
(booi) voor bet vee ging aanleggen om Mieren in de tuin?de wintertijd goed door te komen. Bij 
begrazing, het meest natuurlijke bebeer 
van graslanden, wordt de mos laag door 
vee of andere gra te herbivoren openge Wim Kanbier trapt en wordt voorkomen dat gewoon 
haakmos een gesloten tapijt vormt. 
Mos sen in het algemeen kunnen trou
wens slecbt tegen intensieve betreding. 
Dat kunnen we ook in gazo ns zien ; op 
plaatsen waar veel gelopen wordt, 
groeit geen of zeer weinig mos. 
Op de kleine schaal van natuurtuinen is 
begrazing onmogelijk en is maaien met 
afbarken van hooi en mossen de enige 
mogelijkh eid. 

Een landelijk verschijnsel 
De sterke uitbreiding van gewoon 
haakmos is een landelijk verscbijnsel 
dat zichin allerlei graslanden voordoet, 
ook in gebieden (o.a. kalkgrasland en in 
Zuid-Limburg) waar de soort vroege r 
scbaars voorkwam (Londo in prep .). 
Dat de soort ook elder s mas saal in na
tuurtuinen kan voorkomen, bleek onder 
meer uit een gesprek met de bebeerder 
van Heemtuin Muntendam, Klaas 
Steenbergen, tijdens de bijeenkomst 
van de bebeerdersvakgroep op 15 en 
16 mei jl. Ook in Munt endam liep de 
vestiging van orchid eeen terug ten ge
volge van de vorming van een gesloten 
moslaag. In Thij sse ' s Hof in Bloemen
daal , waar ik gewoon haakm os tijdens 
mijn NJN-tijd heb leren kennen, is de 
soort eveneens sterk toegenomen. 
Vroeger groe ide gewoon haakmos daar 
in het duingrasland samen me t andere 
mossoonen in een kleinschal ig mo
zaiek. Nu vormt de soort steeds meer 
aaneengesloten tapij ten waarin voor 
andere mossen geen plaats is. 0 
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De meeste mensen reageren op deze 
vraag met de wedervraag: mieren in 
de tuin, wat moet je daar nou weer 
mee? Ik kan aileen maar zeggen dat ik 
bij mijn vroegere werk in de Leider
dorpse heemiuin erg vee! plezier van 
de mieren gehad heb en met mil de be
zoekers van de Win. Als bij de eerste 
verwarmende zonnestralen in het 
vroege voorjaar de mi eren zich aan 
het opwarmen zijn is de lente in aan
tocht. 

Introductie 
Maar eerst wil ik u beschrij ven boe en 
waarom in 1982 in de Leiderdorpse 
heemtuin de rode bosmieren geintrodu
ceerd zijn. De heer GJ . de Bruin (zoo 
loog bij de universiteit van Leiden) bad 
tijdens proeven met mierenv olken het 
idee ook eens een yolk in de heemtuin 
in te voeren of uit te zetten; hoe noem
de je dat toen ? Ik zie ze nog zo de 
beemtuin binnenkomen: een aantal stu
denten beladen met waskitt en onder 
aanvoering van genoemde heer de 
Bruin. De kitten waren gevuld met 
dennenaalden waarin de bosmieren za 
ten met (naar ik toen hoorde) hopelijk 
enige konin ginnen erbij. Gezamenlijk 

hebben we de kitten op een door de 
beer de Bruin aangegeven plaats inge
spit, waarna net volk een eigen leven is 
gaan leiden . 

Satelietnesten 
Het volgende jaar had namelijk bet ge
hele Yolk zich verplaatst en een zonni
ger plaa ts uitgezocht. He t is toen snel 
gaan groeie n en heeft het jaar daar op 
het is inmiddels 1984 - zicb weer op 
een nieuwe plaats gevestigd, waar het 
nu heden ten dage nog steeds als 
hoofdnest is. Dit ondanks aanslagen 
van de groene specht die elke winter 
het heIe nest ove rhoo p haalt, zo lijkt 
het altbans. Ook zijn er op divers e 
plaatsen satelie tnesten gekomen. Sinds 
die tijd is net in het beuken-eikenbos 
van de tuin een drukte van belang. 
Voor somm ige bezoekers wat al te 
druk want er wordt wei eens gevraagd 
of er niets aan die mierenplaag gedaan 
moet worden. 
De kale rode bosmier kunt u dus in de 
wijde omtrek (ook buiten de heemtuin ) 
ij verig zien rondl open. Van overal ver
zamelen ze nestm ateriaal om het tij
dens de winter aang etaste nest weer op 
Ie bouwen . In mei zijn er al weer hele 

Ver plaats ing van rode bosmierennest va n heemtuin naar Waterschapsheuvel m.m.v. 
G.] . de Bruin, 14 augustus 1989. 
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hopen. Zo nu en dan worden er zulke 
grote takjes aangesleept dat je je ver
baast over de kracht van zo 'n enkele 
mier en mag je blij zijn dat je zelf je 
huis niet op deze manier op moet bou
wen. In verhouding: eiken balken op 
de nek en dan maar sjouwen. 

Honingdauw 
Naast deze "bouwmieren" zijn er ook 
mieren op Slap voor de voedselvoorzie
ning en, net zoals wij, hebben ze vaste 
adressen voor de boodschappen. De 
eersle loop in het voorjaar is het be
klimmen van de zoete krieken - die in 
het beuken-eikenbos groeien - waar ze 
hoog in de bomen bij de bloemknop
pen kennelijk iets eetbaars halen. Ze 
hebben ook vaste plekken waar ze bij 
tak- en bladluizen honingdauw verza
melen. Deze druppeltjes honingdauw 
zijn eigenlijk de uitwerpselen van de 
luizen, want als er geen mieren zijn om 
ze te melken wordt de honingdauw ook 
uitgeworpen. Het komt dan vaak op de 
bestrating onder een boom. Zo'n besui
kerde straat wordt na verloop van tijd 
zwart door een schimmel die op de sui
kerlaag groeit. 
Als je de mieren op hun weg volgt zie 
je ze ergens een boom in klimmen op 
zoek naar luizen die ze mel hun poten 
en sprieten bewerken om ze te bewe
gen een druppellje honingdauw af te 
geven. Is zo'n mier na diverse bezoe
ken 'volgetankt' dan gaat ze mel een 
duidelijk grater achterlijf weer op weg 
naar het nest om de buit mel anderen te 
delen. Bij hel nest is het zo een komen 
en gaan van 'luizenmelksters'. 

Vlees op tafel 
De plek waar de luizen als koeien aan
wezig zijn wordt door de rnieren nooit 
geheel verlaten, Er is permanente be
waking om de kudde tegen diefstal te 
beschermen. Diefstal van honingdauw 
door vreemde verzamelaars, maar ook 
diefstal van het vee zelf door b.v. lie
veheersbeestjes of hun larven, die blad
luizen bovenaan op hun rnenulijst heb
ben staan. Dieven worden door de mie
ren zo mogelijk gedood. Niet alleen 
omdat de mieren zulke wrede straffen 
uitdelen maar ook omdat vlees (naast 
de honingdauw) op hun menu voor
kornt. De honingdauw is voor de werk
sters goed voedsel om van te leven, 
maar wil een koningin voldoende eie

ren kunnen leggen en willen de larven 
die daaruit voor tkomen kunnen op
groeien tot volwassen mie ren, dan zal 
er continu 'vlees op tafel' moeten ko
men. 

Overdracht va n voeds el tussen twee
 
rode bosmi er-w erkst ers.
 
Uit: Thieme Insekten, biz. 34. 

Jagers en soldaten 
Omdat het aantal voor diefstal ter dood 
veroordeelden te gering is, gaat er nog 
een derde slag mieren op Slap: de ja 
gers. Deze hebben meestal geen vaste 
adressen, je kunt ze overal zien rond
zwerven. Zijn deze jagers tijdens de 
jacht nauwelijk s van andere mieren te 
onderscheiden, op weg terug naar het 
nest kunt u ze alleen of met meerderen 
de buitgemaakte prooi zien aanslepen. 
Jagers kunnen ook in aanraking komen 
met een andere mierenstaat. Er kan dan 
een heuse oorlog ontstaan. Uit de 
heemtuin herinner ik mij zo'n veldslag. 
De onrust was overal te zien. Als je de 
mieren volgde kwarn je vanzelf bij het 
slagveld. Wat was er gebeurd? De ter
ritoria waren goed gescheiden door een 
sloot. Kennelijk was een Jager de brug 
overgestoken en was daar gestuit op 
een mierenvolk van een andere soon . 
Dit was een houtmierennest dat daar al 
jaren zat. De drukte in en om net nest 
heeft maar enkele dagen geduurd. Het 
was een geloop door de aanvoer en af
voer van soldaten met buitgernaakte 
prooien. Toen de rust wederkeerde was 

het houtmierennnest overgenomen en 
omgebouwd tot satelietnest van de kale 
rode bosmier. 

Verplaatsing naar de Waterschaps
heuvel 
Mocht u na dit bloeddor stig verhaal in 
de verleiding kornen om ook mieren in 
uw tuin Ie introduceren volgt hier een 
mogelijkheid hieraan te voldoen. Het is 
noodzakelijk dat er koninginnen mee
gaan mel helle verplaatsen Yolk. Bij de 
kale rode bosmier is da t in tegenstel
ling 101 veel andere mierensoorten 
makkelijker omdat er meerdere konin
ginnen in een Yolk aanwezig zijn. In 
Leiderdorp hebben we hier in het ver 

leden ervaring mee opgedaan. Voor het 
verplaatsen kwam een satelietnest in 
aanmerking. Het nest zat erg dicht 
langs het pad en helleek aardig dit nest 
Ie introduceren in de Waterschapsheu
vel (een natuurontwikkelingsgebiedje 
nabij de heemtuin), We hebben het 
nest uitgespit in het winterseizoen, weI 
een meter diep en nog steeds kwamen 
we mieren tegen. Op hoop van zegen 
hebben we toen alle opgegraven grond 
mel mieren en al in een kuil gedumpt. 
Dit bleek dus niet de goede methode, 
want het volgende seizoen ging het 
volkje langzaam maar zeker ter ziele. 
Hiema hebben we een oude halfver
teerde boomstronk (waarin een sateliet
nest zat) verplaatst. Met succes. Want 
in de Waterschapsheuvel groeit dit 
Yolk gestadig. Zo zelfs dat te verwach
ten is dat als deze gescheiden volken 
elkaar ontmoeten het wei eens tot een 
echte oorlog zou kunnen komen, maar 
dan misschien wat gelijkwaardiger, 
tussen rode bosmieren onderling. 

Wilt u mieren verplaatsen? Dan lijkt 
bet mij het beste om van tevoren een 
oude boomstronk bij of in het nest in te 
spitten. Na een seizoen hebben de mie
ren de stronk volledig ingericht. Hij 
kan dan overal heen verplaatst worden, 
een fluitje van een cent. 

Wim Kanbier werkte tot 1993 als 
beheerder in de heemtuin te Leider
dorp. 
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