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Onderzoek naar de gevolgen van begrazing voor de mierenfauna van een terrein is
tot dusverre nauwelijks verricht, hoewel bekend is dat de effecten voor deze diergroep aanzienlijk kunnen zijn. Vijfjaar begrazing van een duingebied met
Galloway-runderen en Noorse Fjordenpaarden blijkt dan ook gevolgen te hebben
gehad voor de Rode Bosmier in het terrein.

—

Inleiding

In 1990 is het N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland in de duinen
van Kijfhoek en Bierlap (Meijendel) begonnen met jaarrond
begrazing door Galloway-runderen en Noorse Fjordenpaarden.
Het doel hiervan is om een meer gevarieerde vegetatie te verkrijgen. Deze maatregel werd nodig geacht omdat de karakteristieke duinflora dreigde te verdwijnen door het dichtgroeien van het gebied met diverse struwelen en Duinriet
(Calamagrostis epigejos) als gevolg van voedselrijk regenwater. De effecten van de begrazing door vee werden
door een scala van monitoringsprogramma's gevolgd.
Een onderdeel van die activiteiten betrof een herkartering van Rode bosmiernesten in een deel van het
begraasde terrein. Rode bosmieren zijn geschikt om
in een monitoringprogramma op te nemen
omdat de nestkoepels gemakkelijk zijn
te vinden en andere gunstige
omstandigheden tientallen
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jaren bewoond kunnen blijven. Door diverse milieufactoren (te veel schaduw, voedselgebrek, concurrentie van andere kolonies) kan een mierenvolk enkele meters verderop een of meer nieuwe nestkoepel(s) bouwen. Door deze afsplitstingen ontstaat
een kolonie van nesten. Zo'n kolonie speelt een belangrijke rol bij de stabilisatie
van aantallen insecten, die ze in grote aantallen buit maken. Het mierennest is een
woonplaats voor vele soorten ongewervelden, waarvan er tientallen strikt afhankelijk zijn van de Rode bosmier Achteruitgang van het aantal mierennesten kan voor
het voortbestaan van deze mierengasten belangrijke consequenties hebben
(Mabelis 1987). Verder dragen de Rode bosmieren bij aan de verspreiding van verschillende soorten Viooltjes (Viola sp.) in het duingebied.
De doelstelling van het onderzoek is om een indruk te verkrijgen van de invloed
van begrazing op de overlevingskansen van Rode Bosmier (Formica polyctena) in de
Bierlap. Er is nagegaan in hoeverre het aantal nesten, in een deel van het terrein
dat vijf jaar door het vee is begraasd, constant is gebleven. Hierbij werd tevens
gelet op de directe en indirecte invloeden van begrazing en betreding op de vitaliteit van een nestpopulatie. De verwachting is dat het aantal geschikte nestplaatsen
voor Rode bosmieren geleidelijk in aantal af zal nemen.

—

Veldgegevens en methode

Voor het verzamelen en vergelijken van de gegevens voor dit onderzoek werd een
deel van het begraasde terrein, de Bierlap, gekozen. De circa 22 hectare heeft een
verleden waarvan nog duidelijk de sporen herkenbaar zijn. De vlakke bouwgrondpercelen en de houtwallen erom heen zijn nog vaag zichtbaar in een begroeiing die
bestaat uit Zomereik (Quercus robur), Berk (Betula sp.), Trilpopulier (Populus tremula) en Meidoorn (Crataegus monogyna), afgewisseld met open grasvelden van
Duinriet en Zandzegge (Carex arenaria) dominant.
Het aanwezige vee heeft er in de huidige begrazingsperiode voor gezorgd dat
het hoge gras is verdwenen en plaats heeft gemaakt voor een korte, door mos
gedomineerde, grazige vlakte. De bomen en struiken zijn evenmin ontzien waardoor er in de bossages veel open plekken zijn gekomen. De bodem is op sommige
plaatsen vertrapt waardoor kleine zandverstuivingen zijn ontstaan.
De keus om juist dit gedeelte van de uitgestrekte Bierlap te 'monitoren' is niet
alleen bepaald door de duidelijk zichtbare invloed van het vee maar ook door het
feit dat van dit gebied al heel lang het aantal Rode bosmiernesten bekend is. Al
vanaf 1965 hebben onderzoekers (De Bruyn & Mabelis 1974) de mierenkolonies
nauwlettend gevolgd. Dankzij het vroegere veldwerk zijn er gedetailleerde gegevens beschikbaar over de jaren 1968, 1971 en 1991 een vergelijking mogelijk maken
met de situatie in 1996 na vijf jaar begrazing. Door de oude gegevens op nieuwe,
geografisch correcte kaarten (1:1000) over te brengen was het mogelijk de verschuivingen, het aantal en de leeftijd van de kolonies en de afzonderlijke nesten af te
leiden (Nederlof 1996).
In het voorjaar van 1996 werden de nesten geïnventariseerd waarbij de nummering van kolonies en nesten van de voorgaande onderzoeken werd aangehouden.
De lokaties van de mierennesten werd bepaald door gebruik te maken van (verschillende) bekende oriëntatiepunten (peilbuizen, kruispunten en/of oude nesten).
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Resultaten en discussie
ln figuur 1 is het verloop van het aantal nesten en kolonies en het quotiënt hiervan
vermeld over de periode 1968-1996. De gegevens van de geschatte leeftijd van de
mierenvolken zijn vermeld in een rapport (Nederlof 1996).
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Fig. 7. Aantal nesten en kolonies van de Rode Bosmier (Formica polyctenaj
van het aantal kolonies en het aantal nesten.

in Bierlap en het

quotiënt

Uit het onderzoek blijkt dat kolonies die in het bos liggen veel minder nesten
(maximaal één) afsplitsen dan kolonies die langs de bosrand of zich destijds aan de
bosrand hebben gevestigd, liggen. In het laatste geval varieerde het aantal afsplitsingen van één tot acht. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een verschil in betredingsintensiteit. Er zijn geen nesten die vanaf 1968 op dezelfde plaats zijn blijven
liggen. De verhuizingen vonden plaats over een afstand van één tot enkele tientallen meters. Verreweg de meeste kolonies bevonden zich dan ook langs de bosrand.
De leeftijd van de nesten kan alleen worden geschat bij nesten die tussen 1968
en 1996 zijn ontstaan en vervolgens weer zijn verlaten: 34 nesten zijn niet langer
dan 25 jaar bewoond geweest, waarvan 19 nesten zeker niet langer dan 5 jaar. In
de periode van 1968 tot 1996 zijn 12 kolonies verdwenen en is 1 nieuwe kolonie
gevonden of door vestiging middels een koningin. Deze is mogelijk ook ontstaan
door verhuizing van de bestaande populatie. Slechts 4 nesten zijn 20-25 jaar achtereen bewoond geweest.
Figuur 1 laten zien dat het aantal kolonies is afgenomen, maar dat het aantal
bijbehorende nesten ongeveer gelijk is gebleven. De vraag rijst of de overgebleven
kolonies na de begrazing relatief meer nesten hebben afgesplitst dan ervoor, doordat de Bierlap meer open is geworden.
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Conclusies
Over een periode van ruim 25 jaar is meer dan de helft van het aantal kolonies
thans verdwenen. Het vergrassen van het gebied en het massaal afsterven van berken (Maasdam 1988) zal daar aan hebben bijgedragen. Opvallend is tevens dat het
aantal nesten (afsplitsingen) per kolonie is toegenomen. In 1968 bestond een kolonie uit gemiddeld 1,3 nesten, terwijl het gemiddelde in 1996 op 3,1 nesten ligt
(figuur 1). De toename van het aantal nesten per kolonie kan verklaard worden
door de toegenomen openheid van het Berkenbos. Door het afsterven van de
bomen ontstonden meer plaatsen die geschikt waren om een nest af te splitsen.
Vanaf 1990 kan de begrazing ook op een andere manier van invloed zijn geweest.
Door de constante betreding van het vee op plaatsen waar veel kolonies zijn gevestigd, is de kans groot dat door wissels en sporen dochternesten van het moedervolk
worden afgesneden; de mierenkolonie is gedwongen een eigen staat te vormen. De
versnippering van habitat door vee kan dus ook een toename van het aantal nesten
per kolonie teweeg hebben gebracht.
Het afsplitsen van nesten door een kolonie wordt niet alleen in de hand
gewerkt door het ijler worden van een dichte begroeiing maar ook door de afstand
die de mieren moeten overbruggen om voldoende voedsel te verzamelen. Bij de
belangrijkste voedselbronnen zijn de bomen en struiken die veel bladluizen bevatten. In de bomen doen de mieren zich te goed aan de zogenaamde honingdauw
die de bladluizen afscheiden. Het koolhydraatrijke voedsel is een belangrijk nutriënt
voor het mierenbroed van de kolonie. Door een netwerk van "paden" lopen de
mieren af en aan tussen het nest en de bladluizen. Verder doen de mieren zich te
goed aan de rupsen van de Kardinaalsmuts-stippelmot. De voedselbronnen mogen
niet te ver van de nesten liggen.
Vooral aan de randen van een opgaande begroeiing lijken de verstoringsinvloeden het grootst. Bijna alle nesten hebben zich in de waarnemingsperiode van 28
jaar weieens verplaatst. Dit wijst op een verstoring. In de duinen blijken de Rode
Bosmiernesten niet langer dan 10 jaar achtereen bewoond te blijven, terwijl dat in
een meer stabiel bossysteem vele decennia kan zijn (mon. med. Mabelis). In 2000 is
er weer een evaluatie-tijdstip. Inmiddels is de veedichtheid in dit gebied verlaagd
en is er mogelijk meer rust in het gebied.
Om te toetsen of het vee daadwerkelijk de oorzaak kan zijn van habitatversnippering is het van belang ook gebieden te onderzoeken waar het vee geen toegang
heeft. Bij inventarisatie van een groter duingebied zou tevens gelet moeten worden
op het voorkomen van de Grauwzwarte Mier (Formica fusca) als hulpmier voor het
vestigen van nieuwe nesten en verder op het voorkomen van Glanzende houtmier
(Lasius fuliginosus) als concurrent (Mabelis 1979).
Het ziet er voorlopig niet naar uit dat Rode Bosmieren uit het gebied zullen verdwijnen, daarvoor is het landschap van de duinen te gevarieerd. Juist deze eigenschap van het terrein zorgt ervoor dat er altijd wel ergens geschikte plaatsen zijn
voor het stichten van een kolonie. Een vervolg van het onderzoek is dan ook zeer
wenselijk. Het karteren van de nesten van de Rode bosmier is een goed middel om
een van de mogelijke effecten van begrazing op de fauna te meten.
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