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DE BESCHERMING VAN DE ROODE 
BOSCH MIER, TECHNISCH BESCHOUWD. 

Dat de roode boschmier beschermd zal moeten worden; daarover zijn vtneweg 
de meeste onderzoekers het tegenwoordig eens. Daarnaast moet het bosch, 
als economische en hygiënische krachtbron van de bevolking, beschermd 

worden door: 
1°. Vervanging der monoculturen van naaldboomen door gemengd bosch met zijn 

4 étages van boomen, heesters, kruiden en mossen. Dat wil dus zeggen met zoo min 
mogelijk omspitten en voor zooveel noodig bijvoeging van kalk. 

2°. Bescherming der fauna, o.a. van alle roofdieren en vogels (niet uitsluitend van 
meezen en roodstaartjes door ophangen van nestkasten) door aanleg van doornbosch-
jes en drinkplaatsen, in het besef dat eene biocoenose zooals een bosch één en ondeel
baar is, dat alle samenstellende organismen daarin hun noodzakelijk aandeel hebben 
en „nuttig" zijn. Schadelijk is alleen het overwegen van één bestanddeel door in
grijpen van den mensch, zoo is b.v. het konijn, overheerschend geworden door het 
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verdrijven van zijne vijanden (stroopers, wezels, bunzings, hermelijnen, e.a.). 
3°. Door het hoog opvoeren van de „vitale factor" van een bosch, het uitsparen 

daarin van zooveel mogelijk open, zonnige plekken, waarin uitgenomen of uitgevallen 
stammen niet terstond weer worden vervangen. 

3°. Door de voorkeur te geven aan boomsoorten, die een dierenwereld huisvesting 
en voeding geven, boven zulke, die dat niet doen, ook dan wanneer de laatsten sneller 
groeien, in casu dus den beiden soorten van inlandsche eiken boven de Amerikaansche 
eiken de voorkeur te geven. 

Het nut van de roode boschmier ligt volgens sommigen in de vernietiging van 
„schadelijke" insecten. Daar echter „nuttige" insecten even goed worden aangevallen, 
blijft dit problematisch. Vooral G ö s z w a 1 d, en vóór hem E i d m a n n, hebben 
duidelijk gemaakt, dat de roode boschmier vooral als reserve bij massa-plagen funcüon-
neert. In gewone perioden leven zij kalm van de honing der dennenluis e.a. schors-
luizen en heffen hun schatting van alle bosch-insecten. Maar bij plagen van non-
vlinder, dennenuil of dennenbladwesplarven gaat de roode boschmier zich bij voor
keur daarmee bezig houden, voedt er de larven mee en doodt er veel meer dan zij 
daarvoor gebruiken kan. Die rest wordt in de diepste „grafkamers" onder het nest 
begraven, zooals S t a e g e r heeft ontdekt. Waar voldoende boschmiernesten zijn 
kan een plaag wel ontstaan, maar nooit groote afmetingen bereiken. 

In een door G ö s z w a l d (1939) geciteerd geval maakten bladwesplarven tot 91% 
van den buit uit. In 1939 constateerde G. bij Potsdam het verzamelen van circa 
80000 Tortriciden-vlindeis op één dag in één enkele, uit vijf nesten bestaande 
kolonie. E i d m a n n nam in de Palts waar, dat de boschmieren in een gebied van 
spannervraat massa's vlinders, vooral de logge wijfjes, naar hun nesten sleepten. 

Bekend is ook het vooral bij de groote calamiteit van de dennenuil (Forleule) in 
1924 gebleken overblijven van gespaarde boschplekken van ^ tot 2 H.A. om een 
mierennest heen als zgn. „Ameisenhorste" (E i d m a n n 1927). Hetzelfde wordt 
bericht door B e r w i g uit een andere plaats (Oberförsterei Griesel, kaalvraat 
7000 H.A.), en door A m b r o s (C. BI. ges. Forstwesen Sept. 1938) over de non-
vlinderplaag in Bohemen, waar een 103 H.A. groot gebied door circa 200 bosch
miernesten practisch vrij gehouden werd. Ook snuitkevers worden buit gemaakt, 
en de bodem luchtig gehouden en verbeterd. 

H o e d e b e s c h e r m i n g u i t t e v o e r e n . 
I. Verbod of beperking van het poppenrapen. G ö s z w a l d (Reichsanstalt für 

Forstwissenschaft, Berlin-Dahlem, thans te Eberswalde) stelt de volgende maat
regelen voor: 

A. Verbod van poppenrapen vóór 1 Juni en van het rapen der groote geslachtsdier-
poppen gedurende het geheele jaar. B. Verlof tot rapen alleen langs de wegen en 
boschranden, niet in het bosch zelf. C. Niet meer dan 1 Liter (20 000 stuks) per 
kolonie per jaar. Staatscontrole op den boschmierstand. Elke vanger krijgt concessie 
voor een bepaald aantal Liters, met 50 als maximum. D. Op elke 10 nesten blijft er 

/ 
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één vrij. Deze moeten bij iedere controle kunnen worden aangewezen. E. Bij in
sectenplagen wordt in een gebied van 5 H.A. rondom de haard geen concessie gegeven. 

I I . Verbod van neststoring. (Wandelaars die „voor de aardigheid" met een stok 
in een nest porren zijn de schuld van den ondergang van menige kolonie. Want 
de kolonie verhuist veelal, vooral bij frequente storing, en heeft op haar nieuwe 
standplaats niet genoeg diepte, wat vooral in het najaar zwaar weegt, omdat de groene 
specht dan niet alleen de achterblijvers maar ook de kern der kolonie met de moeren 
gedurende den winterslaap kan buit maken. Ref.) 

I I I . Voorschriften voor het sparen . 
der boschmiernesten bij den boschbouw, 
b.v. bij het vellen van boomen, bij het 
spitten, bij het houttransport.Voorschrift 
voor het staan laten van eenige boomen 
nabij boschmiernesten bij het kaal slaan 
van een boschdeel. 

IV. Verbod van eiken handel in mie-
renpoppen of annonces daartoe, behalve 
die van erkende rapers. Uitvoering van 
al deze wettelijke bepalingen te stellen 
onder de Natuurbeschermings-autori-
teiten. 

V. Actieve bescherming der nesten 
door met kippengaas omspannen drie-
pooten bij kleine nesten, door evenzoo 
omspannen tentvormige staketsels bij 
grootere. Zij moeten diep in den grond 
gewerkt worden en zoo noodig door 
prikkeldraadheggen op eenigen afstand 
beveiligd worden. (Het kippengaas moet 
hoogstens 3 cm. wijde mazen hebben 
anders komt de groene specht er door-

Roode boschmier. 
Teekening van Mej. de Hartogh. 

heen. Daar aan den anderen kant de roode boschmieren voor de nuttige en mooie 
groene specht een wintervoedselreserve van belang zijn, vooral in lange winters, is 
het goed bij polycalische nesten één der hoopen met gaas van 6 cm. maaswijdte te 
voorzien, dat wel den mensch maar niet de specht den toegang belet. Ref.). Bij 
stronknesten kan de stronk dik met prikkeldraad worden omwikkeld. 

VI. Kweeken en uitzetten van boschmierkolonies (S c h u 1 z). 
Aangezien het bevruchte wijfje (moer) van F. rufa en evenzeer die van hare ver

wanten, waarover straks meer, niet in staat zijn zelfstandig eene nieuwe kc lc tk i t 
stichten, maar óf wordt opgevangen door werksters van haar eigen nest, en terug
gebracht om het aantal moeren te vergrooten, óf tracht zich te laten adopteeren bij 
eene kolonie van de grauwzwarte mier Formica fusca auct. heb ik in 1930 (Natura) 
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eene methode aangegeven om de vrij uitgezwermde boschmierwijfjes, die na de 
bevruchting de vleugels afwerpen en dan rondloopen en door grootte en glans op
vallen, door in het laboratorium gekweekte /Msca-kolonies te doen adopteeren, ze 
gedurende 3 jaar te kweeken en de dan levensvatbare beginnende rw/a-kolonie onder 
een steen op een geschikte plek in het bosch uit te zetten. 

De adoptie verkrijgt men door in een koel gehouden glasnest de rufa-moer samen 
te brengen met jonge /«ica-kalveren, de nog grijswitte jonge mieren die pas uit de 
cocon zijn gehaald en nog alleen maar strompelen kunnen. In 's winters verwarmde 
/iwca-nesten kan men die het geheele jaar door voorhanden hebben. Zoodra de 
adoptie door de kalveren heeft plaats gehad voegt men/wjca-cocons toe, die dan door 
de fusca verder worden opgekweekt, en later rw/a-cocons. Als voeding geve men, 
om de moer aan den leg te houden, naast honing en suikerwater ook steekmuggen 
en druppels lever. G ö s z w a l d beveelt bijvoeging van circa ^ deel diastase aan 
op een mengsel van vleesch en suiker. 

Platte steenen om de kolonie onder uit te zetten worden gemakkelijk uit cement 
en zand gegoten ter grootte van 30 a 40 cm. in het vierkant en ter dikte van ongeveer 
10 cm. of dikker. Zij worden aan zonnige weg- of boschranden neergelegd. Baksteenen 
zijn niet geschikt, graniet- of zandsteenen wel, ook dakpannen. De kolonie wordt 
naast den steen uitgeschud en bewaakt, totdat zij zich daaronder heeft verzameld. 
Naderhand zoekt zijzelve haar definitieve woonplaats uit. Stronken, ook uitgerooide, 
zijn daarvoor zeer gezocht. 

Indien in de onmiddellijke omgeving geen Lac/i«M.v-boomen zijn, moet daarvoor 
gezorgd worden. Lachnus pini levert het dagelijksch voedsel voor de boschmier-
imagines. De sappen der gevangen insecten gaan hoofdzakelijk naar de larven, wellicht 
ook naar de moer, maar dit laatste is niet voldoende bekend. 

Dennenbosschen zijn vooral geschikt indien er ook eikjes in staan. Bijzonder gewild 
zijn eiken-walletjes, wegens de grootere bezonning. Dicht opeengepakte mijnhout-
en boonenstaakplantages behooren in gemengd bosch te worden hervormd. Mieren 
vestigen zich daar niet, alleen schadelijke micro-lepidopteren. Per 10 H.A. kunnen 
gerust 20 kolonies worden uitgezet. 

G ö s z w a l d (1940, 1941) maakt liever a f l e g g e r s en zet die uit. Dit heeft 
het groote voordeel dat men twee jaar eerder uitzetten kan, doch het kan betwijfeld 
worden of in onze zéér verarmde boschmier-fauna nog genoeg polydome kolonies 
te vinden zijn om er talrijke afleggers aan te ontkenen. De moeren voor de afleggers 
kunnen in de moerrijke nesten met kleine werksters in de eerste warme lentedagen 
worden gevangen door met een kistje een snellen slag te doen in het dichtst van de 
zich dan in de zon koesterende mierenklomp en snel het deksel te sluiten. Gewoonlijk 
zijn dan een aantal moeren meegevangen. 

Heeft men een jaar geduld dan kan men ze beter kweeken door in een terrarium 
of groot glasnest eenige honderden geslachtscocons te laten opkweeken en op een zeer 
warmen dag in een bevruchting- of copulatiekamer (groot terrarium) vrij te laten. 
(In een hoek van den bodem maakt men één of meer 1 cm. wijde glazen buizen vast 
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waardoor bevruchte wijfjes, die daarna de vleugels afwerpen, zich verwijderen kunnen 
en die in een ruimte voeren waaruit de jonge moeren met een exhaustor kunnen 
worden opgezogen. Ref.) 

Minstens 50 moeren en 20 000 tot 100 000 werksters worden door G. tezamen 
als aflegger gebruikt. De werksters moeten natuurlijk uit hetzelfde nest afkomstig 
zijn. Deze cijfers gelden voor den polydomen vorm met kleine werksters, dat zijn dus 
oude, moerrijke kolonies. De opzettelijke bijvoeging van moeren is volstrekt noodig. 
Zoo maar een zak vol mieren met nestmateriaal ergens te deponeeren heeft geen zin, 
hoewel ik moet zeggen, dat ik in mijn eigen tuin een fraai en vruchtbaar nest van de 
zwartrugboschmier {Formica pratensis Retz.) heb verkregen door een zakvol uit een 
door villa-bouw veroordeeld nest in mijn tuin uit te schudden en later een los ge
vangen bevrucht wijfje onder een steen naast dien hoop te deponeeren. 

De kolonies met groote werksters hebben volgens G ö s z w a l d veel minder 
moeren of slechts ééne. Het heeft volgens 
hem geen zin daarvan afleggers met meer 
dan één moer te maken omdat de werksters 
er toch niet meer dan één accepteeren. (Het 
hanteeren van de jonge moeren moet met 
een exhaustor gebeuren omdat zij bij het 
oppakken met een pincet of met de vingers 
de gif blaas leegspuiten en gemakkelijk een 
plasje daarvan aan haar eigen lichaam 
krijgen en daaraan sterven. Ref.) 

Men kan intusschen m.i. de afleggers 
gerust wat kleiner maken als men in staat 
is eenige dagen na de uitzetting, die ook 
hier liefst moet gebeuren in of naast een neergelegde holle tronk en met eenige 
platte steenen in de onmiddellijke nabijheid, een flink zakje cocons van boschmieren 
of desnoods van andere groote Formi'ca-soorten toe te voegen, versch uit het nest 
genomen welteverstaan. 

In ons land komen eenige laboratoria en stations wellicht voor den kweek van 
rw/a-moeren in aanmerking. 

Rijkssteun in geld en extra-bonnen voor brandstof, honing, glasruiten en eventueel 
andere ingrediënten zullen noodig zijn. Het is de moeite waard daaraan enkele 
tienduizenden uit te geven, daar de uitgespaarde houtschade in sommige jaren een 
veelvoud daarvan bedraagt. 

G ö s z w a l d sluit zijn betoog (1941) met dezen zin: Neben der Riickkehr zum 
natürlicheren Mischwald stellt die Vermehrung der roten Waldameise die wichtigste 
Masznahme zur Wiedergesundung des Waldorganismus dar. 

VIL Dezelfde bescherming als aan de roode boschmier {Formica rufa L. Sens-
amplo) wordt voorgesteld te verleenen behoort ook te worden gegeven aan de andere 
groote rood- en zwarte Forjmca-soorten. 

Gaasdak voor een boschmiernest, naar Gösz
wald (1940, Naturschutz blz. 27). 
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De zwartrugboschmier {F. pratensis Retz.) bouwt analoge hoopen, doch wat meer 
op open terrein. Zij is volgens G ö s z w a l d niet zoo werkzaam tegen Diprion-
calamiteiten, maar vangt toch ook zeer veel insecten. Zoo vond ik 1942 dat mijn 
pratensis op 2 jachtpaden 60 % rupsjes van Coleophora laricella, het Larix-motje, 
aansleepten. 

De iets kleinere satermier Formica exsecta die wat plattere hoopen uit fijner ma
teriaal maakt, meest verscheidene bij elkaar, heeft eene vooral nachtelijke levenswijze 
zooals Dr. D. M a c G i 11 a v r y, die het voorkomen dezer soort in ons land (Otterlo) 
in 1920 heeft ontdekt, daarbij tevens heeft gevonden. Deze eigenschap wordt overigens 
nergens in de literatuur vermeld. Ik kan de nachtelijke leefwijze volkomen bevestigen. 
Dr. M a c G i l l a v r y meent dat zij hoofdzakelijk van honing van luizen leeft; 
bij mij in een groot glasnest vingen zij ook allerlei insecten en zogen vlijtig den inhoud 
uit. Vermoedelijk lossen zij de boschmieren gedurende den nacht af, en verdienen alle 
bescherming. Daar zij wel gaarne in open eikenhakhout nestelen maar op bosch geen 
prijs stellen zou men haar hulp op bouwland kunnen bevorderen door eikenwalletjes 
tusschen de verschillende perceelen in stand te houden of te maken, zooals ook door 
E. D. v a n D i s s e l voor kort op andere gronden is bepleit. (Ned. Boschbouw-T. 
XV 1942). 

Formica sanguinea Latr., de bloedroode roofmier, is weer wat grooter, en vervangt 
de boschmier op de open heidevelden, waar men haar nesten dikwijls aan zaagsel-
hoopjes bij een stamstompje herkennen kan; eenig materiaal van lakstukjes der heide-
plant vormt een aanduiding van koepel. Deze groote roode mier vangt b.v. zeer gaarne 
de schadelijke honingmier Lasius umbratus Nyl. en zijn verwanten, om ze aan de 
larven te voeren en ze zelf uit te likken. Ook sanguinea kan bij calamiteiten, ditmaal 
op de heide, regelend optreden. Waar het heidekevertje Lochmaea suturalis en zijne 
larven in de paarse heide bruine vlekken van afgestorven Calluna-planten veroor
zaken, zoodat plaatselijk zelfs Erica en Molinia of Aira geheel de overhand krijgen, 
daar grijpt Formica sanguinea in, sleurt de kevertjes bij honderden naar haar nest 
en is, naast de larve van Coccinella hieroglyphica (B e t r e m) en naast fasanten en 
korhoenders, de rem die op den duur de heide weer doet herstellen. 

Om sanguinea te steunen kan men de stompen van gevelde vliegdennen laten staan, 
zij nestelen daar gaarne in. Ook kleine Zuid-hellingen, b.v. wegranden e.d. frequen-
teeren zij. Lage walletjes kunnen op geschikte plekken bij bouwland voor haar worden 
uitgespaard. 

Formica rufibarbis F. en F. glebaria var. rubescens For. en var. fuscorufibarbis For. 
eindelijk nemen in het Corynephoretum de rol der „boschpolitie" over en vangen 
tallooze insecten, al is het dan in mindere mate dan rufa het doet. Ik zag in den 
Dolder een rufibarbis-nest omgeven door een groenen schitterenden stralenkrans, 
die uit d^kschilden van het Juli-Kevertje Anomala Frischi bestond, waarvan de larve 
de wortels van verschillende planten bevreet. 

Ook rufibarbis wil wel op bouwland komen zuiveren, als men ernaast een laag 
walletje en eenige steenen aan den Zuid-voet daarvan tot haar beschikking stelt. 
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Al deze rood-zwarte groote mieren verdienen bescherming. De eenige schadelijke, 
Camponotus ligniperda Latr., de reuzenmier, is bij ons zoo zeldzaam, dat zij niet 
bestreden behoeft te worden. In de laatste jaren is zij alleen bij Groesbeek gevonden 
(1942 ook Hoge Veluwe), nestelend in een steenhoop, resp. berk door P. S c h o l t e n 
resp. W i e r t z. In eventueele wettelijke bepalingen kunnen de te beschermen 
soorten worden aangeduid als: „de rood- en zwart gekleurde mieren van het geslacht 
Formicd'\ 

Ten slotte zijn er nog de kleinere, vermoedelijk in onze dennenbosschen door het 
groote aantal hunner nesten (tot ruim 40 per 100 M2. - Q u i s p e l i 9 4 i ; W e s t -
h o f f e n d e J o n c h e e r e 1942) niettegenstaande hunne geringere volkrijkheid 
nuttige Myrmica-sooxten. Voor de voeding der larven worden evenzeer als bij de 
Formica's, insecten gevangen, doch bovendien zijn hier ook de volwassen mieren 
carnivoor (S t a r c k e 1934) — overigens ook gesteld op zoete sappen. Voor deze 
kan men op zonnige plekken in de bosschen flinke cement- of zandsteenplaten neer
leggen. Wettelijke bescherming behoeven zij voorloopig niet, de anderen echter ten 
zeerste voor het te laat is. 
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A. SlARCKE. 
sa sa S3 

COUDORPE, DAT VERLOREN GING. 

Van het gebied, waarvan ik u nu ga vertellen, en dat als natuurterrein helaas 
zo goed als geheel verloren is, hebt u misschien nog nooit gehoord. Het is 
Coudorpe, een landstreek in het Zuidwesten van Zuid-Beveland, die zijn 

naam ontleent aan een voormalig dorpje. Er is nu nog een kleine buurtschap, een 
of twee huisjes. 

Coudorpe was een weidegebied met talloze heggen en bomen, gelegen tussen de 
dorpen Driewegen, Ellewoutsdijk en Borssele. Het bestond uit louter weiland, laag, 
drassig land, en hoge, enigszins golvende weiden; met brede en smalle sloten, en 
dichte, hoge heggen en hoge bomen tussen de weiden in. In het voorjaar werd al het 
jonge vee: jonge paarden, die nog niet werkten, jonge stieren, ossen, vaarzen en ander 
niet-melkgevend rundvee, naar deze weiden gebracht, waar ze dan de gehele zomer 
bleven. Een ander deel werd bestemd voor hooiland. 

Het was er. rustig, behalve dan, dat er af en toe een troepje jongens kwam, om 
nestjes uit te halen, doch dat had, vooral de laatste jaren, niet zoveel meer om het 
lijf. Het was er een dorado voor vogels, en ook voor de mensen, de bevolking van de 
omringende dorpen, die vaak wel werden getroffen door de schoonheid en de rijkdom 
aan vogels. Ook werd de stilte gezocht op Zaterdag- en Zondagavonden, dan was 
het vrij druk in de groene dreefjes. 

's Zondagsmorgens, gingen de boeren vaak eens naar hun jonge vee kijken, en 
dan zagen ze wel degelijk ook de natuur en de vogels. Want als ik er dan eens een 
tegenkwam, zei hij b.v. „Noe mojje is di in 't oeksje gêe kieke, bie de brugge, di lei 
zon mooi kliefje (tureluur) mee viere, en di vlak bie, in d'aege, zit ën tortelduufje", 
of een dergelijke opmerking. Eigenlijk hadden ze er geloof ik, allemaal hun aardigheid 
in, dat er zoveel vogels op hun weiden voorkwamen, en een volgende keer, was het 
een vlucht Bergeenden aan de drinkput, of een van de talloze zangvogeltjes (,,'k wist 
nie a-ter zó-vee veugeltjes wazze, di in Coudurpe is 't frêet", zei me eens een boer), 
die ze niet vergeten waren. 

Ja, het was er prachtig. Ik heb het gebied gekend, vanaf mijn prille jeugd. Vooral 
's Zaterdags gingen we er heen, en dan was het ons, of we daar in oerwoud en prairie 
zaten. Altijd was er de spanning, dat je door den „koningsjager" kon worden gesnapt; 
nu, die lag misschien niet voor niets op de loer, want, al gaf hij er niet om dat we 
ekster- en duiveneieren meenamen, we durfden ook wel andere eitjes mee te nemen. 
De gedachte aan een troep rovende jongens in een veld waar patrijzen, fazanten en 


