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Mieren en kaarten
In 1992 zijn in een bos in de Achterhoek 24 grote bosmiernesten gevonden die allemaal met mierenpaden aan
elkaar verbonden waren. Dit netwerk van nesten strekte zich uit over 35 hectare en verdient daarmee de titel
superkolonie. In 2010 werd dit gebied opnieuw bezocht. Een deel van de nesten bleek nog te bestaan en zelfs een
deel van de mierenpaden-structuur bleek er nog te liggen. In de afgelopen 19 jaar zijn kaarten samengesteld van
vergelijkbare superkolonies van bosmieren.
Ant-maps, ofwel ‘mieren-kaarten’ is de naam van de website van dit mieren project. Er is bewust gekozen voor
een Engelse naam omdat deze mieren inventarisatie grensoverschreidend is en omdat internet een belangrijke rol
speelt in het project. O.a. via de website worden contacten gelegd en informatie gedeeld. Om dit mogelijk te
maken is in 2010 een groot deel van alle handgeschreven aantekeningen gedigitaliseerd.
Tot 2009 was het in kaart brengen van mierenhopen en de mierenpaden een hobby. Maar door de jaren heen is het
besef gekomen dat juiste informatie over de aanwezigheid van bosmieren van belang is bij de aanleg van
bijvoorbeeld wegen en industriegebieden. De aanleiding hiervoor is de komst van de Floriade in 2010 bij Venlo
dat een grote bedreiging is voor de bosmieren superkolonie in het St. Janssleutelbos, inmiddels beter bekend als
Floriadebos.
In 2011 zal dit project verder vorm krijgen. Het inventariseren en monitoren van de nesten en mierenpaden blijft
een belangrijke activiteit. De gegevens zullen echter steeds vaker gebruikt gaan worden om de bosmieren en hun
biotoop te beschermen en hopelijk ook te beheren. Dit is mogelijk dankzij beter contact met overheden,
terreinbeheerders en natuurorganisaties. Hierbij zal de website een belangrijke rol gaan spelen.

Figuur 1: Een van de gebieden die in 2010 zeer gedetaileerd in kaart gebracht is.

De superkolonies van bosmieren
Mieren zoals de kale en behaarde bosmier bouwen grote koepelnesten in of aan de rand van het bos. De
ontwikkeling van de nesten gaat mee met de jaarlijkse cyclus van de dieren. In de winter hebben zij rust, in het
voorjaar vindt de bruidsvlucht plaats waarna de koninginnen hun broed groot laten brengen door tienduizenden
werksters. In de loop van het jaar groeien en krimpen de mierenhopen.
Ook de aanwezigheid van mierenpaden bij deze nesten verandert door het jaar heen. Door verschillende
bosmierpopulaties een jaar lang intensief te volgen bleek dat in zo’n populatie tientallen nesten met elkaar
verbonden zijn. Door die verbindingen worden nesten als clusters met elkaar verbonden. Maar die clusters
blijken in een deel van het jaar ook met elkaar verbonden te zijn.

Superkolonies, de netwerken van deze nesten en clusters, kunnen tientallen hectare groot worden en
bestrijken vaak verschillende biotopen. Maar dat niet alleen. De mieren op en bij de gevolgde nesten
verschillen vaak sterk van uiterlijk en de nesten hebben de meest uitlopende vormen. De verschillen zijn
zo groot dat het bijna niet anders kan dan dat er sprake is van verschillende bosmier of Formica soorten.
Alleen van Formica polyctena is bekend dat zij nesten met paden aan elkaar verbinden en dat die
groepen nesten ongeveer 200 meter in diameter kunnen hebben. De laatste jaren wordt er ook vaker
gesproken over hybride kolonies, waarin F. polyctena en F. rufa samen leven. Het verbinden van nesten
is bij F. rufa echter meer uitzondering dan regel. De vraag is nu of in de uitgestrekte superkolonies
alleen F. polyctena voorkomt, of er ook hybride bosmieren zijn en of er misschien nog wel meer
Formica soorten binnen de superkolonies samenleven.
Het onderzoek heeft zich afgelopen jaren echter niet speciaal gericht op het benoemen van de
mierensoorten, maar op het in kaart brengen van deze superkolonies. Het blijkt dat de superkolonies
bestaan uit clusters van nesten en dat elke cluster een ‘hoofdnest’ heeft. De clusters kunnen we vinden in
verschillende biotopen zoals heide, dennenbos, eikenbos en sparrenbos. Die biotopen zijn ook terug te
zien in de structuur van de clusters: elk biotoop kent zijn eigen karakteristieke opbouw van de clusters.

Figuur 2 en 3: Een superkolonie in de zomer van 1992 en het voorjaar van 2010

Veldwerk en administratie
Het in kaart brengen van de bosmieren vond in 1992 plaats met een handgetekend plattegrondje en een
lijst met nestnummers in een notitieboekje. Deze wijze van het noteren van waarnemingen blijkt toch het
prettigste. Experimenten om de gegevens in het veld direct digitaal op te slaan waren lastig uit te voeren.
In één experiment werd een laptop met digitale kaarten en nestposities meegenomen het bos in. Dit was
niet alleen te zwaar om lopend kilometers ver mee het bos in te dragen. Ook zorgde het felle licht voor
reflectie op het scherm en de bosmieren zelf probeerden zich toegang te verschaffen tot het toetsenbord.
Tot slot gooide stof roet in het eten, waardoor de proef binnen een uur vanzelf tot stilstand kwam.
Sindsdien gaat het notietieboek en het potlood weer mee.
Wat wel veranderd is, is de kartering en de details die worden geregistreerd. De kartering vindt plaats
met behulp van GPS. Hiermee kunnen makkelijk mierenpaden in kaart worden gebracht. Bij ieder
bezoek worden alle posities van mierennesten opnieuw met GPS vastgesteld zodat controle achteraf
mogelijk is. Ook worden bij alle bezoeken aan nesten foto’s van de nesten en hun omgeving gemaakt.
Daarbij wordt meestal een markering naast het nest geplaatst waaraan de afmeting van het nest is af te
lezen. Ook hierdoor kunnen de notities achteraf gecontroleerd worden. Door deze werkwijze is het
mogelijk om altijd de juiste nest-nummers te gebruiken, ondanks de verschillen in de omgeving door
vegetatie en seizoenen.
Na het veldwerk vindt thuis het digitaal vastleggen plaats. De foto’s worden gearchiveerd met codes
waarin nest-nummers, datum en gebied zijn verwerkt. Vervolgens worden deze foto’s gekoppeld aan
een database. Hierin worden bij de foto ook de afmetingen van het nest, activiteit van de mieren en
bijzonderheden vastgelegd. De GPS coordinaten worden tot slot overgenomen in Google Earth,
waardoor het werken met kopieën van topografische kaarten overbodig geworden is. Ook in het veld is
een kaart hierdoor niet meer strikt noodzakelijk.

Afbeelding 4: kartering van nesten en mierenpaden, voorjaar 2010.

Resultaten van het onderzoek tot nu toe
Hoewel goede kennis en ervaring op het gebied van bosmieren determinatie binnen dit project beperkt
is, is er afgelopen jaar veel aandacht besteedt aan uiterlijke verschillen van mieren, de nesten,
leefgebieden en biotopen. Deze informatie zou voldoende moeten zijn om een inschatting te maken van
de soorten die op de nesten voorkomen. Dit blijkt niet zo eenvoudig te zijn als gedacht, omdat in de
onderzochte gebieden in 2010 vrijwel alle nesten via mierenpaden aan elkaar verbonden zijn. De
conclusie zou moeten zijn dat het in alle gevallen de hybride Formica rufa x polyctena betreft. In al deze
gebieden werden grote uiterlijke verschillen tussen mieren waargenomen. Als dat een juiste conclusie is,
zou dat betekenen dat er in deze gebieden geen enkele andere Formicasoort voorkomt. Dat klopt echter
niet met andere beschikbare inventarisatie gegevens. Momenteel wordt zowel kennis als ervaring
opgedaan met soortherkenning, zodat dit in 2011 goed onderzocht kan gaan worden.
Hoewel soortgegevens in het onderzoek ontbreken zijn er wel zeer gedetaileerde kaarten samengesteld
van de superkolonies. Er zijn in 2010 verschillende van deze superkolonies in kaart gebracht, waaronder
die in het gebied in de Achterhoek, de kolonie op het Floriadeterrein bij Venlo en nog enkele andere in
de omgeving van Venlo. Alle gekarteerde gebieden zijn in de afgelopen jaren ook al eens in kaart
gebracht. Hierdoor was het mogelijk de verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Het blijkt dat de
netwerken van paden in de loop van bijna 20 jaar weinig veranderen, maar dat nesten zich wel
regelmatig opsplitsen of verplaatsen langs die paden.
Na het in kaart brengen van de nesten bleek dat de nesten in clusters van 10 tot 15 nesten bij elkaar
liggen. In die clusters ligt een hoofdnest dat verbonden is met een aantal andere opvallende
koepelnesten. Langs de paden hiertussen liggen vaak platte en dun bevolkte nesten, meestal onder een
tak of omgevallen boomstam die de richting van het mierenpad volgt. Vanuit het hoofdnest is in de
eerste helft van het jaar vaak een lang pad te vinden dat verder doorloopt dan de andere nesten. Aan het
einde van zo’n pad worden twee tot vier kleine nestjes aangetroffen. In de loop der jaren groeit een van
deze kleine nesten uit tot het hoofdnest van een nieuwe cluster, of zo’n klein nest vormt een
tussenstation naar een nog verder weg gelegen nieuwe cluster. Zo ontstaan nieuwe clusters, maar de
paden tussen die clusters blijven bestaan. Daardoor kan een superkolonie uit een groeiend aantal clusters
ontstaan en steeds meer van het leefgebied koloniseren.
Ook de mierenpaden verschillen. De verbindingen tussen clusters lopen meestal in een rechte lijn van
nest naar nest, dwars door dichte begroeiing heen. Deze paden zijn halverwege vaak niet breed en druk
belopen. Toch kun je met mooi weer mieren de route zien volgen. Soms met voedsel of bouwmateriaal
en zelfs poppen of miereneitjes. De mierenpaden tussen de hoofdnesten en omliggende koepelnesten
zijn vaak druk belopen, terwijl de mierenpaden vanuit die nesten smal zijn en uiteindelijk eindigen bij
een boom.
Het meest opmerkelijke dat blijkt uit de resultaten is dat niet alleen de nesten en mierenpaden van vorm
en functie verschillen, maar dat ook de structuur van de cluster en superkolonie kan verschillen. Het
blijkt dat de structuur van een cluster in een biotoop aan een bosrand met een heideveld of akkerrand
sterk verschilt van de structuur van clusters in een wat vochtiger loofbos. En dat verschilt sterk van de
structuur in naald of gemengde bossen. Blijkbaar hebben de bosmieren een manier bedacht om zich aan
te passen aan verschillende biotopen.

Samenhangend geheel
Wat betekent dit voor de natuur waar bosmieren voorkomen? Het is bekend dat bosmieren onder andere
zaden verspreiden, grond verplaatsen en schadelijke insecten wegvangen om luizen te beschermen. Ook
blijkt dat bosmieren een positieve invloed hebben op de honingproductie van honingbijen. Het is
interessant om te onderzoeken hoe die positieve invloeden in relatie staat tot de enorme netwerken van
mierenpaden.
Hoewel er nog veel onderzocht moet worden over de invloed van de superkolonies op hun leefgebied
lijkt het wel van groot belang om de bosmieren te beschermen tegen versnippering van hun leefgebied.
Het beschermen van de nesten tegen vijanden is daarin een eerste stap, maar het beschermen van de
mierenpaden is dan minstens even belangrijk. Dankzij deze mierenpaden zijn de mieren namelijk in
staat te reageren op veranderingen in het landschap door bijvoorbeeld storm, brand en grootschalige
werkzaamheden in het bos. De mierenpaden lijken essentiele verbindingen te zijn binnen de clusters en
superkolonies en tussen nest en voedselbron. Ook het behouden van specifieke bomen en structuren in
het landschap kan worden toegepast om een superkolonie in stand te houden.
Biotoopverbetering, houtkap of de aanleg van wegen of gebouwen kunnen een grote invloed hebben op
de superkolonies. Vooral nu blijkt dat nesten een bepaalde functie hebben binnen het netwerk is het van
belang om niet alleen te kijken naar de directe omgeving van een bedreigd nest, maar ook naar
omliggende nesten en mierenpaden. Het is geen uitzondering dat in de winter tijdens werkzaamheden
een ‘hoofdnest’ wordt weggegraven. In dit hoofdnest hebben de mieren uit kleinere nesten zich in het
najaar teruggetrokken. Door dit hoofdnest weg te nemen wordt dus een hele cluster in het voortbestaan
bedreigd. En dat kan gevolgen hebben voor omliggende nesten, maar ook op aangesloten clusters,
honderden meters verderweg.
Voor iedereen die werkt in of aan het bos, van beheerder tot boer, van projectontwikkelaar tot
grondbedrijf is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ligging van alle nesten en mierenpaden van
bosmieren, als deze in het betreffende gebied zijn aangetroffen. Hoewel het in kaart brengen van alle
nesten en paden minimaal een seizoen duurt kunnen daarna wel betere afwegingen worden gemaakt over
waar wel en waar niet gewerkt kan en mag worden. Bosmieren zijn wettelijk beschermd. Iedereen die in
hun leefgebied werkt heeft de verantwoordelijkheid om de soorten en hun leefgebied te beschermen en
wanneer nodig op een afgewogen wijze in te grijpen.

Figuur 5 en 6: 2010: De mierenpaden en GPS meetpunten in het gebied dat op afbeelding 1 staat afgebeeld.

Tot slot
Het Ant-maps mierenproject is afgelopen jaren uitgegroeid van een hobby tot een serieus
onderzoeksproject. Naar veel aspecten wordt nog onderzoek gedaan, zoals naar de invloed van de
instraling van de zon op de activiteit van de mierenpaden. Verschillende observaties toonden een
verband aan tussen de instraling en de aanwezigheid van mieren op nesten en mierenpaden. Ook werden
in april en mei mierenpaden aangetroffen die honderden meters lang zijn en dwars door de clusters
heenlopen. Deze paden worden dan gebruikt om duizenden rupsen uit de bossen naar de hoofdnesten te
brengen, mogelijk als voedselvooraad voor het opgroeiende nageslacht.
Er valt nog veel te ontdekken. Dit onderzoek is echter te groot geworden voor één persoon. Daarom
wordt samenwerking gezocht met organisaties in binnen en buitenland die zich bezich houden met (bos)
mieren. Ook kan er beter worden samengewerkt met tereinbeheerders en eigenaren.

Figuur 7: Een grote groep nesten vlak bij Venlo, zomer 2010.
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