
Verstekelingen 
met een  
geurtje in de 
bosmieren-
nesten van  
De Haan

Bosmierennesten zijn spectaculaire en indrukwekkende bouwsels. Je kunt er vaak niet 
naast kijken, en ze vormen een indicatie dat we ons in een gevarieerd en interessant 
bosgebied op zandige bodem bevinden. Wat we echter niet zien en niet bij stil staan, is 
dat zo’n mierennest een levensgemeenschap op zich is, waar de mieren zelf een promi-
nente plek innemen, maar ook allerlei andere soorten hun plekje hebben gevonden. In 
het bosreservaat van de Duinbossen van de Haan onderzochten wetenschappers van 
KULeuven en KBIN de intrigerende en wondere wereld van bosmierennesten en deden 
er opmerkelijke ontdekkingen.

In de duinbossen van De Haan vind je nog kleine populaties van twee soorten rode 
bosmieren: Formica rufa (de behaarde rode bosmier) en Formica polyctena (de kale 
rode bosmier). Deze mieren zijn agressieve jagers die continu prooien aanslepen naar 
hun nest. Je blijft er als kleine invertebraat dus maar best uit de buurt. Toch zijn er 
heel wat soorten in staat om te overleven in hun koepelnesten. Zo zijn er een aantal 
algemene bodembewoners bvb. pissebedden, mijten en springstaarten die je soms 
ook in mierenhopen kunt vinden. Een aantal gespecialiseerde soorten tref je echter 
uitsluitend in mierennesten aan en hebben de mieren nodig om minstens een deel van 
hun levenscyclus te voltooien. Deze obligate mierengasten noemt men myrmecofielen. 
In de bosmierennesten van De Haan werden tot nu toe 15 van die soorten gevonden: 11 
kevers, 2 spinnen, 1 pissebed en 1 springstaart. 

Bosmieren - Rollin Verlinde/Vilda

Links een bosmierennest : in bossen op zand-
grond een goede indicator van structuur- en mi-

lieukwaliteit, maar blijkbaar ook een fascinerende 
leefwereld op zich.

Rechts: het kleine spinnetje Thyreosthenius 
biovatus was tot nu toe slechts van drie locaties 

in België gekend maar werd in bijna alle  
bosmierennesten gevonden  
(Foto: Thomas Parmentier)
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Sommige van deze soorten geldden tot nu toe als erg zeldzaam maar blijken verbazend 
talrijk te zijn in deze mierennesten. Dat heeft veel te maken met het feit dat er nu een-
maal heel weinig in mierennesten wordt gekeken. De spin Thyreosthenius biovatus was 
bijvoorbeeld tot nu toe slechts gekend van 3 locaties in België maar werd in bijna alle 
bosmierennesten in De Haan teruggevonden.  
Een aantal soorten zoals de mierenpissebed en mierenspringstaart komen bij zo goed 
als alle soorten mieren voor en blijken eigenlijk zeer algemeen. Andere soorten zoals 
Thyreosthenius biovatus, Monotoma conicollis, Monotoma angusticollis, Dinarda maerke-
lii, Stenus aterrimus, Lyprocorrhe anceps en Clytra quadripunctata zijn strikt gebonden 
aan bosmieren. In de nesten worden ze vrij frequent gevonden, maar aangezien ze enkel 
bij bosmieren voorkomen gaan ze net als hun gastheer op veel plaatsen achteruit.

Myrmecofielen hebben zich speciaal aangepast, qua gedrag, uitzicht of zelfs de geur die 
ze verspreiden, om te kunnen overleven in bosmierennesten. Zo zal de kortschildkever 
Dinarda maerkelii bedelen om voedsel bij de mieren en houdt de kortschildkever Que-
dius brevis zich dood, wanneer hij aangevallen wordt. De meeste myrmecofielen hebben 
een specifieke bouw: meestal zijn ze klein, hebben ze korte antennes en poten en een 
stevig pantser. Soms zijn ze ook kleurloos en blind. Hun belangrijkste aanpassingen zijn 
echter waarschijnlijk chemisch. Zo is het gekend dat myrmecofielen in speciale klieren 
stoffen produceren die de mieren kalmeren of zelfs aantrekken. Andere soorten zoals 
kortschildkevers verspreiden dan weer afwerende stoffen. Sommige soorten zijn er zelfs 
in geslaagd om de chemische ‘code’ van hun gastheren te kraken. Mieren hebben op 
hun cuticula (“huid”) immers een uniek ‘geur’patroon (alkanen en alkenen) die specifiek 
is voor de kolonie. Daardoor worden mieren van een andere kolonie of van een andere 
soort aangevallen aangezien hun geur niet overeenstemt. Mierengasten kunnen echter 
ongemerkt in een kolonie overleven wanneer ze dit geurpatroon nabootsen (chemische 
mimicry). Verder onderzoek moet aantonen of de gasten bij bosmieren ook gebruik 
maken van deze chemische aanpassingen. 
Het onderzoek van KULeuven en KBIN probeert de verschillende strategieën van de 
bosmiergasten in kaart te brengen en in verband te brengen met chemische, morfolo-
gische en gedragsmatige aanpassingen. Ook worden de interacties tussen de soorten 
onderzocht. Daarnaast is er plaats voor een ecologisch luik waar getracht wordt de 
factoren te bepalen die de diversiteit en verspreiding van myrmecofielen verklaren. 
Daarvoor werden van verschillende nesten de omgevingsvariabelen en ruimtelijke lig-
ging gerelateerd met de gevonden soortensamenstelling. 

Uit dit alles mag duidelijk zijn dat bosmieren niet enkel belangrijk zijn voor het bose-
cosysteem, maar ook voor de myrmecofiele gemeenschap in hun nest. Deze wondere 
wereld verdient dan ook onze volle aandacht en bescherming.
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De kokerlarve van dit fraaie kevertje, Clytra qua-
dripunctata, leeft in mierennesten. De volwassen ke-
vers vind je in de kruidlaag rondom bosmierkoepels.
(Foto: Thomas Parmentier) 

Eén van deze ‘bosmieren’ is een bedrieger (inder-
daad, die linksboven): de kortschildkever Thiasop-
hila angulata schuift ongemerkt mee aan tafel. 
(Foto: Thomas Parmentier)
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