bijzonder hoge concentraties aan chemische elementen (zoals
fosfor, calcium en magnesium) in de structuur zelf komen overeen met een
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Figuur 4 Een uitgebrand nest van de behaarde bosmier Formica rufa (foto Peter
Boer)

nutriëntenaanrijking, het resultaat van voedsel dat naar het nest gesleept werd.
Deze nieuwe hypothese legt een immens en uitdagend onderzoeksterrein
braak voor interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek tussen bodemkundigen,
archeologen en myrmecologen. Wie het wetenschappelijke artikel van deze studie
wil nakijken kan Google Scholar consulteren.
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De Mierenwerkgroep – sectie Formicidae van de Nederlandse Entomologische Vereniging (kortweg MWG-NEV, mwg.bestuur@gmail.com) heeft tot
doel het bundelen en bevorderen van de kennis van mieren (Formicidae), mede
met het oog op natuurbehoud en -beheer. Zij tracht dit doel te bereiken door:
• het uitwisselen van onderzoeksresultaten
• het doen van terreininventarisaties
• het doorgeven van gegevens
• het bestuderen en verspreiden van relevante literatuur
• het uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het houden van mieren
• het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen ‘myrmecofielen’

Jaarlijks organiseert de MWG-NEV een bijeenkomst, enkele excursies en een
determinatiedag. Ervaren leden helpen met de determinatie.
Het mededelingenblad Forum Formicidarum verschijnt 3x per jaar.

Het lidmaatschap van de MWG-NEV staat open voor zowel leden als niet-leden
van de NEV.
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