
OVER HET FOURAGEREN VAN DE RODE BOSMIER 
E. T. G. E L T O N (I.T.B.O.N., Arnhem). 

Evenals de beide artikelen van het I.T. 
B.O.N in het mei- en juni-nummer berust 
ook dit artikel op gegevens die werden 
verzameld door deelnemers aan de stu-
dentencursus van het Instituut voor Toe
gepast Biologisch Onderzoek in de Natuur 
te Arnhem. Op het kaartje op p. 107 in 
het mei-nummer ziet men ongeveer midden 
onder een drietal mierennesten aan
gegeven. Het waren de bekende koepel
vormige bouwsels van de Rode bosmier. 
Er zijn in Nederland twee soorten Rode 
bosmieren, in dit geval was het Formica 
polyctena Foerst. De bewoners van de drie 
nesten vormden één volk; er was dan ook 
een voortdurend heen-en-weer-geloop van 
werkstermieren tussen de drie vrij dicht 
bijeen gelegen nesten. 

Verder liepen er ook veel mieren langs 
bepaalde routes, zg. mierenpaden, die naar 
alle richtingen van het nestencomplex uit
straalden (de stippellijnen op het kaartje). 
Dergelijke „paden" lopen meestal langs 
een aantal bomen en worden o.a. gebruikt 
door mieren die langs de stammen daarvan 
omhoog klimmen om in de kronen te gaan 
fourageren. Zij maken niet alleen jacht op 
allerlei rupsen en andere prooien, maar 
bezoeken er ook kolonies van schorsluizen, 
waarvan zij de zoete excrementen, de 
„honingdauw" oplikken. Hebben zij hun 
krop daarmee gevuld, dan gaan zij langs 
dezelfde route naar het nest terug en delen 
van hun voorraad uit aan nestgenoten die 
andere taken hebben, bv. bouwen aan het 
nest. De paden eindigen doorgaans niet 
plotseling, maar worden allengs minder 
druk belopen en verliezen zich tenslotte in 
een brede zone, waarin alleen nog maar 
verspreid lopende mieren voorkomen. De 

buitenste grens van deze zone lag in dit 
geval meer dan 80 m van het nestencom
plex. De mieren die hier en tussen de 
paden lopen hebben tot taak prooien en 
aas te verzamelen; beide zijn hun ver
moedelijk even welkom. Zij voorzien in be
langrijke mate in de eiwitbehoefte van het 
volk. Het waren voornamelijk de activi
teiten van deze categorie van prooi- en 
aaszoekers die wij wilden bestuderen, 
vooral hun reacties op een plaatselijk ver
hoogde voedselconcentratie. 
Om dat te kunnen doen werden op twee 
plaatsen (de kruisjes bij A en B in het 
kaartje op p. 107) een vijftigtal meel
wormen in een vakje van 1 X 1 m2 neer
gelegd. Al gauw hadden de eerste mieren 
de meelwormen ontdekt en begonnen zij er 
mee te slepen. Er werd nu dag en nacht, 
gedurende vier etmalen, steeds op de volle 
uren nagegaan hoeveel meelwormen er uit 
het vakje verdwenen waren en het aantal 
werd dan weer aangevuld tot 50. Levende 
meelwormen zouden natuurlijk uit zichzelf 
zijn weggekropen. Zij werden daarom 
gedood, en wel door onderdompeling ge
durende één seconde in kokend water. 
DaaT de oneffenheden van het mosdek, 
vooral 's nachts, het nauwkeurig tellen 
van de na ieder uur nog aanwezige meel
wormen bemoeilijkte, werd dit mos weg-
geha,ald. Daaronder bevond zich een vrij 
effen laag van half verteerde dennenaal-
den, waarop de meelwormen goed te zien 
waren, 

Tegelijk met het aantal verdwenen meel
wormen werd vastgesteld hoeveel mieren 
er zich op dat moment in het vakje be
vonden en ook in twee zg. controle-vakjes 
zonder meelwormen. De laatste lagen aan 
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weerszijden op 2 m afstand van het proef-
vakje. Door vergelijking van het aantal 
mieren in het proefvakje met dat in de con
trole-vakjes was het dus mogelijk na te 
gaan welk effect de verhoogde voedsel
concentratie op de mierendichtheid had. 
V a n de twee proeven kon er slechts één 
(die bij A ) ongestoord worden voort
gezet. D e proef bij B moest op de tweede 
dag gedurende enige uren onderbroken 
worden door een tijdelijk tekort aan meel
wormen. Vervo lgens werd dezelfde proef 
gedurende de derde nacht gestoord door 
een muis. die van onze afwezigheid tussen 
de tellingen gebruik maakte om zich grote 
aantal len meelwormen toe te eigenen. Toen 
tenslotte bij het krieken van de dag een 
poging werd gedaan de proef voort te 
zetten, werd zijn rol overgenomen door 
enige vogels. W i j hebben toen de proef 
maar afgebroken. Daardoor werd het ook 
mogelijk ons beter te concentreren op de 
A-proef. Enige extra oplet tendheid bij dit 
proefvakje was wel geboden, en niet alleen 
om de muizen en de vogels. N a enige tijd 
bleken de meelwormen nl. ook te zijn ont
dekt door wespen, die hun buit met de 
kaken doorknipten en dan met één der 
helften wegvlogen. Zee r kleine meel
wormen namen zij in hun geheel mee. N a 
enige tijd kwamen zij zelfs in onze pot met 
levende meelwormen om er op dezelfde 
wijze een door te knippen en met de helft 
weg te vliegen. 

De resultaten van proef A zijn in fig. 1 
weergegeven. D e onders te drie grafieken 
in deze figuur geven het verloop van de 
aantallen mieren resp. in de beide controle
vakjes en in het proefvakje met meel
wormen, telkens op de volle uren. O p de 
onderbroken lijn van 1 en 2 augustus 
komen wij s t raks terug. Het diagram daar
boven geeft de aantallen meelwormen die 
in de loop van ieder uur waren weg

gehaald. Bij het interpreteren van deze ge
gevens bedenke men wel dat de laatste 
aantal len betrekking hebben op perioden, 
terwijl de aantal len mieren betrekking 
hebben op tijdstippen. De eersten kunnen 
daarom veel hoger zijn, dit hoeft echter 
niet. Geheel bovenaan in de figuur vindt 
men het verloop van de temperatuur bij 
post 4 op 25 cm boven de grond (zie 
k a a r t ) . De vier gestippelde banen, die de 
nachten aangeven, omvatten niet de vol
ledige ochtend- en avondschemering, maar 
slechts dat tijdvak waarin de waar 
nemingen met lamplicht moesten gebeuren. 
Dit was voor het eerst om 2 1 . — uur en 
voor het laatst om 4.— uur. 
W i j zien, dat de mierendichtheid in het 
proefvakje overdag aanzienlijk hoger was 
dan in de controle-vakjes, 's N a c h t s echter 
verdwenen de mieren bijna geheel, zowel 
uit de controle-vakjes als uit het proef
vakje. Pas ongeveer drie uren na zonsop-
komst keerden ze weer in enigszins be
langrijke aantallen daarin terug. Geheel 
in overeenstemming hiermee is het geringe 
aantal meelwormen dat er 's nachts en in 
de eerste ochtenduren verdween. 
Ten aanzien van de weinige meelwormen 
die er 's nachts toch verdwenen, kan men 
zich afvragen of deze door de weinige 
mieren werden weggesleept of door andere 
dieren. Er zijn goede redenen om aan te 
nemen dat dit laatste 't geval was . V a n de 
mieren die 's nachts of in de ochtenduren 
wel eens in het proefvakje werden aan
getroffen, werd nooit gezien dat zij met de 
meelwormen sleepten. W e l werd enige 
malen geconstateerd dat mieren die reeds 
vóór de schemering waren begonnen met 
het verslepen van een meelworm daar nog 
enige tijd nada t het donker was geworden 
mee doorgingen. In één geval bv. tot 21,08 
uur en in een ander geval tot 22,^— uur, 
terwijl het omstreeks 2 1 , — uur in het bos 
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volledig donker was geworden. Toen 
lieten zij hun vrachten echter ook in de 
steek; één liep in de richting van het nest 
verder, de ander werd uit het oog verloren. 
Mede op grond van vroegere waar
nemingen is het dan ook zeer waarschijn
lijk, dat althans buiten het gebied van de 
mierenpaden, na het begin van de scheme
ring geen nieuwe vrachten meer worden 
opgepakt. Alleen het slepen met reeds 
buitgemaakte prooien of aas kan nog enige 
tijd doorgaan. De meelwormen, die 
's nachts verdwenen, moeten dan door 
andere bewoners van de bosbodem zijn 
meegenomen. Inderdaad werden soorten, 
die daartoe in staat geacht kunnen worden 
(loopkevers, hooiwagens), 's nachts her
haaldelijk in de proefvakjes waargenomen 
en minstens tweemaal werd een hooiwagen 
op heterdaad betrapt bij het weghalen van 
een meelworm. Verder zagen wij ook nog 
een duizendpoot bezig met de meelworm, 
die om 22,̂ — uur door een mier (zie 
boven) in de steek was gelaten. Of 
duizendpoten hun buit ver van de vind
plaats wegsiepen kon niet worden vast
gesteld. Merkwaardig waren de hooi
wagens, die op hun ranke poten de in de 
kaken geklemde buit boven de grond 
wisten op te tillen, zodat deze niet sleepte. 
Zij konden zich op deze wijze verrassend 
snel voortbewegen. 

Dat er andere bodembewoners zijn, die 
's nachts meelwormen weghalen, blijkt 
verder uit het artikel van Van der Drift in 
de vorige aflevering. Er bleken zelfs uit 
het vakje in het mierenvrije gedeelte van 
het dennenbos 's nachts doorgaans meer 
meelwormen te verdwijnen (zie het dia
gram voor het grove-dennenbos in fig. 1 
op p. 130) dan uit het vakje van proef A. 
Wij kunnen ons dan ook afvragen of de 
mieren misschien door hun activiteit over
dag het leven voor andere kleine carni

voren in hun gebied zo onaangenaiam 
maken, dat zij zich niet in normale aan
tallen kunnen handhaven, een vraag die 
niet zonder nader onderzoek kan worden 
beantwoord. Hierboven bleek echter, dat 
zij er zeker niet geheel ontbraken en wij 
nemen dan ook aan, dat alle meelwormen, 
die gedurende de nacht verdwenen, door 
andere dieren dan onze mieren zijn weg
gehaald. Waarom dit aantal in de nacht 
van 29 op 30 juli zo uitzonderlijk hoog was, 
kon niet worden vastgesteld. 
Overdag echter werden de meelwormen, 
misschien op een enkele uitzondering na, 
alle door de mieren weggesleept. Het 
spreekt vanzelf, dat een mier die met een 
vracht sleept minder snel vooruit komt 
dan zonder die vracht. Dit is ongetwijfeld 
één der oorzaken voor het grotere aantal 
mieren in het proefvakje dan in de con
trole-vakjes. De laatsten worden betrekke
lijk snel doorkruist; in het eerste blijven 
zij langer, niet alleen doordat de terug
tocht naar het nest vertraagd wordt, maar 
ook doordat de pas gevonden buit meestal 
eerst aan alle kanten met de sprieten moet 
worden betast voordat het slepen kan be
ginnen. Er is dus een zekere „stuwing" 
van fouragerende mieren in het proef
vakje en op 29 juli moet, althans aan
vankelijk, de toeneming van het aantal 
uitsluitend hieraan worden toegeschreven. 
Dat deze „stuwing" inderdaad bestaat, 
werd geheel onopzettelijk gedemonstreerd 
door de gebeurtenissen op 30 juli. Toen 
konden van 8,— tot en met 16,— uur geen 
meelwormen worden gegeven, omdat de 
voorraad op was en niet direct kon worden 
aangevuld. Wij moesten ons toen behelpen 
met de geel en zwart geringde rupsen van 
de St. Jacobsvlinder (Hypocrita jacobaeae 
L.). Deze zijn groter en zwaarder, zodat 
voor één rups vaak twee of drie mieren 
nodig waren, terwijl de meelwormen 
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meestal door één mier konden worden ge
transporteerd. Er was dus op 30 juli een 
sterkere „stuwing" te verwachten en blij
kens fig. 1 werden op deze dag inderdaad 
meer mieren geteld dan op de andere 
dagen. De volgende dag. toen weer meel
wormen werden gegeven, waren deze aan
tallen weer geringer. De „doorstroming" 
was toen echter ook weer sneller. Er hoe
ven daarom op 31 juli niet minder mieren 
in het vakje te zijn geweest. Integendeel, 
wij zullen straks zien, dat er een stijgende 
tendens in het aantal bezoekers aan dit 
vakje zit en dat daarom het totale aantal 
bezoekers waarschijnlijk zelfs groter is ge
weest dan op 30 juli. 

Merkwaardig zijn de tijdelijke inzinkingen, 
die wij op 30 en 31 juli en op 1 augustus 
zien, zowel in het aantal mieren als in het 

aantal weggesleepte rupsen of meelwor
men. Ook op 2 augustus was vóór het af
breken van de proef in beide gevallen 
reeds een daling ingetreden. De veronder
stelling, dat de vermindering in het aantal 
weggesleepte prooien een gevolg is van 
de vermindering in het aantal mieren, ligt 
voor de hand en is waarschijnlijk wel juist. 
Een bevredigende verklaring voor de ver
mindering van het aantal mieren is echter 
nog niet mogelijk; aan een daling van de 
temperatuur op deze tijd van de dag ligt 
het zeker niet. 
Opvallend is voorts, dat de inzinking 
in het aantal weggesleepte Hypocrita-
rupsen op 30 juli zo uitgesproken is: 
tussen 14,— en 15,.— uur werd er niet één 
weggehaald. Wellicht heeft ook hier de 
grootte en het gewicht dezer rupsen een 
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Fig. 1. De resultaten van proef A. Voorde verklaring van de grafieken zie men de 
tekst. Op 30 juli is de telling van het aantal tussen 16,— en 17,.— uur verdwenen 
rupsen uitgevallen. 
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rol gespeeld en gemaakt dat een bestaande 
tendens werd versterkt, ledere mier had 
nl. met haar rups langer werk en het 
duurde dus langer eer zij voor een vol
gende vracht beschikbaar was. Als ge
volg daarvan is vermoedelijk om ± 14,̂ — 
uur de toestand ingetreden, dat vrijwel 
alle voor dit werk beschikbare mieren het 
vakje met hun rupsen hadden verlaten, 
terwijl degenen die 's morgens waren be
gonnen nog niet waren teruggekeerd. Wij 
zullen hieronder zien, dat althans een deel 
vaii de slepende mieren na het afleveren 
van haar vracht weer naar het proefvakje 
terugkeert. Overigens behoeven zij niet 
altijd de gehele afstand tot het nest en 
weer terug te hebben afgelegd. Enige 
malen werd gezien, dat een slepende mier 
een dwalende nestgenoot ontmoette en dat 
deze de vracht van haar overnam. In zulke 
gevallen behoeven zij dus niet de gehele 
afstand tot het nest te „pendelen", maar 
hun beweging in de richting van het nest 
wordt toch door een zware prooi ver
traagd, 

Op grond van deze hypothese ter verkla
ring van de abnormaal sterke inzinking in 
het aantal weggesleepte rupsen op 30 juli 
zou men misschien een sterkere inzinking 
in het aantal mieren hebben verwacht. 
's Nachts zien wij immers ook het niet-
verdwijnen van meelwormen gepaard gaan 
met de afwezigheid van mieren. Totale 
afwezigheid van mieren is echter niet 
noodzakelijk. Het is bv. mogelijk, dat er 
een aantal mieren in het proefvak aan
wezig is, maar dat ieder afzonderlijk een 
te zware vracht tracht te versjouwen en 
er niet in slaagt deze vóór het moment 
van de volgende telling over de grens te 
slepen. Hoe minder mieren er zijn, hoe ge
ringer de kans, dat twee of meer hun 
krachten zullen combineren. Trouwens 
ook twee mieren, die met eenzelfde vracht 

bezig zijn, kunnen elkaar tijden lang 
tegenwerken, terwijl een rups of meelworm 
ook geruime tijd tussen takjes en denne-
naaldcn vast kan blijven zitten, zelfs 
wanneer er twee of meer mieren mee bezig 
zijn. Wij zullen de hypothese dus voor
lopig handhaven in afwachting van feiten 
die meer licht op het vraagstuk zullen 
werpen. 

Een vraag, die wij ons kunnen stellen, is 
of de kolonie als geheel doelmatig reageert 
op een concentratie van voedsel, zoals hier 
geboden werd. Onder natuurlijke om
standigheden kunnen dergelijke gevallen 
zich voordoen, bv. wanneer zich in enige 
sparren in een laan een groot aantal larven 
van een der sparrebladwespen (Lygaeone-
matus abietinum Htg., Pachynematus sp. 
enz.) hebben ontwikkeld. Tegen de tijd 
dat zij volwassen zijn, dalen deze larven 
naar de grond af, om daar geschikte plaat
sen te zoeken voor het spinnen van hun 
cocons. Rondom bepaalde stammen vin
den de mieren dan enige dagen een con
centratie van prooidieren. Wanneer deze 
plek nu in deze periode bezocht wordt 
door meer mieren dan er anders zouden 
komen, zou dit voor hen een voordeel zijn, 
zij hebben hier immers meer kans een prooi 
te vinden dan elders. 

Bezien wij de figuur in dit licht, dan vin
den wij inderdaad een suggestie van toe
nemende aantallen in de opeenvolgende 
dagen. De curve van 30 juli moet dan na
tuurlijk buiten beschouwing worden ge
laten. Van 31 juli tot 1 augustus blijkt het 
aantal tussen 8.— en 20,— uur waar
genomen mieren te zijn toegenomen van 36 
tot 68. Willen wij ook de resultaten van 
2 augustus met die der voorgaande dagen 
vergelijken, dan moeten wij de aantallen 
in de tijdvakken van 8,— t/m. 13,— uur 
nemen. Op 31 juli. 1 en 2 augustus waren 
dit er resp 13, 35 en 39. Willen wij 29 juli 
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in onze beschouwing betrekken, dan moe
ten wij ons tot de tijdvakken 15,— t/m. 
20,— uur beperken; wij vinden dan voor 
29 juli, 31 juli en 1 augustus resp. 12, 19 
en 29 mieren. In al deze reeksen zit dus 
een stijgende tendens. 
Iets dergelijks vinden wij bij de aantallen 
overdag weggesleepte meelwormen. Van 
31 juli op 1 augustus nam het aantal toe 
van 182 tot 301. In het tijdvak 8,— t/m. 
13,— uur waren deze aantallen op 31 juli 
en 1 en 2 augustus resp. 71. 119 en 123. 
Voor het tijdvak 15,— t/m. 20.— uur op 
29 juli. 31 juli en 1 augustus vinden wij de 
reeks 36, 92 en 157, Ook hier dus steeds 
toenemende aantallen. Weliswaar is de 
toeneming, ook van de aantallen mieren, in 
sommige gevallen zo gering, dat deze door 
toevalsfactoren bewerkt zouden kunnen 
zijn (bv. op 1 en 2 augustus resp. 35 en 39 
mieren en resp. 119 en 123 meelwormen). 
Wij mogen echter aannemen dat er in deze 
gevallen geen sprake is van een daling, 
ten hoogste van een gelijk blijven op onge
veer het niveau dat in de voorgaande 
dagen reeds bereikt was. Een en ander 
leidt dus tot de conclusie, dat een ver
hoogde voedselconcentratie inderdaad een 
verhoogde mierenconcentratie ten gevolge 
heeft en dat deze resulteert in het aan
slepen van grotere hoeveelheden daarvan. 
De toeneming van het aantal mieren werd 
vermoedelijk veroorzaakt doordat steeds 
nieuwe werksters zich voegden bij die-

Wij mogen ons gelukkig prijzen, dat wij 
aan onze grote Thijsse een menigte tast
bare herinneringen hebben. Daar zijn 
Thijsse's boeken, waarbij in de eerste plaats 
te denken valt aan de albums van Ver

genen die regelmatig in het proefvakje 
kwamen om er meelwormen te halen. Dat 
mieren, die eenmaal het vakje ontdekt heb
ben, ook steeds weer daarheen terugkeren 
konden wij aannemelijk maken door proe
ven met gemerkte mieren. Op 30 en 31 juli 
werden zoveel mogelijk mieren, die met 
een meelworm het proefvakje hadden ver
laten, met een verfstip gemerkt. Het waren 
er in totaal 129. Op de beide volgende 
dagen werd steeds aangetekend hoeveel 
van de in het proefvakje aanwezige mieren 
gemerkt waren. In fig. 1 is het verloop van 
deze aantallen door een onderbroken lijn 
aangegeven (zie curven van 1 en 2 augus
tus). Uit de figuur is duidelijk, dat vaak 
een belangrijk deel van de aanwezige 
mieren reeds eerder in dit vakje was ge
weest en dat er dus een neiging bestaat om 
naar de voedselbron terug te keren. 
De gevolgtrekkingen uit dit onderzoek 
kunnen ten slotte als volgt worden samen
gevat: Een verhoogde voedselconcentratie 
heeft een verhoogde mierenconcentratie 
ten gevolge .Eén der oorzaken daarvan is 
het langer vastgehouden worden van 
mieren die anders de betrokken plek vrij 
snel hadden doorkruist. De op deze wijze 
verhoogde dichtheid blijft op peil, doordat 
de mieren geneigd zijn steeds naar de 
voedselbron terug te keren, en neemt zelfs 
toe, doordat zich voortdurend nieuwe nest
genoten bij de regelmatig terugkerende 
bezoekers voegen. 

kade. Deze albums hebben het grote baan
brekende werk verricht de natuurliefde 
te verbreiden onder mensen die zich van 
de natuur in het gunstigste geval wisten te 
herinneren dat een uitgebloeide paarde-

EEN EREPLICHT 
HANS PLAAT. 
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