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Agenda

2017
11 november MWG-determinatiedag in het Groene Wiel in Wageningen

2018
17 maart MWG-studiedag in het Groene Huis in Amersfoort-Schothorst
7 juli MWG-excursie naar Nationaal Park i.o. Hollandse Duinen
8 september MWG-excursie naar de de Driestruik (bij Roermond)

Zie ook www.nev.nl/mierenwerkgroep (of surf naar www.nev.nl / ‘secties’ /  
‘mieren’ / ‘eigen website’).
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Miereneducatie in Duitsland
Peter Boer

Op de mierenwerkgroepbijeenkomsten in de jaren 1990 hield Hans Somsen 
steevast een uitvoerig praatje over zijn aanvankelijke te plannen, en later 
uitgevoerde superformicarium. Tekeningen gingen van hand tot hand en technische 
bijzonderheden waren niet van de lucht. Het werd een prestigieus project in het 
toenmalige Natuureducatiecentrum Eindhoven. Met camera’s kon je in het nest 
kijken, de koninginnen zien, de werksters het broed of elkaar zien verzorgen, de 
larven zien voeden, enzovoorts. Maar de problemen waren niet van de lucht. De 
grootste ergernis was het vocht, waardoor de doorzichtige elementen constant 
beslagen waren met condens. Een ander probleem dat ik me herinner waren de 
mijten. Er waren er zoveel dat de vitaliteit van de kolonie werd aangetast. Een 
pracht van een project ging teloor.

Ik ben wel eens jaloers op wat men in Duitsland voor elkaar krijgt op het gebied 

Figuur 1 Impressie van het buitenformicarium in Kolkwitz, Brandenburg, Duitsland 
(foto W. Richter)
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van miereneducatie. Als ik in Duitse bossen wandel, kom ik geregeld infopanelen 
tegen met informatie over rode bosmieren, evenals in bezoekerscentra. De 
‘Ameisenschutzwarte’ is zo bekend dat overheden geregeld bij haar aankloppen 
om advies als bosmiernesten in de weg staan of overlast geven. Jaarlijks worden 
door leden van de Ameisenschutzwarte 150-950 bosmiernesten verplaatst.

Een prachtvoorbeeld van miereneducatie staat in het december-2016-nummer 
van Ameisenschutz aktuell (Richter 2016). In Kolkwitz (Brandenburg) had men 
een groot formicarium met bosmieren. Het aantal bezoekers liep echter uit de hand. 
Het plan werd opgevat om een groot buitenformicarium te bouwen voorzien van de 
nodige camera’s om details aanschouwelijk te maken (figuur 1-2). Verder kwamen 
er een leerpad, modellen van mieren en al hun ontwikkelingsfasen (schaal 1:100), 
computerschermen (2,4 x 1,8 m) waar je bijvoorbeeld het temperatuursverloop 
in het nest kan bekijken, actueel, maar ook van de afgelopen dag, week, maand en 
jaar! Deze ‘Ameisenwelt’ telt drie formicaria, omgeven door glas, hout en staal, die 
met elkaar zijn verbonden door doorzichtige buizen. De Formica polyctena-kolonie 
is gezond. Al een jaar na de installatie kon de zwermvlucht worden bewonderd 

Figuur 2 Impressie van het buitenformicarium in Kolkwitz, Brandenburg, Duitsland 
(foto W. Richter)
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en in de winter kwam de groene specht Picus viridis er foerageren. Er komen 
duizenden bezoekers op deze aanschouwelijke mierenwereld af.

Een ander voorbeeld: Het Deutsches Ameisen-Erlebnis-Zentrum op de 
Lüneburger Heide (www.ameisenzentrum.de) rijdt met haar ‘rollende 
mierenschool’ langs scholen en educatieve centra om er presentaties te geven. 

Is Nederland nu een achterlijk landje op dit gebied? We hebben de rode bosmier 
immers ook al onbeschermd verklaard. Komt dit omdat we niet aan de weg hebben 
getimmerd? Waar moet dit heen?

Verwijzing
Richter, W. 2016. Kolkwitzer Ameisenwelt. Ameisenschutz aktuell 30: 97-110.

Peter Boer, Gemene Bos 12, 1861 HG Bergen, p.boer@quicknet.nl

Temperatuur en vochtigheid in en rondom vegetatie  
en nesten van satermieren

Henk de Bruijn

In de zomers van 1966, 1967, 1970 en 1971 deed ik onderzoek naar satermieren 
Formica (Coptoformica) exsecta/pressilabris op Terschelling (De Bruijn 1971-2013, 
De Bruijn & De Jong 2016). Dat waren voornamelijk nesten op West-Terschelling in 
het binnenduingebied ter hoogte van paal 5-9. Totaal werden 357 nesten gevonden. 
Er is een keuze gemaakt van onderzoeklocaties in verschillende vegetatietypen 
met steeds een tiental nesten. De nesten werden opgemeten, de vegetatie rond het 
nest werd genoteerd en gekarteerd, de opbouw van het nest werd geanalyseerd 
en de temperatuur en vochtigheid van de nesten werd gemeten. Dit artikel is een 
samenvatting van het onderzoek. 

De nesten
De nesten lagen vooral op de overgang van duinheide naar duingrasland op een 
zuidoostexpositie, steeds met kruipwilg; zowel in vochtige, matig droge, als zeer 
droge duinmilieus. Opvallend was daarbij de variatie in vormen, structuren en 
bouwmaterialen van de nesten. 

Zoals ook bekend van bosmieren worden vorm, bouw en samenstelling van het 
bouwmateriaal voor het nest door de werksters bepaald, zodanig dat temperatuur 
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en vochtigheid kunnen worden gereguleerd. In tabel 1 wordt een globaal overzicht 
gegeven van de verschillen tussen de nesten in de verschillende vegetaties.

Tabel 1 Globaal beeld van de satermiernesten in verschillende vegetaties. Het betreft gemiddelde 
waarden van meerjarige nesten (geen kleine kortjarige bij-nesten).

Invloed van de vegetatie op vorm en structuur van het nest
In een vegetatie van grote pollen struikheide naar een lagere vegetatie, is het 
piramide-nest aan de noordzijde hoog in de pol opgebouwd met een humeuze massa. 
Aan de zuidoostzijde glooit een dikke strooisellaag geleidelijk naar een lage open 

Figuur 1 Doorsnede van een satermiernest in een pol struikheide.

   Vegetatie rondom het nest

  Pol Pol Bomenopslag Kraaihei Kruipwilg Kruipwilg Buntgras

 Pijpenstrootje struikhei (halfschaduw)  (dicht en hoog) met gras (laag)

doorsnede  40-60 cm  50-75 cm  75+ cm  30-50cm  25-30 cm  20-30 cm  75-100 cm

nestvorm  bolrond  pyramide  paddenstoel  vlak hoge koepel lage koepel  plat

hoogte  25 cm  20 cm  25 cm 15 cm  20 cm  10-15 cm  7,5 cm

strooisel  60 %  40 %  30% (compact) 25% rul  90% rul  90% rul  5-10%

grondlaag  40% humus  60% humus  70% humus  25% humus,  10% zand 10% zand + 95% zand 

(compacte    50% zand  humus

onderlaag)   
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vegetatie. Zo wordt de zonnestraling optimaal benut en via de strooisellaag 
opgeslagen en doorgegeven aan de diepere, stevige humuslagen in het nest (figuur 
1-2). Van het oppervlak tot het interne nest vormt zich een gradiënt van afnemende 
temperatuur en oplopende luchtvochtigheid. In de loop van een zonnige dag 
verschuift die gradiënt. De werksters verhuizen het broed steeds naar die plaatsen 
in het nest die voor hen optimaal zijn. Hoe meer het broed ontwikkeld is, hoe 
warmer en droger ze op die gradiënt worden geplaatst. Zo krijgen de poppen  
’s morgens en in de namiddag een plekje in het topstrooisel en verhuizen ze als het 
te warm en te droog wordt naar de schaduw- en onderkant van de strooisellaag. 

Opgroeiende bomen en daardoor uitgegroeide heidestruiken eronder 
verdichten een bestaande (meerjarige) nestplek steeds meer, zodat de uren 
zonstraling afnemen en de luchtvochtigheid toeneemt. Een volk kan zich tijdelijk 
handhaven door het piramidenest te laten meegroeien tot een groot zadel of in de 
vorm van een paddenstoelhoed boven op de heide (figuur 3). De compacte vorm 
dient om de warmte beter vast te houden. Maar zo’n artefact-nest wordt na enige 
jaren verlaten.

Figuur 2 Piramidevormig satermiernest (hier in een pol kraaiheide). De 
zuidoosthelling van het nest eindigt in de korstmossenvegetatie (foto 
Henk de Bruijn)
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Figuur 3 Zadelvormig satermiernest in verdrogende dopheide onder 
berkenopslag (foto Bert Blokhuis)

Figuur 4 Doorsnede satermiernest in kraaiheide en droog bronsmos: ververst 
strooisel op zandig nest (wit) met humusbasis en doorgroeiende zandzegge 
(bovenop) en gewone veldbies (rechts)
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In een lage kraaiheidevegetatie met kruipwilg, aan de drogere zuidoosthellingen 
van de duinen, liggen nesten met een humeus-zandige grondlaag verzonken tussen 
hei en (brons)mos, beschut tegen de wind. De werksters bouwen elke zomer een 
vers strooisellaagje dat net boven de heide uitsteekt (figuur 4).

De noord- en zuidhelling van duinen zijn een bron voor variatie in vegetaties: 
vanuit de noordhelling kruipt de kraaiheide omhoog, van een dik deken met 
bronsmos (het Polypodio-empetretum) tot een houtige heidemat met kruipwilg, 
naar de zuidhelling met kaler buntgrasduin (Violo-corynephoretum) met 
zandzegge, zandblauwtje en korstmossen (figuur 5).

De kruipwilg(eilanden) op de top voegen daar nog een gradiënt aan toe: van 
bladerdek en strooisel in het centrum tot uitlopers van kruipwilg en kraaihei op 
de zuidhelling. Dat zorgt voor een minder uitgedroogd milieu met wat witbol, 
schapengras en veldbies, rolklaver, biggenkruid en schapenzuring van schraal, 
kalkarm duingrasland . 

Satermieren maken daar in het woestijnklimaat van het buntgrasduin een 
strategisch gebruik van: er zijn wel grote platte soepbordnesten met een dun 
los laagje strooisel op boven- en ondergronds zandnest. Dat wordt heet op een 
zonnige meetdag: 45°C op het zand. Maar de zandlaag in het nest buffert enorm, 
tot 28°C op 5 cm diepte, die maar geleidelijk afkoelt tot 21,2°C om 18.15 uur.

Figuur 5 Plat satermiernest met koepeltje beschut op kruipwilgtopje in schraal duingras
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Uit het trage ‘achterblijvende’ temperatuurverloop blijkt overduidelijk de effectieve 
dichtheid van die grondneststructuren.

Maar voorkeur hebben de mieren voor meer beschutting tussen de 
kruipwilguitlopers: een zandnest met een platte dikkere laag strooisel tussen 
gaffeltandmos en schraal duingras met een wat hoger noordkoepeltje onder de 
kruipwilg (figuur 5).

Waar de hitte op een steile zuidhelling echt kan toeslaan (zoals op het 
Arjensduin bij de trap) overleven de satermieren met nesten teruggetrokken in 
de rand van dicht hoog kruipwilgstruweel. Hierbinnen komt op een zonnige 
dag de temperatuur niet verder dan 25°C en de luchtvochtigheid blijft 75%. Die 
plantstructuur biedt dus zo veel filterende isolatie dat de neststructuur open en 
luchtig kan zijn met een hogere strooiselkoepel (figuur 6).

Echter, tijdens zomerzon stijgt aan de zuidkant van de koepel de temperatuur (tot 
45°C) en de droogte (tot 18% luchtvochtigheid) zo extreem dat het bovengrondse 
nest tijdelijk onbewoonbaar wordt. Geen wonder dat veel werksters op het 
heetst van de dag buiten het nest in de vegetatie verblijven. Blijkbaar biedt de 
luchtlaag en de vochtgradiënt in het strooiselnest meer voordelen in koele (lente)

Figuur 6  Satermier-strooiselnest in rand van dicht hoog kruipwilgstruweel
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perioden dan een dicht zandpakket dat de gradiënten meer in elkaar drukt. Wel is 
er een menglaag van 10 cm strooisel met zand op een basislaag van 10 cm zand 
bovengronds.

Veel gematigder zijn duinvalleitjes waar een open lage kruipwilgbegroeiing 
verweven is met een vegetatie van struis- en schapengras met witbol. De ingroei 
van grassen biedt een extra filtering.  Dat leidt tot een open structuur van nesten: 
een groepje ronde kleine strooiselkoepeltjes. De optimale temperatuur voor de 
poppen van 25-30°C wordt lang vastgehouden, terwijl de luchtvochtigheid in de 
namiddag minder sterk stijgt.

Waar de grasvegetatie op humus in dichtheid toeneemt, ten koste van heide en 
kruipwilg, heeft de fijnmazige laag grasstengels een stabiliserende invloed op de 
temperatuur en zorgt (ook op een zonnige dag) voor een hogere luchtvochtigheid 
dan in het open duin. 

De lage vorm van de verzonken nestjes wordt bepaald door het gunstige 
microklimaat in tegenstelling tot de ongewenste dynamiek daarboven. Elk nest 

Figuur 7 Bolvormig satermiernest in pol pijpenstrootje (foto Bert Blokhuis)



12

heeft een stevige humusonderbouw om optimale temperatuur en vocht lang vast 
te houden. Verse eenjarige rulle strooiseltopjes boven het gras zijn te beschouwen 
als een tijdelijke voorziening om poppen en werksters te laten profiteren van extra 
(morgen- en namiddag-)zonnewarmte.

Op vochtige plaatsen moet extra warmte worden aangevoerd om de temperende 
werking van het vocht te compenseren. De gemiddelde luchtvochtigheid van een 
pijpenstrootjespol is 90% in combinatie met een lage temperatuur van 7,5°C. De 
forse bolvorm van het nest en de dikke, rulle laag grasstrooisel (figuur 7) zorgen 
op zonnige dagen voor een temperatuur tot 35°C op het nest met een uitdroging 
tot 25% luchtvochtigheid. Dat is een enorm contrast met de stevige, humeuze 
grondlaag van het nest als overgang tussen nest en pol. Deze nestbasis blijft ook op 
een zonnige dag koel en vochtig.

De kruipwilg biedt een kapstokstructuur en voedsel (blad- en wortelluizen). 
Daarom staat hij centraal bij het voorkomen van nesten. In dichter groeiende heide 

Figuur 8 De auteur bij een afgeplat nest in droge kraaiheidemat (foto Nienke 
Witkamp)
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is het een open, en in open duingrasland is het een dicht element: Met houtige 
lange takken houdt hij naar vele kanten invloed van andere dwergstruiken tegen, 
terwijl de ruimte binnenin de struik meestal niet geheel bedekt wordt door blad 
en tak. Door zijn ligging op overgangen van dichte naar open vegetatiestructuren 
fungeert hij in het dynamische duinmilieu als zeef voor microklimaat.

Conclusie
Meer dan door de soortensamenstelling in een vegetatietype worden vorm en 
structuur van het nest bepaald door de dichtheid van de vegetatie: de dichtheid 
van de neststructuur rul/luchtig versus compact/stevig is omgekeerd evenredig 
met die van de vegetatiedichtheid. 

Nawoord
Wij danken dr. Rita Ketner-Oostra voor het onderbrengen van het onderzoeks-
verslag in de Thijssebibliotheek te Amsterdam Een uitgebreidere samenvatting 
over de correlatie tussen nest- en vegetatiestructuren is per e-mail aan te vragen. 

Verwijzingen
Bruijn, H.J. de 1971-2013. Filters om de zon te zeven, buffers om het broed te hoeden: 

onderzoek naar structuren en micro-klimaat in duinvegetaties en Coptoformica-nesten 
op West-Terschelling. Verslag afdeling Vegetatiekunde Universiteit Utrecht.

Bruijn, H.J. de & J. de Jong 2016. In de nesten van een zeldzame satermier. Veelpoot 27 
(2): 3-8.

Henk J. de Bruijn, Oosterweide 113, 1902 SM Castricum,  
henkjdebruijn@hotmail.com
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Verslag van de MWG-studiedag op 18 maart 2017
André J. van Loon & Mischa Cillessen

Op 18 maart 2017 hield de mierenwerkgroep haar jaarlijkse studiedag in het 
Groene Huis in Amersfoort. Op het programma stonden presentaties van Michiel 
Hemminga en Rudolf van Hengel en de vertoning van de film De verborgen wereld 
van de Strabrechtse Heide. 

Michiel Hemminga startte de dag met het verhaal van de ontdekking van 
een nest van de zwarte reuzenmier Camponotus vagus in Schin op Geul (LI). In 
2006, tijdens een weekend met de familie, ontdekte de vader van Michiel grote 
zwarte mieren die op het station van Schin-op-Geul over het perron en op de 
bielzen van het Miljoenenlijntje liepen. Een nest werd gevonden in een van de 
houten spoorbielzen. Michiel vermoedde dat het zwarte reuzenmieren waren 
en zocht naderhand contact met Bram Mabelis. Die bleek ze toevalligerwijs kort 
daarvoor daar ook al te hebben gezien. De vondst van de mieren werd besproken 
in een artikel in Entomologische Berichten. De herkomst is enigszins mysterieus 

Figuur 1 Michiel Hemminga tijdens zijn presentatie over de zwarte reuzenmier 
in Schin op Geul (foto André J. van Loon)



15

gebleven. Recent transport met bielzen is onwaarschijnlijk, ze liggen er al vele 
jaren. Spontane vestiging via een uitgevlogen koningin zou een sterk staaltje zijn, 
de dichtstbijzijnde bekende vindplaats in België of Duitsland is best een eind weg... 
maar wellicht is er een nog onbekende plek die dichterbij ligt.

In 2014 werd bekend dat een deel van de houten bielzen van het Miljoenenlijntje 
later dat jaar zouden worden vervangen. De Zuid-Limburgse Stoomtrein 
Maatschappij en de Provincie Limburg verzochten EIS Kenniscentrum Insecten 
een advies uit te brengen hoe het nest, dat nog altijd aanwezig was, zou kunnen 
worden verplaatst. En zo togen in mei 2014 Jinze Noordijk en André van Loon 
samen met Michiel naar Schin op Geul om de zaak weer te verkennen. Er bleken 
nu zelfs twee nesten te zijn, ongeveer 100 m uit elkaar. De bielzen met de nesten 
werden gemarkeerd en er werden enkele locaties vlakbij, langs het spoor, 
geselecteerd waarheen een nest verplaatst zou kunnen worden. Op grond van het 
uitgebrachte advies is het oostelijke nest in november 2014 verplaatst. In 2015 
bleek echter dat de verplaatsing geen succes heeft gehad. Op de nieuwe locatie 
werden helaas geen reuzenmieren meer aangetroffen. Het andere nest is er echter 
nog altijd. En voorlopig is de vervanging 
van die bielzen nog niet aan de orde. 

Rudolf van Hengel vertelde over de 
sabelmier Strongylognathus testaceus, 
een parasitaire soort die in de nesten 
van zaadmieren Tetramorium leeft. 
Hoe kan je deze vinden zonder 
talloze Tetramorium-nesten – en dan 
vaak vergeefs – op te graven? Goed 
waarnemen en kennis van de biologie 
en levenscyclus is belangrijk Een eerste 
aanwijzing van de aanwezigheid van 
sabelmieren in een door Rudolf vaak 
bezocht gebied zat verscholen in een 
afvaldepot van de rode baardmier 
Formica rufibarbis: daar bleken 
sabelmierskeletjes in te zitten! Ze 
moesten dus in de buurt aanwezig 
zijn. Omdat de sabelmieren de meeste 
tijd onzichtbaar in het Tetramorium-

Figuur 2 Rudolf van Hengel tijdens zijn 
presentatie (foto André J. van Loon)
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nest verblijven, zit er maar één ding op: wachten op een zwermvlucht en goed 
bijhouden wanneer en onder welke omstandigheden dat plaatsvindt. En wat 
bleek: de sabelmieren zwermen in de eerste helft van juli, en dan aan het eind 
van warme dagen wanneer de temperatuur weer gedaald is onder 24°C, zo tussen 
20:00 en 21:00 uur. Met deze kennis is Rudolf onder deze omstandigheden vaker 
in zijn omgeving gaan kijken bij Tetramorium-nesten en zo ontdekte hij op veel 
meer plekken nesten met sabelmieren. 

Wie ook eens zwermende sabelmieren wil zien, kan zich bij Rudolf van Hengel 
per e-mail opgeven (43rudolf@gmail.com); hij laat je dan weten wanneer hij in juli 
weer op pad gaat (in de omgeving van Bilthoven).

Na een korte koffiepauze werd de film De verborgen wereld van de Strabrechtse 
Heide van Han en Chris Meeuwsen vertoond. Een erg fraaie film met behalve beelden 
van de in het oog springende en opvallende dieren ook oog voor flora en juist extra 
aandacht voor de ‘kleine’ en minder opvallende fauna en hun essentiële rol in het 
voedselweb, en daarmee de voorwaarden scheppend voor de aanwezigheid van 
al die opvallende dieren. Heel anders – en veel raker – dan bijvoorbeeld de nogal 
theatrale bioscoopfilm De nieuwe wildernis over de Oostvaardersplassen die veel 
media-aandacht kreeg.

Na de lunchpauze presenteerde Rudolf van Hengel gegevens van zijn jarenlange 
onderzoek naar het wel en wee van bosmieren in de directe omgeving van 
Amersfoort. Veel nesten zijn in de afgelopen ruim 15 jaar verdwenen. Welke 
oorzaken zijn daarvoor te vinden? Er zijn natuurlijke oorzaken te bedenken, zoals 
ouderdom, verslechtering van de leefomgeving, ziektes en parasieten, toegenomen 
predatie door spechten en dassen en de invloed van andere mieren. Menselijke 
invloeden zijn bijvoorbeeld poppenroof, vandalisme, houtwinning, bebouwing en 
wegenaanleg maar ook ongelukkige effecten van natuurbeheer. Een voorbeeld van 
dat laatste is het laten liggen van stammen en grote takkenrillen na het op zich 
positieve openkappen van stukken bos; deze blijken nogal eens op een verkeerde 
plek terecht te komen en vormen dan een onneembare barrière tussen een 
bosmiernest en zijn voedselbomen. 

De voorzichtige conclusie van Rudolf luidt dat de belangrijkste oorzaken voor 
het verdwijnen van bosmieren zijn: uitdijende woonkernen, veroudering van het 
bos/veranderend microklimaat, en het te vaak op ongunstige plekken laten liggen 
van stammen en takken. De ‘smiley’ in figuur 3 is het toonbeeld van een voor 
bosmieren gunstig bosbeheer, en staat voor een open plek, heide of iets dergelijks, 
en het groen eromheen is bos. Het advies is om de zonnigste rand van de open 
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plek (noordwest), daar waar de zon ’s morgens en rond het middaguur komt extra 
aandacht te geven:

• haaientand-bosrand voor kleine verschillen in microklimaat;
• geen takkenrillen of stort van verwijderd groen;
• geen snoeihout (uitdunnen) in het aangrenzende bos op de bodem; dit 

liever aan de schaduwkant (zuidoost) leggen;
• geleidelijke overgangen maken langs de bosrand, en daar ook wat jonge 

eikjes, dennen en berkjes laten staan;
• hier geen inrastergebied voor schapen gedurende de nacht, omdat hun 

bemesting voor een hogere kruidlaag kan zorgen, waardoor de zon minder 
tot de bodem door kan dringen.

De geplande excursie na afloop 
naar de Stichtse Rotonde kwam in 
verband met regen te vervallen.

André J. van Loon, EIS 
Kenniscentrum Insecten, Postbus 
9517, 2300 RA Leiden,  
andre.vanloon@naturalis.nl
Mischa Cillessen, Gasstraat 43, 
5041 AL Tilburg,  
m.cillessen@gmail.com

Figuur 3 Toonbeeld van een voor bosmieren 
gunstig bosbeheer. Zie tekst voor uitleg
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De bijzondere mierenfauna van De Borkeld 
(Rijssen-Holten, Overijssel)

Jinze Noordijk, André J. van Loon & A.A. (Bram) Mabelis

Op 8 juli 2017 werd een Mierenwerkgroepexcursie gehouden in het grote 
heideterrein De Borkeld, tussen de Overijsselse plaatsen Rijssen, Holten en 
Markelo. Hoofddoel was om te bepalen of de gewone reuzenmier Camponotus 
ligniperda (figuur 1) hier nog een kolonie had. Deze spectaculaire soort was hier 
in 2002 ontdekt door Jørgen Kienstra tijdens een bezoek aan De Borkeld ter 
voorbereiding op de MWG-excursie een maand later (Mabelis 2002), maar de 
laatste waarneming was in 2013, toch alweer vier jaar geleden. We wilden van 
deze uiterst zeldzame soort weten of ze nog voorkwam in dit gebied. Het bleek een 
aantrekkelijk doel, want de opkomst bij deze excursie was zeer goed met elf MWG-
leden (Mischa Cillissen, Jitte Groothuis, Rudolf van Hengel, Bea Koetsier, André van 
Loon, Bram Mabelis, Jinze Noordijk, Jap Smits, Ludo Smits, Sjoerd Tiemersma en 
Willem Verduin), een boswachter uit het gebied (Bas van Noord, Staatsbosbeheer) 
en vier introducés (Wim Arp, Dick Belgers, Alfred van der Burgh en Marc de 
Winkel).

 

 

 

Figuur 1 Werksters van de gewone reuzenmier Camponotus ligniperda bij een 
nestuitgang (foto Jitte Groothuis)
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Het gebied
De Borkeld is in zijn geheel in bezit van Staatsbosbeheer. Wij bezochten drie 
kilometerhokken (229-476, 230-476, 230-447). Het terrein bestaat voornamelijk 
uit droge heide en naaldbossen. Daarnaast zijn er droge loofbossen, kapvlaktes, 
open zand in verstuivingen en van de paden, vochtige heide, vergraste en 
verruigde natte terreindelen en een stukje hoogveen. Het gebied is groot en op 
sommige plekken rijk aan reliëf en minibiotopen. Aan de soortenrijkdom is dat 
te zien en er waren al veel mierensoorten bekend uit het gebied (database EIS 
Kenniscentrum Insecten). Toch moet het gebied vroeger kwalitatief beter zijn 
geweest. Stikstofdepositie en verzuring speelt met name de droge vegetatie parten 
en door de aanleg van de snelweg A1 is de waterhuishouding dermate verstoord 
dat de oorspronkelijke natte heide en het hoogveen flink aan kwaliteit hebben 
ingeboet.

De soorten
Tijdens de excursie werden maar liefst 27 mierensoorten aangetroffen. Deze 
staan vermeld in tabel 1. Het leukst was bevestiging dat de gewone reuzemier 

Figuur 2 De excursiegangers drommen samen rondom het nest van de 
gewone reuzenmier Camponotus ligniperda (foto Jinze Noordijk)
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Tabel 1 Mieren gevonden tijdens de MWG-excursie in de Borkeld op 8 juli 2017

Camponotus ligniperda Lasius platythorax
Formica cunicularia Lasius psammophilus
Formica fusca Lasius umbratus
Formica picea Leptothorax acervorum
Formica polyctena Leptothorax muscorum
Formica pratensis Myrmica lonae
Formica pressilabris Myrmica rubra
Formica rufa Myrmica ruginodis
Formica rufibarbis Myrmica sabuleti
Formica sanguinea Myrmica scabrinodis
Lasius brunneus Myrmica schencki
Lasius flavus Temnothorax nylanderi
Lasius fuliginosus Tetramorium caespitum
Lasius niger 

Figuur 3 Een nestuitgang van de gewone reuzenmier Camponotus ligniperda 
in een stobbe van een den (foto Jinze Noordijk)
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Camponotus ligniperda nog voorkomt in het terrein. Voor vele excursiegangers was 
dit voor het eerst dat ze deze soort zagen. We vonden behoorlijk wat werksters bij 
twee nestuitgangen. Eén nestuitgang bevond zich aan de voet van een niet al te 
dikke grove den Pinus sylvestris (figuur 2) en de andere in een kleine stobbe van 
een den, circa 10 m verderop (figuur 3).

In het terrein zijn vele soorten die op elke grote heide wel te vinden zijn, zoals de 
warmteminnende specialisten bruine renmier Formica cunicularia, rode renmier 
Formica rufibarbis, buntgrasmier Lasius psammophilus, zandsteekmier Myrmica 
sabuleti en kokersteekmier Myrmica schencki. De zwartrugbosmier Formica 
pratensis (figuur 4) en de bloedrode roofmier Formica sanguinea waren de meest 
in het oog springende soorten op de droge heide; beide kwamen talrijk voor. Op 
de vindplaats van de gewone reuzenmier Camponotus ligniperda werd tevens 
een rooftocht van bloedrode roofmier Formica sanguinea gezien: een stroom 
werksters bracht poppen van de grauwzwarte renmier Formica fusca terug naar 
het nest (figuur 5). 

In een vochtiger pijpenstrootjesveld konden we de moerassteekmier Myrmica 
scabrinodis en de gewone steekmier Myrmica rubra noteren. Rudolf van Hengel vond 
een nest van de mosslankmier Leptothorax muscorum. Deze soort wordt niet vaak 

Figuur 4 Op de droge heide werden meerdere nesten gevonden van de 
zwartrugbosmier Formica pratensis (foto Jinze Noordijk)
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gevonden, omdat het gaat om een kleine soort met maar weinig werksters. Maar 
de mosslankmier is ook geen algemene soort, uit Overijssel waren slechts zes 
vindplaatsen bekend en uit De Borkeld en de omgeving was hij nog niet bekend 
(Boer et al. in druk). In de bosranden en de bossen zelf werden – zoals verwacht 
– onder andere glanzende houtmier Lasius fuliginosus, boommier L. brunneus, 
behaarde bosmier F. rufa en kale bosmier F. polyctena (figuur 6) aangetroffen. Op 
een plekje in een bosrand werd ook een nestje van de lepelsteekmier Myrmica 
lonae gevonden (figuur 7).

Hiernaast zijn ook twee zeldzame soorten aangetroffen: de deuklipsatermier 
Formica pressilabris en de veenmier Formica picea. Formica pressilabris is in 
Nederland zeldzaam. Ze heeft in Europa een boreo-montane verspreiding 
(noordelijke delen en berggebieden) en komt in Nederland alleen nog voor op 
twee Waddeneilanden (Texel en Terschelling), de duinen bij Den Helder, Twente 
(De Borkeld en de Sallandse Heuvelrug) en het Drents-Friese Wold (Boer et al. in 
druk). Vroeger kwam de soort op meer plekken voor en door de zeldzaamheid en 
neerwaartse trend is ze als ‘bedreigd’ te betitelen. In De Borkeld vonden we deze 
soort op precies dezelfde locatie als waar in 1988, 1991-1994 en 2002 veel nesten 
zijn gevonden (Wiltink & Stegeman 1988 en waarnemingen van Ton Klomphaar uit 
het databestand EIS Kenniscentrum Insecten). Het gaat om een vrij open grazige 

Figuur 5 Een bloedrode roofmier Formica sanguinea in gevecht met een 
grauwzwarte renmier Formica fusca om een werksterpop van de laatste 
soort (foto Jitte Groothuis)
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vegetatie met heistruiken langs een pad.
De veenmier Formica picea is een tamelijk zeldzame soort die met name in 

hoogvenen leeft, en ook wel in natte, venige heiden. De nesten zijn vaak klein en 
worden in pollen of zoden gemaakt. De veenmier verspreidt zich slecht en door 
de versnippering en verdroging, verruiging en verzuring van het leefgebied is 
deze soort ‘kwetsbaar’ in ons land. In De Borkeld werd een nest gevonden in een 
uitgestrekt pijpenstrootjesveld, dat door de droogte van dit jaar goed begaanbaar 
was (figuur 8). Dit is een fraaie vondst, want het voorkomen van deze soort in het 
terrein was nog niet bekend!

Een terugblik
In 1988 is De Borkeld door twee vrijwilligers geïnventariseerd op het voorkomen 
van enkele gemakkelijk te vinden mierensoorten. De gevonden nesten  zijn 
ingetekend op een plattegrond van het terrein (Wiltink & Stegeman 1988). Het 
betreft nesten van de behaarde bosmier Formica rufa, kale bosmier Formica 
polyctena, zwartrugbosmier Formica pratensis, satermier Formica exsecta, 
deuklipsatermier Formica pressilabris en glanzende houtmier Lasius fuliginosus 
(figuur 9). Formica exsecta werd uitsluitend aan de rand van een voormalige akker 
(vaknummer  5 uit het rapport) gevonden. Het betreft een kolonie die uit drie 
nesten bestond. Tijdens de MWG-excursie in 2002 werden twee nesten van deze 
soort aangetroffen. Dit jaar werd hij jammer genoeg niet gevonden, maar de plek 
van de eerdere vondst is ook niet bezocht.

In 1988 werden 35 nesten gevonden van Formica pressilabris. Als we aannemen 
dat mieren van nesten die dicht bij elkaar liggen contact met elkaar hebben en 
tot een kolonie kunnen worden gerekend, dan zou het kunnen gaan om minstens 
negen kolonies. In 2002 werden slechts 14 nesten van deze soort gevonden en 
dit jaar nog minder. Het aantal nesten van Formica pressilabris lijkt af te nemen, 
maar de inventarisatie-inspanning is ongetwijfeld minder dan die van de twee 
vrijwilligers, die niet alleen het hele terrein hebben geïnventariseerd, maar er ook 
vele dagen aan hebben besteed.

Tot slot
De Borkeld is een rijk mierengebied. Er kunnen niet vaak 27 soorten voor een 
gebied genoteerd worden tijdens één excursie. Tel daar bij op dat de gewone 
satermier al bekend is uit het gebied en dat er ongetwijfeld nog enkele onontdekte 
soorten leven – zoals de niet-zeldzame wintermier Lasius mixtus, veldmier Lasius 
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Figuur 7 Nestje van de lepelsteekmier Myrmica lonae (foto Jitte Groothuis)

Figuur 6 Werkster van de kale bosmier Formica polyctena (foto Theodoor 
Heijerman)
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meridionalis, glanzende gastmier Formicoxenus nitidulus, kleine steekmier Myrmica 
rugulosa en gewone drentelmier Stenamma debile – en we kunnen concluderen 
dat De Borkeld een topterrein is voor mieren. 

Er zijn niet alleen veel soorten gevonden, maar ook bijzondere; het voorkomen 
van zowel de gewone reuzenmier, de veenmier als de deuklipsatermier bewijst 
dat. Tijdens deze excursie kon voor deze drie afzonderlijke soorten steeds 
slechts één locatie gevonden worden. Gelukkig konden die ook gelijk door de 
boswachter genoteerd worden. Onzes inziens is het echter aan te raden om het 
voorkomen en de verspreiding van deze drie zeldzame soorten nauwkeuriger 
in beeld te brengen en tevens na te gaan of de kwetsbare gewone satermier nog 
in het gebied voorkomt. Als het voorkomen gedetailleerd bekend is, dan kunnen 
de nesten ook effectief beschermd worden tijdens de beheerwerkzaamheden. 
Bovendien is het terrein rijk aan koepelnesten van de kale en behaarde bosmier 
en de zwartrugbosmier, soorten die via de Gedragscode Bosbeheer ontzien dienen 
te worden tijdens beheerwerkzaamheden en andere activiteiten. Ook kolonies van 
de glanzende houtmier Lasius fuliginosus zijn het waard om in kaart te brengen, 
zodat de vaak kwijnende bomen waarin zij voorkomen niet per ongeluk gekapt 
worden. De succesvolle excursie geeft aan dat De Borkeld een terrein is met een 

Figuur 8 Locatie van de aangetroffen nesten van de veenmier Formica 
picea in een uitgestrekt pijpenstrootjesveld (foto Jinze Noordijk)



26

mierenfauna die het zeker waard is om op een goede manier geïntegreerd te 
worden in het terreinbeheer.

We bedanken Bas van Noord (Staatsbosbeheer) voor de begeleiding in 
het veld en Ton Klomphaar (Staatsbosbeheer) voor het verzorgen van de 
inventarisatievergunning.
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Figuur 9 Werksters van de glanzende houtmier Lasius fuliginosus 
vallen een regenworm aan (foto Jitte Groothuis)
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De Mierenwerkgroep – sectie Formicidae van de Nederlandse Entomo-
logische 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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