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Gespreksfragment tussen twee mieren: 
En wat doen we met de mensen? 
Ze zijn niet zo belangrijk. 
En als ze ons opnieuw met hun vuur aanvallen? 
Hoe sterker de tegenstander, hoe meer hij ons dwingt onszelf te overtreffen. 
(Werber 1991) 
 
 
Over de kwetsbaarheid van mieren voor brand is het nodige geschreven. Meestal 
betreft het totaal andere gebieden met een totaal andere vegetatie, bodemstructuur 
en mierenpopulatie dan in Nederland. De gegevens uit deze publicaties hebben voor 
onderzoek in Nederland daarom niet zo veel betekenis.  
Hier wordt een studie gepresenteerd naar de effecten van brand aan de hand van 
recente gegevens. Het onderzoek richt zich op verbrande duingraslanden en 
dennenbossen. 
 
De branden die hier zijn onderzocht betreffen twee recente duinbranden in de 
gemeente Bergen NH, een duinbrand in 2004 in Heemskerk (NH) en een duinbrand 
in 2005 het Zwanenwater, Callantsoog (NH). Over de duinbrand in Heemskerk is 
eerder gepubliceerd (Vogels et al 2006).  
De branden in de gemeente Bergen betroffen een brand op 28 augustus 2009 in de 
Boswachterij Schoorl, waar duingraslanden en naaldbossen, samen 150 ha, in 
vlammen opgingen en een duingraslandbrand van 25 ha op 16 september 2009 in 
het Noordhollands Duinreservaat te Bergenwas. Direct na deze branden is 
onderzocht of mieren de brand hadden overleefd. 
 
Om de toestand van verbrand en niet-verbrande stukken duin te vergelijken, heb ik 
de buisvalmethode toegepast (Boer 2008). De 1,5 x 12 cm grote buisjes worden in 
de bodem ingegraven en daar rollen insecten en andere kleine bodemdiertjes in. 
Deze methode is ook toegepast na de duinbranden in Heemskerk 2004 en het 
Zwanenwater 2005 (niet gepubliceerd). 
 



 
I. Brand in duingraslanden 
 
 
 

 
 

 

Verbrand duingrasland in de Boswachterij Schoorl, nabij het Vogelmeer (links) en het Noordhollands 

Duinreservaat in Bergen. 

 
 
Duingraslanden vinden we in de duinen langs de gehele Noordzeekust. De vegetatie 
bestaat uit een afwisseling van helm, mossen, zandzegge, buntgras, kale stukken 
zand, wat kruidachtige gewassen, hier en daar wat opslag van Amerikaanse 
vogelkers, berken en dennen en in de kalkarme duinen ook heide. 
 
De effecten van een duinbrand zijn in zijn algemeenheid afhankelijk van de tijd van 
het jaar, de aanwezigheid van brandbaar materiaal, de wind en het vochtgehalte van 
de bodem, inclusief die van de strooisellaag en de vegetatie. 
Het effect op de mierenpopulatie is in de zomer groter dan in de winter, omdat in de 
zomer de meeste nesten oppervlakkiger zijn gelegen. Hoe droger het brandbaar 
materiaal, des te heter wordt de bodem, des te meer mieren door de hitte omkomen. 
Mieren die dieper in de bodem leven en niet afhankelijk zijn van bovengronds 
voedsel, zijn veel minder kwetsbaar dan mieren met oppervlakkige nesten, ook 
omdat zij afhankelijk zijn van bovengrondse voedselbronnen (tabel 1). 
 
Onderzoek naar de gevolgen van een duinbrand laten zien dat de mieren van de 
verbrande duingraslanden direct na de brand massaal bovengronds op zoek gaan 
naar voedsel. In tabel 2 zijn de resultaten samengevat van drie onderzoeken die 
respectievelijk tien dagen, tien weken en tien maanden na een duinbrand 
plaatsvonden. Tien dagen na de brand zien we op de verbrande delen acht keer 
zoveel mieren als op de niet verbrande delen, na tien weken is dat drie keer zoveel 
en na tien maanden 1,5 maal zoveel. De meest voor de hand liggende verklaring 
voor die afname is dat de vegetatie zich deels heeft hersteld en als gevolg daarvan 
ook de beschikbaarheid van voedselbronnen (nectar, kleine geleedpotigen).  Uit 
deze drie onderzoeken bleek dat tien dagen na de brand in de verbrande delen 
kleine geleedpotigen zoals mijten en springstaarten zo goed als verdwenen waren, 
na tien weken waren er in de niet-verbrande delen twee keer zoveel en na tien 
maanden waren er zelfs meer in de verbrande delen. 



 
Tabel 1. Positie van het mierennest en de kwetsbaarheid voor brand in duingraslanden. Categorie I – 

mieren zijn nauwelijks kwetsbaar, categorie V – mieren zijn zeer kwetsbaar. 

Catego

rie 

Soort nestpositie in/op de bodem kwetsbaar

heid  
voor 

brand  
van het 

nest 
1)

 

bovengro

ndse  
activiteit 

2)
 

kwetsbaar 

door 
gebrek  

aan 
voedsel 

3)
 

I Lasius flavus 

L. meridionalis 

in de aarde, relatief diep - - - 

II Lasius 
psammophilus 

L .niger 
Tetramorium 

caespitum 

in de aarde, relatief diep - + + 

III Myrmica  rubra 

M. ruginodis 
M. sabuleti 

M. schencki 
M. specioides 

Formica clara 
F. cunicularia 

F. fusca 

geheel of gedeeltelijk in de 

bodem; bedekt of deels 
bestaand uit al of niet dood 

plantaardig materiaal 

+ ++ ++ 

IV Lasius platythorax 
L. fuliginosus 

Stenamma debile 

grotendeels in dood plantaardig 
materiaal in de bodem 

++ + ++ 

V Formica exsecta 

F.rufa 
Formicoxenos 

nitidulus 
Leptothorax 

acervorum 
Temnothorax 

albipennis 

nest in plantaardig materiaal of 

nest opgebouwd uit plantaardig 
materiaal; deels in of geheel op 

de aarde 

+++ ++ ++ 

1)    -  niet of nauwelijks kwetsbaar 
   + deel van het nest zal verbranden, maar het meest essentiële deel zal gespaard blijven 

 ++ een groot deel van het nest zal verbranden 
 +++ het meest essentiële deel van het nest (met koningin) loopt kans te verbranden 

2)     - zelden of nooit bovengronds actief 
      + klein deel van de nestpopulatie bovengronds actief  

     ++ bovengronds zeer actief 
3)     - geen grote voedselproblemen in verband met relatie met wortelluizen 

  + kunnen deels relatie hebben met wortelluizen, maar grotendeels afhankelijk van bovengrondse 
voedselbronnen 

      ++ afhankelijk van bovengrondse voedselbronnen 
 

 
 

 

De grote hoeveelheden mieren die op zoek zijn naar voedsel zoals na een brand, 
werd ook gevonden nadat vegetatie werd gechopperd (een vorm van plaggen 
waarbij het onderste deel van de strooisellaag niet (geheel) wordt afgeplagd) (Boer 
2003). 
 

 
 

 



Tabel 2. Aanwezigheid van mieren in buisvallen met lokstof in duingraslanden, in procenten: 10 
dagen, 10 weken en 10 maanden na een duinbrand. 

 na 10 dagen September 
2009 

na 10 
weken 

juni 2005 na 10 
maanden 

juni 2005 

 Bergen & 

Schoorl 

 Callants-

oog 

 Heems-

kerk 

 

 20  

monsters 

20  

monsters 

41 

monsters 

45 

monsters 

19 

monsters 

41 

monsters 

soort verbrand controle verbrand controle verbrand controle 

Lasius flavus - - 4 0 2 0 

Lasius psammophilus 65 55 4 12 7 11 

Lasius niger 5 0 9 10 10 0 

Tetramorium caespitum 25 60 22 27 44 11 

Myrmica rubra - - 24 0 2 11 

Myrmica ruginodis - - 31 7 5 26 

Myrmica sabuleti 50 5 44 54 63 63 

Myrmica scabrinodis - - 0 2 - - 

Myrmica schencki 15 0 - - 20 11 

Myrmica specioides - - 13 2 - - 

Formica clara 45 25 - - - - 

Formica cunicularia 35 10 - - 63 47 

Formica fusca 35 70 93 41 68 54 

Lasius platythorax 5 0 - - 2 0 

Lasius fuliginosus - - - - 0 2 

Stenamma debile 5 0 - - - - 

Formica exsecta 5 0 - - - - 

Formica rufa - - 2 0 - - 

Temnothorax 

albipennis 

25 0 13 2 2 0 

Totaal aantal soorten 12 6 11 9 12 9 

Totaal aantal mieren 
per buisval 

49 6 109 35 75 50 

 

 
 
De overlevenden direct na de brand 
Direct na de duinbranden in Bergen en Schoorl is nauwgezet gezocht naar 
mierennesten. Daaruit bleek het volgende: 
 
Categorie I – mieren 
 
Lasius flavus (gele weidemier) 

 

 
Deze soort heeft niet te lijden gehad van 
de brand. De nesten van deze soort zijn 
vaak begroeid met zandzegge. Tien 
dagen na de brand bleek dat de 
zandzegge hier eerder was uitgelopen 
dan in vele meters daaromheen (foto). 
 
 

Nestkoepel van de gele weidemier Lasius flavus. 

 



 
 Lasius meridionalis (veldmier) 
 

 

Door de brand waren de nesten 
uitstekend te inventariseren, dat wil 
zeggen de oude nesten. Oude nesten 
zijn te herkennen aan zandbulten die 
begroeid zijn met (meestal) zandzegge. 
De zandbult dankt zijn stevigheid aan de 
wortelmassa van de zandzegge. 
Bovendien gebruiken de werksters een 
soort specie (zand, ‘speeksel’ en 
schimmels) om de zandkorrels aaneen te 
kitten.  

Nestkoepels van de veldmier Lasius meridionalis.  

 
Het midden van de zandbult (in de winter onder het maaiveld) is zeer luchtig. In elke 
oude zandbult leven duizenden werksters. 
Door de brand is de zandzegge verdwenen, waardoor de stevige zandhopen 
duidelijk zichtbaar zijn (foto). Een week na de brand vond ik boven in de zandkoepels 
wat dode werksters. Verder mag worden aangenomen dat deze soort in het geheel 
niet te lijden heeft gehad van de brand. De zandzegge liep alweer spoedig uit. De 
wortelluizen op de zandzegge zullen het dus ook wel overleefd hebben. Deze 
wortelluizen zijn het melk- en slachtvee voor de veldmieren. 
 
Categorie II – mieren 
 
Lasius psammophilus (buntgrasmier) 
Vooral in Bergen zag ik binnen een week na de brand honderden zandhoopjes: 
opgeworpen zand vanuit de nestingang om het nest wat verder uit te diepen. Ik vond 
op een oppervlak van 5 x 5 meter 110 nestingangen! Bij het Vogelmeer in Schoorl 
zag ik honderden werksters in straten lopen op zoek naar voedsel in een onverbrand 
gedeelte. De kolonies hebben het grotendeels wel overleefd. 
 
Tetramorium caespitum (zwarte zaadmier)  
Vooral in de Schoorlse duinen zag ik de week na de brand diverse nestjes. Ook deze 
soort heeft de brand overleefd. 
 
Categorie III – mieren  
 
Myrmica rubra (gewone steekmier) 
De gewone steekmier komt in de duinen algemeen voor, maar altijd lokaal en dan 
met superkolonies. Ik vond ze onder andere in de verbrande helmvegetatie. Ze 
hadden de brand dus overleefd. 
 
Myrmica sabuleti (zandsteekmier), M. schencki (kokersteekmier) en M. specioides 
(duinsteekmier) 
Deze drie soorten van de duingraslanden hebben de brand overleefd. Op 
verschillende plekken kwam ik ze tegen. 



 
Formica fusca (grauwzwarte renmieren) 
Ze bouwen hun nesten op nog al verschillende plaatsen. In de duingraslanden 
hebben ze hun nest meestal gewoon in het zand, geheel of gedeeltelijk bedekt door 
vegetatie (dood of levend). Deze nesten hebben de brand overleefd. Op merkelijk 
daarbij was dat rond de nestingangen vers zand was opgeworpen. Iets wat je bij 
deze soort onder normale omstandigheden nooit ziet. 
 
Formica cunicularia en F. clara/rufibarb is 
Deze soorten hebben hun nesten in de bodem van de duingraslanden en zijn, net als 
bij de grauwzwarte mier, geheel of gedeeltelijk door vegetatie bedekt. Deze nesten 
hebben de brand overleefd. 
Opmerkelijk is de waarneming van F. clara/rufibarbis. Deze soort is nooit eerder in de 
duinen waargenomen. Nu bleek, tijdens de inventarisatie van het verbrande 
duingrasland in Bergen, dat hier een behoorlijke populatie voorkomt. Dit doet een 
beetje denken aan de eveneens hier voorkomende, zeer lokale populatie van 
boskrekels (Nemobius sylvestris), de enige populatie in West-Nederland. 
N.B. De vermelding F. clara/rufibarbis duidt er op dat niet duidelijk is om welke van de twee soorten 

het gaat. Zelf ga ik er van uit dat beide taxa tot dezelfde soort behoren (zie ook Boer 2009). F. clara is 
een nieuwe naam voor F. lusatica. 

 
Categorie IV – mieren  
 
Er zijn te weinig gegevens over deze categorie om iets concreets te kunnen zeggen 
over deze soorten. 
 
Categorie V – mieren  
 
Temnothorax alb ipennis (stengelslankmieren) 
Hun nesten bevinden zich in dode takjes die op of direct onder het oppervlak liggen. 
Het feit dat er relatief veel werksters in de buisvallen werden aangetroffen, betekent 
dat de bodem en strooisellaag nauwelijks tijd heeft gehad om heet te worden. De 
brand is dan ook over deze bodem heen gevlogen. Toch was de vegetatie in no time 
volledig verbrand. Kennelijk hebben de nestjes die in de dode struikheidewortels net 
onder het oppervlak zaten de brand overleefd. 
 
Formica exsecta (satermier) 

 

Door de brand was het gemakkelijk om 
deze soort te traceren. In alle gevallen 
was het nestmateriaal waaruit de koepel 
(het gedeelte boven het zand) is 
opgebouwd door de brand verwoest. 
Gelukkig vertoeft een groot deel van de 
werksters in holten onder het zand, zodat 
van elk nest veel werksters en alle 
koninginnen het hebben overleefd.  
 
Verbrand nest van de gewone satermier Formica 

exsecta, dat weer wordt opgebouwd met vers 
nestmateriaal. 

 



In Bergen was een nest al binnen drie dagen voorzien van een verse bekleding met 
afgeknaagde, dode zandzeggensprietjes (foto). Dit nest was overigens nauwelijks 
beschadigd, hoogstens flink geschroeid. In Schoorl was zelfs na 26 dagen nog niets 
van een dergelijke activiteit te bespeuren. Dat kwam vooral doordat er geen geschikt 
nestmateriaal aanwezig was. 
 
Formica rufa (gewone bosmier) 
In Bergen werd in het verbrande deel één nest aangetroffen; in Schoorl in het 
verbrande deel rond het Vogelmeer twee en bij De Kerf ook één. 
In Bergen was het nest door de brandweer verwoest. Kennelijk stond het nest in 
brand en is toen omwijd geschept om het gemakkelijker te kunnen doven met zand. 
Het is in Zweden eerder geconstateerd dat bosmiernesten na een brand na kunnen 
gloeien. Na een week liepen er overigens nog wel enkele werksters rond, die uit de 
oorspronkelijk diepere delen van het nest naar boven kwamen. 
In alle andere gevallen was het nestmateriaal (takjes, dennennaalden, enzovoorts) 
waaruit de koepel (het gedeelte boven het zand) is opgebouwd door de brand 
verwoest. Gelukkig vertoefd een groot deel van de werksters in holten onder het 
zand, zodat van elk nest de meeste werksters en de koningin het hebben overleefd. 
Een week na de brand zag ik bij het Vogelmeer werksters lopen met as tussen hun 
kaken om hun nest weer op te bouwen. De activiteiten namen daarna zichtbaar af. 
Na 26 dagen zag ik nog maar een dood enkele werkster. Een ander nest in de buurt 
van het Vogelmeer werd drie meter verhuisd. De werksters waren daar druk bezig 
om een nieuw onderkomen uit te graven. Er werd niet gesleept met nestmateriaal dat 
wel voorhanden was. 

 
Uitgebrand nest van de gewone bosmier Formica rufa. 

 



 
Formicoxenos nitidulus (glanzende gastmier) 

Glanzende gastmieren zijn zeer waarschijnlijk door de brand vernietigd. Ze leven in de bovengronds 
nestkoepels van de sater- en bosmieren. Die delen zijn steeds verbrand. Het is echter onzeker of ze in 

de verbrande nesten voorkwamen. Herkolonisatie vanuit nesten uit de niet verbrande delen is 
mogelijk. Glanzende gastmieren zijn hier tamelijk algemeen. 
 

De situatie na tien weken en tien maanden 
Het blijkt nergens uit dat bepaalde soorten tien weken of tien maanden na de brand 
ernstig zijn achteruit gegaan. Als dat zo was dan waren na tien maanden veel minder 
mieren in de buisvallen in de verbrande delen aangetroffen dan in de niet verbrande 
delen. 
Deze conclusie staat in schril contrast met een onderzoek van het RIN (tegenwoordig 
Alterra) (Mabelis 1976). Uit dit onderzoek moet blijken dat na een heidebrand 
mierennesten zijn verdwenen. Daarna zou het aantal soorten slechts langzaam 
toenemen: nog in hetzelfde jaar twee soorten, na twee jaar vier soorten, na drie jaar 
zeven soorten, na zeven jaar negen soorten, na twaalf jaar veertien soorten en pas 
na zeventien jaar bleef de teller op vijftien soorten staan. 
Een heidebrand is niet geheel vergelijkbaar met een brand van duingrasland. Heide 
brandt heftiger omdat er meer en drogere, brandbare biomassa is, waardoor de 
temperatuur hoger zal oplopen. Echter, eerder bezocht ik het Aekingerzand (FR) een 
aantal maanden na een heidebrand. Ik vond er overal mierennesten, waaronder 
mieren uit de categorie IV en V. Ook na savannebranden in Australië bleken mieren 
de branden te hebben overleefd (Parr & Andersen 2008). 
De mieren die zich in het RIN-onderzoek al in het zelfde jaar zouden hebben 
gevestigd, betroffen duidelijk geen nieuwe nesten omdat er in dat jaar nog geen 
vestiging van nesten plaats had kunnen vinden, gezien het tijdstip waarop dit 
gewoonlijk gebeurd. De waargenomen nesten in dat jaar waren buntgrasmieren en 
zwarte zaadmieren, categorie II – mieren dus, en uit mijn onderzoek bleek dat deze 
een brand overleven. 
Op dit moment is er een onderzoek van de Stichting Bargerveen gaande naar de 
gevolgen van een duinbrand voor de bodemfauna vier jaar na de brand. De mieren 
worden ook in dit onderzoek meegenomen. De resultaten van dit onderzoek zullen 
uit moeten wijzen of de mieren op de lange termijn nadelige gevolgen van de brand 
hebben gehad of dat de brand misschien wel de mierenfaunasamenstelling heeft 
veranderd. 
 

Hebben de mieren dan helemaal niet te lijden van een 
duingraslandbrand? 
Uiteraard wordt een groot deel van de mierenpopulatie vernietigd. Sowieso de 
werkstermieren die zich tijdens de brand bovengronds bevinden of vlak daaronder in 
de strooisellaag. Maar het hart van het mierennest zal zelden door de hitte van de 
brand worden bereikt. 
Een ander punt is het voedselgebrek. Veel soorten zijn afhankelijk van bladluizen. 
Die zijn verbrand. Ze moeten dus overstappen op ander voedsel, bijvoorbeeld mijten 
en springstaarten. Deze hebben enorm onder de brand geleden. Mieren zijn in 
principe alleseters. Ze stappen gemakkelijk over van de ene op de andere 
voedselbron. Ze zijn in staat om daarbij relatief grote afstanden af te leggen. Hun 
herstel wordt mede bepaald door het herstel van de vegetatie. Veel planten liepen 
direct na de brand al weer uit, zodat herstel van een bladluizenpopulatie het jaar 
daarop gerealiseerd kan worden. De categorie I en II mieren hebben helemaal weinig 



problemen want zij leven in associatie met wortelluizen. De wortel van de planten 
waar zij het van moeten hebben, zijn niet aangetast en ook deze planten liepen na 
de brand al weer uit.  Al snel na de brand doen de wortelluizen van al die planten 
zich weer te goed aan de verse aanvoer van suikerhoudende stoffen uit het blad. 
Dus kunnen de mieren weer luizen melken.  
Overigens is het herstel vegetatie, met name die van de eenjarige planten, voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de aanwezigheid van mieren. Mieren zijn namelijk dé 
zaadverspreiders bij uitstek. 
 

Enkele opvallende gedragingen 
Bij vrijwel alle soorten viel het op dat rond de nestingangen wit zand was 
opgeworpen. De afstand van nestruimten tot bodemoppervlak was door de brand te 
klein geworden. Dus moesten de mieren dit herstellen door nieuwe, dieper gelegen 
nestruimten te maken. Daardoor worden de nestruimten minder gevoelig voor 
temperatuurswisselingen.  
 

 
Opgeworpen zand door zwartgrauwe renmieren Formica fusca. 
 

 

En andere geleedpotigen? 
De enige organismen die een flinke klap hebben gehad van de brand (gebaseerd op 
grond van de vangsten met buisvallen) zijn springstaarten, mijten en loopkevers. Van 
andere geleedpotigen kon dit niet worden aangetoond. 
 

 



 
 
II. Brand in dennenbossen 
 

  
Verbrand dennenbos met Oostenrijkse dennen Pinus nigra in Boswachterij Schoorl. 

 
De kwetsbaarheid van mieren voor een brand in dennenbossen is weergegeven in 
tabel 1. 

 
Tabel 1. Positie van het mierennest en de kwetsbaarheid voor brand in dennenbossen. Categorie I – 

mieren zijn nauwelijks kwetsbaar, categorie V – mieren zijn zeer kwetsbaar. 

Cate

- 
gorie 

Soort nestpositie in/op de bodem kwetsbaar

heid  
voor 

brand  
van het 

nest 
1)

 

bovengro

ndse  
activiteit 

2)
 

kwetsbaar 

door 
gebrek  

aan 
voedsel 

3)
 

I Lasius umbratus in de aarde, relatief diep - - - 

II - in de aarde, relatief diep - + + 

III Myrmica  rubra 
M. ruginodis 

M. sabuleti 
M. specioides 

F. fusca 

geheel of gedeeltelijk in de 
bodem; bedekt of deels 

bestaand uit al of niet dood 
plantaardig materiaal 

 
 

+ 

 
 

++ 

 
 

++ 

IV Lasius platythorax 
L. fuliginosus 

Stenamma debile 

grotendeels in dood 
plantaardig materiaal in de 

bodem 

 
++ 

 
+ 

 
++ 

V Formica rufa 

Formicoxenos 
nitidulus 

Leptothorax 
acervorum 

nest in plantaardig materiaal of 

nest opgebouwd uit 
plantaardig materiaal; deels in 

of geheel op de aarde 

 

+++ 

 

++ 

 

++ 

3)    -  niet of nauwelijks kwetsbaar 

   + deel van het nest zal verbranden, maar het meest essentiële deel zal gespaard blijven 
 ++ een groot deel van het nest zal verbranden 

 +++ het meest essentiële deel van het nest (met koningin) loopt kans te verbranden 
4)     - zelden of nooit bovengronds actief 

      + klein deel van de nestpopulatie bovengronds actief  
     ++ bovengronds zeer actief 

4)     - geen grote voedselproblemen in verband met relatie met wortelluizen 
  + kunnen deels relatie hebben met wortelluizen, maar grotendeels afhankelijk van bovengrondse 

voedselbronnen 
      ++ afhankelijk van bovengrondse voedselbronnen 



Een dennenbos bevat veel brandbaar materiaal en zal daardoor een flinke hitte 
ontwikkelen. De overlevingskansen van mieren zullen daardoor veel kleiner zijn dan 
die in bijvoorbeeld duingraslanden of heidevelden. In boreale Finse bossen werd 
waargenomen dat op grote oppervlakten verbrand bos geen mier het had overleefd, 
met hier en daar, waar de humuslaag niet volledig was verbrand, nog wat nesten van 
bossteekmieren (Punttila & Haila 1996). 

 
De overlevenden direct na de brand 
 

Nederlandse gegevens ontbreken. De gegevens waarop ik me nu baseer zijn die van 
een dennenbosbrand in Schoorl (28 augustus 2009). Onderzoek naar de gevolgen 
van die dennenbosbrand laten zien dat de mieren direct na de brand bovengronds op 
zoek gaan naar voedsel. Maar lang niet zo massaal als na de brand in de 
duingraslanden. Dit duidt er op dat de schade onder mieren vele malen groter is 
geweest.  
In de dennenbossen zonder ondergroei was de strooisellaag volledig verbrand. De 
nesten van gewone steekmieren en bossteekmieren hebben hun nesten 
voornamelijk in de strooisellaag. Van bossteekmieren was hier na de brand niets 
meer te bespeuren. 

 

Hier en daar zijn er plekken (meestal 
duinvalleitjes) in de dennenbossen met 
opslag van loofbomen en struiken: 
berkjes, eikjes, lijsterbessen en 
Amerikaanse vogelkersen. Op dit soort 
plekken is de brand minder succesvol 
geweest. Dat wil zeggen dat de strooisel 
en/of moslaag nog deels in takt zijn 
gebleven. 
 
 

Verbrand dennenbos met ondergroei. 

In deze dennenbossen met ondergroei worden meer mieren waargenomen dan in de 
dennenbossen zonder ondergroei, maar het effect van de brand is hier toch groter 
dan in die van de duingraslanden (vergelijk de aantallen mieren in de verbande 
stukken met de controlestukken ten opzichte van die in duingraslanden). 
 
Tabel 2. Aanwezigheid van mieren in buisvallen met lokstof in dennenbossen, in procenten (totaal is 

steeds tien buisvallen), tien dagen na een brand, in een dennenbos zonder ondergroei en een 
dennenbos met opslag van loofbomen en struiken, in de boswachterij Schoorl in september 2009. 

soort Zonder ondergroei Met  ondergroei 

 verbrand controle verbrand controle 

Myrmica rubra - - 10 80 

Myrmica ruginodis 0 70 50 40 

Myrmica sabuleti 10 20 20 0 

Myrmica specioides 0 10 - - 

Formica fusca 80 100 100 100 

Lasius platythorax 40 10 - - 

Formica rufa - - 90 0 

Totaal aantal soorten 3 6 6 3 

Totaal aantal mieren per 
buisval 

12 27 20 31 

 



Categorie III – mieren  
 
Myrmica rubra (gewone steekmier) en  
De gewone steekmier komt in dennenbossen algemeen voor, maar altijd lokaal en 
dan met superkolonies. Hun nest bevindt zich meestal in de strooisellaag. De 
gegevens van tabel 2 laten zien dat deze soort een gevoelige tik door de brand heeft 
gehad.  
 
Myrmica ruginodis (bossteekmier) 
De bossteekmier is de algemeenste mierensoort in dennenbossen (zie ook Boer 
2004). De nesten bevinden zich in sterk vermold hout en in de strooisellaag onder 
een laag mos. Uit dit onderzoek blijkt dat de bossteekmier in de dennenbossen 
zonder ondergroei (zo goed als) verdwenen is. 
 
Myrmica sabuleti (zandsteekmier), en M. specioides (duinsteekmier) 
Beide soorten zijn geen typische dennenbos bewoners. Ook deze soorten zijn relatief 
sterk verminderd door de brand. 
 
Formica fusca (grauwzwarte renmieren) 
In dennenbossen bevinden de nesten zich gewoonlijk in of onder op de grond 
liggend hout of in stobben. Een deel van de nesten hebben de brand overleefd. 
 
Categorie IV – mieren  
 
Lasius platythorax (humusmieren) 

 

De humusmier werd overal in het 
verbrande gebied teruggevonden. 
Humusmieren hebben hun nest in de 
duinen in dood hout. Vaak zijn dat 
boomstobben. Hoewel de schors 
daarvan vaak volledig verbrand was, was 
dit meestal niet het geval met het hout 
daaronder. 
 
 
Humusmieren knagen de nestruimte na de brand 
in de dennenstronk uit en brengen de 

houtsnippertjes naar buiten. 



 

De humusmieren knaagden de 
boomstobben verder uit omdat de 
beschutting van de schorslaag nu was 
weggevallen. Op de grond liggende 
boomstammen waren aan de bovenkant 
vaak flink verbrand, maar in de onderste 
helft hadden de humusmieren het 
overleefd. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Humusmieren hebben het ook overleefd in flink 
verbrande dennenstobben. 

 
Categorie V – mieren  
 
Formica rufa (gewone bosmier) 
In het dennenbos werd één koepelnest gevonden. Het nest bevond zich rond de 
stobbe van een Oostenrijkse den. Het was bovengronds geheel afgebrand. Toch 
bleek een groot deel van de werksters het te hebben overleefd.  
Na twee weken was de stobbe verder uitgeknaagd, waren nieuwe dennennaalden 
gebruikt voor de opbouw van het nest en veel zand rondom de stobbe was naar 
boven gebracht om het nest verder uit te hollen (foto). Opmerkelijk was dat (weinig!) 
werksters in de zwartgeblakerde dennen klommen, die alleen aan de top nog wat 
groene naalden hadden. Deze werksters kwamen terug met iets (!) opgezwollen 
achterlijven, hetgeen betekent dat er bovenin die bomen nog bladluizen zaten die 
gemolken konden worden. Toch was er een duidelijke verhuizing te bespeuren van 
bosmieren: ze liepen in een kaarsrechte lijn naar een niet verbrand stukje heide. Ik 
vond daar in de struikheide, onder het mos, een grote concentratie bosmieren. Deze 
nieuwe plek was 69 meter verwijderd van het oorspronkelijke nest. Nog opmerkelijker 
was de aanwezigheid van satellietnestjes. Ik vond er 17. Ze bevonden zich op 0,5 – 
25,8 meter van het oorspronkelijke nest, een nestje zelfs op 45 m. Die nestjes waren 
alle gesitueerd rond oude (relatief jonge)dennenstobben (van meestal jongere 
bomen: 20 - 40 jaar), die grotendeels onder het zand bleken te liggen. Deze werden 
uitgehold en het knaagsel werd buiten gedeponeerd (foto). In alle gevallen werden ze 
ook bekleed met dennennaalden.  
 



Volledig bovengronds verbrand bosmiernest Formica rufa dat weer wordt opgebouwd (links) en 

satell ietnestje van dezelfde nestpopulatie. 

 
 

En andere geleedpotigen? 
 
Net als de mieren hebben ook de andere geleedpotigen duidelijk te lijden gehad van 
de brand. Het meest opvallend was dat, net als bij de duingraslandbranden, bij 
mijten, springstaarten en loopkevers (tabel 3). 
 
Tabel 3. Aanwezigheid van gewervelde dieren, exclusief mieren, in buisvallen met lokstof in 

dennenbossen, in procenten (totaal is steeds tien buisvallen), tien dagen na een brand, in een 
dennenbos zonder ondergroei en een dennenbos met opslag van loofbomen en struiken, in de 

boswachterij Schoorl in september 2009. 
 

 Zonder ondergroei Met  ondergroei 

 verbrand controle verbrand controle 

echte spinnen 1 (1) 2 (3) 1 (2)  2 (8) 
mijten (1) (5) 0 (110) 

pissebedden 0 2 (5) 0 1 (11) 
duizendpoten 1 (1) 0 0 1 (1) 
springstaarten (8) (80) 0 (440) 

ka kkerlakken 0 1 (3) 0 1 (3) 
kortschildkevers 1 (4) 6 (8) 0 2 (4) 
loopkevers 1 (1) 1 (5) 0 5 (17) 
overige kevers 2 (4) 5 (10) 3 (8) 4 (46) 

 

In hoeverre kan de mierenstand zich in dennenbossen herstellen? 
De mieren die het hebben overleefd, zullen het moeilijk hebben. Het meeste voedsel 
is verbrand. De belangrijkste voedselbron voor schubmieren zijn bladluizen. In de 
monocultuur van dennen zijn hun waardplanten alleen dennen en die zijn 
grotendeels verbrand. Schubmieren kunnen dus alleen overleven op plaatsen waar 
dennen slechts gedeeltelijk zijn verbrand. Op plaatsen waar nog loofbomen staan 
hebben ze kansen. De meeste loofbomen zijn namelijk niet of slechts gedeeltelijk 
verbrand. De bladluizen op deze bomen zullen spoedig weer op de bomen te vinden 
zijn. Maar voordat dit zo ver is, zal ook de overlevende populatie mieren behoorlijk 
afnemen. Ook ander voedsel dan bladluizen is grotendeels door de brand verwoest. 
Knoopmieren foerageren ook graag op bladluizen. Maar als deze het alleen hoog in 



de dennenbomen hebben overleefd, is dat voor knoopmieren te ver. Zolang de 
bodemfauna niet hersteld is, zullen de knoopmieren het moeilijk hebben.  
Alle mogelijk insecten zullen neerstrijken in het verbrande dennenbos, vaak in een 
poging om zich hier te vestigen. Mieren zullen een deel van hen opeten. Dit zal 
echter niet voldoende zijn om de meeste soorten te helpen door de komende 
moeilijke jaren. 
Er zullen ook bevruchte mierenwijfjes neerstrijken in een poging hier een kolonie te 
stichten. De ervaring is dat de meeste van hen dood gaan (Punttila & Haila 1996). 
De kans is groot dat als Staatsbosbeheer niets doet met het verbrande bos (mijn 
voorkeur!!) er allerlei planten gaan groeien. Deze trekken bladluizen en bladeters 
aan. En dan maken de mieren ook weer een kans. De eerste die daarvan zullen 
profiteren zijn de humusmieren die het grotendeels overleefd hebben. Zodra het mos 
de verbrande takken en stammen gaat overwoekeren, zullen de knoopmieren het 
gebied weer koloniseren. Kortom, even een paar jaar geduld en aanschouw dan hoe 
krachtig de natuur zich kan herstellen. 
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