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SPECHTEN
De spechten van bij ons.
In onze regio leven vijf spechtensoorten:

Kleine bonte specht

Middelste bonte specht

Grote bonte specht

Zwarte specht

Groene specht
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Groene specht
IDENTITEITSKAART
Rijk:
Animalia (dierenrijk)
Stam:
Chordata (chordadieren / gewervelden)
Klasse:
Aves (vogels)
Orde:
Piciformes (Spechtvogels)
Familie:
Picidae (Spechten)
Geslacht :
Picus
Soort:
Picus viridis
VOORKOMEN
De Groene specht is een vogel van loofbosranden, parken, grote en kleine tuinen,
hoogstamboomgaarden, weiden, graslanden en gazons, kleinschalige landbouwgebieden, m.a.w. de
groene specht houdt van halfopen landschappen. Hij zoekt zijn voedsel op de grond, bij voorkeur in
graslanden zodat hij weinig opvalt in deze groene omgeving. De groene specht is dagactief. Met zijn
luide lach verraadt hij zijn aanwezigheid. De groene specht is een standvogel d.w.z. dat hij hier het
hele jaar te zien is. Hij is ook sedentair d.w.z. dat hij het hele jaar door ter plaatse blijft.
BESCHRIJVING
Grootte: ongeveer 30 cm lang en met een spanwijdte van ongeveer 50 cm.
Rug: grasgroen met gele stuit (alleen te zien in de vlucht)
Onderzijde: grijsgroen.
Staart: stevige staartpennen geven de specht extra steun wanneer hij zich op een boomstam
vastankert.
Verder zijn de staartveren bijzonder stug maar toch veerkrachtig. Spechten gebruiken ze als steun
als ze gewoon op de boomstam zitten of bij het hameren.
Poten: 4 tenen met scherpe nagels: 2 tenen naar voor gericht en 2 naar
achter. De scherpe klauwen zorgen voor een stevige grip op stammen en in
de graszode.
Kop: kruin knalrood met daaronder een zwart masker en onder het oog een
rode streep, enkel bij het mannetje.
Bek: fors, recht en lang, eindigend op een punt. De neusgaten zijn afgedekt
met haarvormige veertjes die het indringen van houtsplinters en stof
moeten tegengaan.
Een specht heeft 2 naar voor
Tong: zeer lang, tot 10 cm uitstekend en eindigend op een spits met
en 2 naar achter gerichte
weerhaakjes. De tong is ook een tastwerktuig waarmede de prooi
tenen die helpen om zich aan
een stam vast te houden.
gelokaliseerd wordt. Daarenboven is de punt van de tong verstevigd en
voorzien van borstelharen die als weerhaakjes dienen waarmee de prooi
vastgeprikt wordt en zo uit zijn schuilplaats getrokken. In rust wordt de tong opgerold in de schedel.
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Juveniele groene spechten zijn matter van kleur dan hun ouders. Zij zijn wit gestippeld op de rug en
gestreept op hals en onderzijde. In het najaar dragen zij reeds het volwassenen kleed

Zeer lange tong van een specht die voorzien is met borstelharen die dienstdoen als weerhaakjes.

Schedel: Van al dat geklop krijgen ze toch geen hersenschudding omdat hun schedel voorzien is van
speciale buffers om de schokken op te vangen. Onderzoekers vergeleken de schedel van de grote
bonte specht met die van een even grote leeuwerik. De sterkte van de snavels van de twee bleek
ongeveer even groot. Maar het craniaal bot (schedelbeenderen) van de specht bleek veel sterker dan
dat van de leeuwerik. Ook bleek dit bot bij de specht veel ´sponziger´ en in het bot van de spechten
bevinden zich grotere concentraties trabeculae: kleine ruimtes die gevuld zijn met beenmerg. Deze
bevinden zich heel dicht bij elkaar en verdelen de kracht die bij het timmeren op het brein wordt
uitgeoefend. Doordat dit bot sponziger en dikker is, wordt voorkomen dat het brein vervormt en
schade veroorzaakt aan de hersenen. Ook de tong speelt een rol in opvangen van schokken. Het
verlengde tongbeen en de spier omgeven de hersenen als een soort verband en helpen de hersenen
op hun plaats te houden. Een deel van de trillingen worden ook opgevangen door de onderkaak die
met een spier vastzit aan de schedel.
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Anatomie van de spechtenschedel met speciale aanpassingen om schokken op te vangen: sponzig bot van de schedel,
een verlengd tongbeen en tongspieren die rond de schedel gaan en een onderkaak die via spieren aan de schedel vastzit.

VOORTBEWEGING
Spechten kunnen uiteraard klimmen en vliegen. Dankzij de scherpe klauwen aan de tenen kunnen
ze zowel op als onderaan een tak voortbewegen. De staart wordt daarbij niet gebruikt. Op de grond
komen ze al huppelend vooruit, maar dat gebeurt zelden.
Vlucht: Alle spechten hebben een typisch golvende vlucht, die bij de groene specht het beste te zien
is, doordat hij in open landschap leeft. Dit vliegpatroon ontstaat doordat de specht na enkele
vleugelslagen, waarbij hij naar omhoog gaat, even de vleugels dicht houdt, waardoor de vogel daalt.
Op het dieptepunt herneemt hij de vleugelslag en gaat weer stijgen. Het landen op een boomstam
gebeurt ook met een boogje zodat de specht mooi rechtop komt te zitten. In vergelijking tot de
meeste andere spechten bevindt de groene specht zich veel op de grond en verplaatst zich hier veel
behendiger. Afstanden tot drie meter legt hij met sprongetjes af van elk ruim 25 centimeter. Een korte
afstand tussen twee bomen overbrugt de groene specht door eerst omhoog te klimmen, gevolgd door
een karakteristieke glijvlucht.
Schematische voorstelling van de
vliegwijzen van de groene specht
A de specht in volle vlucht
B hij landt op een boomstam
C hij zet zich op de grond.
Stippellijn: baan door de vleugeltop
Volle lijn: baan door het lichaam
gevolgd.
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Poster vliegwijze specht om te tonen tijdens het project.

ZANG
Spechten zingen niet, maar roepen wel. Spechten kunnen verschillende geluiden voortbrengen
naargelang de omstandigheden zoals de balts, maar van een echte zang kunnen we moeilijk spreken.
De Groene specht herkennen we aan zijn typische roep: een luid en lang aangehouden: kluu-kluukluu-kluu-kluu*, meestal in de vlucht voortgebracht. Deze roep wordt werd eens vergeleken met het
met het hinniken van een paard of gelach. De groene specht roffelt zelden. Andere spechtensoorten
trommelen op dode takken waardoor ze een typisch geluid voortbrengen dat afhangt van de
houtsoort en eigenschappen van de stam of tak (dikte, lengte, hol of vol). We noemen dat roffelen.
Het roffelen maakt deel uit van het baltsgedrag. In het voorjaar verraden ze daarmee hun
aanwezigheid evenals door luid te roepen. Op die manier bakenen ze ook hun territorium af.
VOEDSEL
De groene specht is voornamelijk een miereneter. Zowel kleine als grotere mieren staan op het menu.
Hij zoekt de mierennesten op in het gras en boort met zijn snavel gaten in de nesten om er de mieren,
hun eieren, poppen en larven aan zijn lange tong vast te kleven en naar binnen te werken.
Verschillende soorten mieren staan op het menu, maar de groene specht heeft een voorkeur voor de
nesten van de Rode Bosmier die voornamelijk aan de rand van het bos te vinden zijn. Hij kan diepe
gaten in de omvangrijke nesten boren en het de mieren behoorlijk lastig maken met het herstel van
hun nest. Aan de resten van mieren in de spechtenkeutels kan men de soorten mieren bepalen die
hij heeft gegeten. Bij gebrek aan mieren worden ook andere insecten, wormen en ongewervelden
gegeten. Bessen en vruchten staan ook op menu. Bij strenge winters of overvloedige sneeuw is zijn
hoofdvoedsel onbereikbaar en kan de specht verhongeren.
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VOORTPLANTING
De balts van de Groene specht begint al in december en duurt tot in februari/maart wanneer de
territoria verdeeld zijn. Zoals alle spechten is de Groene specht een holenbroeder. Doordat de snavel
van de Groene specht minder sterk is dan de snavels van andere spechten verkiest hij een bestaande
holte in een boom te betrekken. Bij gebrek aan geschikte holen kapt hij er wel zelf een uit, bij voorkeur
in zacht hout. Het nest bevat geen bekleding met mos of veren, enkel wat spaanders. Hierop worden
5 tot 8 eieren gelegd. Zowel mannetje als wijfje nemen de broedzorg afwisselend waar. Om de paar
uur wisselen ze mekaar af. Het broeden duurt ongeveer 20 dagen. De jongen worden gedurende 3
tot 4 weken in het nest gevoederd en na het uitvliegen nog eens 3 tot 4 weken. De jongen krijgen een
soort papje te eten doordat de oudervogels het voedsel (mieren) mengen met speeksel vooraleer het
aan de jongen te geven. In het najaar zoeken de jongen een nieuw territorium op in de niet al te verre
omtrek.
BEDREIGINGEN
Ondanks hun stevige snavel en sterke poten moeten spechten soms het onderspit delven voor
roofvogels als de sperwer en de havik. Andere holenbewoners palmen soms hun nest in. Ontbossing
beperkt de nestgelegenheden. Boommarter en eekhoorn durven wel eens een spechtennest roven.
Voedseltekort tijdens strenge winters met veel sneeuw zijn de groene spechten soms noodlottig.
Omzetting van weiland naar akkers vermindert het voedselaanbod (mieren) voor de groene specht.
Gebruik van pesticiden (mierenpoeders) bedreigt hun voedselvoorraden. De introductie van vreemde
soorten, zoals de halsbandparkiet, (zie verder) kan een bedreiging zijn als deze soorten in competitie
treden voor de nestgelegenheden of het voedselaanbod. Ook kunnen deze vreemde soorten ziekten
meebrengen waartegen onze inheemse vogels niet bestand zijn.
BESCHERMING
Het heeft geen zin nestkasten aan te bieden want ook het uithouwen van een nestholte behoort tot
het baltsgedrag. We kunnen wel zorgen voor soortenrijke bossen waarin ook zieke en staande dode
bomen een plaatsje krijgen. In de winter kunnen we zaden en vetbollen aanbieden om de koude en
voedselschaarste te trotseren.

Een overzicht van de spechten van bij ons
In onderstaande tabel worden enkele kenmerken van de vijf in Vlaanderen voorkomende
spechtensoorten vergeleken. De benaming berust op de kleur van hun verenkleed.

Soort

Grootte

Gewicht

Diameter vlieggat

Roffel

Kleine Bonte Specht

14-15 cm

20 gram

32 millimeter

Lichter en langer dan
GB; ongeveer 2 s

Middelste Bonte
Specht

20-22 cm

70 gram

45 millimeter

Weinig
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Grote Bonte Specht

23-26 cm

85 gram

50 millimeter

Vaak, korte roffel van
1s

Groene Specht

30-36 cm

170 gram

65 millimeter

Zelden

Zwarte Specht

45-57 cm

300 gram

150 millimeter

Zwaar

Bonte spechten: grote, middelste en kleine bonte specht
Zwart en wit vormen de hoofdkleuren, afgewerkt met rood in de onderbuik en op de schedel. Verder
zijn ze te onderscheiden door hun grootte, zoals de namen laten vermoeden, en door hun geroffel.
De Bonte Spechten vertoeven meestal in de kruin en op de dikke takken van de bomen in het bos,
waar ze hun voedsel zoeken. Zelden op de grond. Spechten lusten ook plantaardig voedsel: bessen
en zaden, zowel van loof- als van naaldbomen. Kegels worden op een herkenbare manier
uitgepeuterd, terwijl noten soms tussen de schorsspleten worden geklemd om ze open te timmeren
(spechtensmidse). In de broedtijd durven ze zich ook vergrijpen aan de nestjongen van andere
holenbroeders zoals mezen. Speciaal is ook het ringelen van bomen: de specht hakt een putje in de
bast tot er sap uitstroomt dat ze oplikt. Dan verplaatst hij zich zijwaarts om een nieuw putje te hakken.
Zo gaat ze gans de boom rond en herneemt dan deze werkwijze een beetje hoger of lager. Op de
boom ontstaat zo een patroon van putjes rondom de stam. Aan het geroffel kan men ze ook
herkennen maar de klank varieert volgens de dikte en de aard van de tak waarop ze roffelen (principe
van een xylofoon). In het voorjaar zijn ze ook luidruchtig om hun nest-territorium te verdedigen.

Ringelen van een boom door spechten.
Foto: Maria Renders.
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De verschillende soorten bonte spechten.
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Zwarte specht

Identiteitskaart van de Zwarte specht. Bron: Zwarte specht - Onze Natuur.

Zoals de naam al zegt is de zwarte specht geheel zwart, op een rode kruin op de kop na. Een opvallend
wit oog steekt scherp af tegen het zwarte verenpak. Het is een grote vogel ter grootte van een kraai,
waarmee hij soms verward wordt. Hij verkiest zwaar loofhout en bij voorkeur beuken, waarin hij zijn
nest uithakt, soms in volkomen gezonde bomen, tot ongenoegen van de bosbouwer. Het nest bevindt
zich op grote hoogte in het tak-vrije gedeelte van de stam. De nestopening is meestal ovaal. We treffen
de voedselzoekende zwarte specht, of beter de sporen van zijn aanwezigheid, aan bij de voet van
zieke bomen, waar hij grote houtschilfers van afslaat. Zijn luide roep is van ver hoorbaar en kan
verward worden met deze van de groene specht. Een zware roffel verraadt tevens zijn aanwezigheid.
De vlucht is meer rechtlijnig dan bij de andere soorten. De zwarte specht is een koestersoort in
Hoeilaart, Tervuren en Oud-Heverlee.
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Eigenschappen van de nestholte van een Zwarte specht hoog in een boom (vaak Beuk).

Halsbandparkiet
De aanwezigheid van deze vogel valt het eerst op door zijn luid krassend gekrijs dat meestal gehoord
wordt als ze in groep rondvliegen. Opvallend is daarbij de lange staart die zowat de helft van de totale
lichaamslengte van 40 cm inneemt. Deze papegaaiachtige is afkomstig uit Afrika en Azië en werd hier
zowat 60 jaar geleden ingevoerd als kooivogel. Ontsnapte vogels - of vrijwillig vrijgelaten – konden
zich in stadsbossen en -parken gemakkelijk handhaven dankzij de overvloedige voederplanken en
kippenrennen waarmee ze de winters zonder al te veel problemen konden doorkomen.
Louis De Smet
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Bronnen:









Tirion : Gids Europese vogels 1990
R Verheyen: Spechten en Koekoeken van België, 1943
Vogelwerkgroep Oost-Brabant: Ons Vogelblad nr 99, 2013
Mens en Vogel 1996 nr 3
Mens en Vogel 2012 nr 2
Mens en Vogel 1991 nr 4
Wikipedia
D Strubbe et al.: Assessing the potential impact of invasive Ring-necked parakeets on native
nuthatchers in Belgium, 2010, Univ. Antwerpen.
 D Couzens: Tuinvogelgeheimen
 Natuurpunt
Extra: de ‘sociale woningbouw’ van spechten. Geschreven door Yasmine Nieman
(uit projectbundel SALCO Natuurgids 2020-2021).
“De sociale woningbouw. Het begin wordt vaak gemaakt door een bonte of zwarte specht. Die hakt
een gat in de stam, dat slechts een paar centimers diep is. In tegenstelling tot de wijdverspreide
mening dat die vogels alleen in rotte bomen zouden bouwen, zoeken ze juist vaak gezonde
exemplaren uit. Ze kunnen flink op het hout inhakken, maar het zou wel teveel van hen vergen om
het ineens af te maken. Daarom nemen ze na het eerste deel een pauze van een paar maanden,
hopend op de hulp van schimmels. Deze kunnen normaal niet zo snel de bast binnendringen en zijn
dus blij met deze uitnodiging. Dankzij de specht kunnen ze zich snel in de opening vestigen en
beginnen ze het hout aan te tasten. Na een tijdje zijn de vezels zo zacht dat het veel makkelijker is
voor de specht om verder te bouwen. Een zwarte specht bouwt meerdere holen tegelijk: 1 om in te
broeden, 1 om in te slapen, andere voor verandering van omgeving… Elk jaar worden de holen
opgefrist, wat je kunt zien aan de houtspaanders aan de voet van de bomen.
Dat opfrissen is nodig, want de binnengedrongen schimmels laten zich niet meer stoppen natuurlijk.
Ze vreten zich steeds dieper in de stam, waardoor het hout vermolmt en vochtig wordt en je er niet
meer zo goed in kunt broeden. De specht gooit de rommel eruit en zo wordt het hol een stuk groter.
Op een gegeven moment is het hol te diep voor de jonge vogeltjes en dan kunnen de volgende
huurders erin : soorten die zelf niet in hout kunnen bouwen zoals de boomklever. Het vlieggat is voor
hem te groot, maar hij kan dat verkleinen met leem dat hij vernuftig om de randen heenkit.
Uilen passen niet goed in spechtgaten en moeten een paar jaar geduld hebben. In die periode blijft
de boom rustig doorrotten en soms opent de stam zich verder, zodat de opening groter wordt. Een
specht maakt vaak een hele rij gaten dicht bij mekaar en door rottingsprocessen gaan ze geleidelijk
aan vloeiend in elkaar over en dan zijn ze op een gegeven moment klaar voor de bosuil en
aanverwante dieren.
Er zijn veel soorten spechten. Degene die wij hier gezien of gehoord hebben, zijn echter enkel de
groene specht en de grote bonte specht.
Je hoort ze vaak eerder dan je ze ziet.
Van de groene specht wordt gezegd dat hij een ‘heksenlach’ heeft.
De grote bonte specht herken je aan zijn ‘kik’-geluid.”

13

MIEREN
De bosmier (Formica rufa)
IDENTITEITSKAART
Rijk:
Stam:
Klasse:
Orde:
Familie:
Geslacht
Soort:

Animalia (dierenrijk)
Arthropoda (geleedpotigen)
Insecta (insecten)
Hymenopera (vliesvleugeligen)
Formicidae (mieren)
Formica
Formica polyctena (Kale bosmier) en
Formica rufa (Behaarde bosmier)

Identiteitskaart van de Rode bosmier. Bron: De rode bosmier - Onze Natuur.

Tekst overgenomen van: Bosmier | Natuurpunt
De bosmier is een vaste gast in het bos. Vind je hem tijdens je wandeling, dan weet je dat je door
een gezond bos loopt.
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Hoe kan je de bosmier herkennen?
De bosmier is een vrij groot insect. Op zijn donker, roodbruin lijfje staan vaak rechtopstaande
haartjes. Toch vind je ook een ‘kale’ versie van hem terug in het bos. De werksters zijn 1 cm groot.
Zowel de mannetjes en de koningin zijn iets groter.
Wat eet de bosmier?
Bosmieren eten zowat alles wat het bos schaft. Ze verorberen veel insecten en beperken zo de
explosieve toename van heel wat andere soorten. Een middelgroot bosmierenvolk doodt jaarlijks
zo'n 8 miljoen insecten.
De 700.000 werksters jagen rond het nest. Maar het zijn ook veehouders. Hun vee bestaat uit
bladluizen. Die scheiden honingdauw uit, een lekkernij voor de bosmieren. Bosmieren ‘melken’ de
bladluizen door met hun voelsprietjes te trommelen op het achterlijf van de luizen. Zo doen ze zich
tegoed aan de honingdauw.
Heel creatief, maar soms voeren rivaliserende mierenkolonies bloederige oorlogen om aan voedsel
te raken. Op zoek naar prooien, wijkt een kolonie bosmieren vaak af van de vaste paden en komt ze
in de buurt van andere kolonies. Zo ontstaan al eens gevechten die duizenden mierenlevens per dag
kosten en soms wel een maand duren.
Waar leeft de bosmier?
Zoals zijn naam al doet vermoeden, leeft de bosmier in het bos, vooral in dennenbossen en lichte
loofbossen. Je kan hem bijna overal in Europa tegenkomen.
Hoe plant de bosmier zich voort?
De bosmier plant zich voort in juni en juli. In het voorjaar trekken de nieuwe koninginnen en de
mannetjes er al op uit om te paren. Het mannetje sterft kort daarna en de bevruchte koningin sticht
een nieuwe kolonie. Ze maakt haar nest boven de grond, vaak met meerdere koninginnen. Je kan er
haast niet naast kijken: een hoge mierenhoop, gebouwd met materiaal dat de mieren in het bos
vinden: takjes, bladstelen en dennennaalden.
Hoe krijg je de bosmier te zien?
Speur tijdens je wandeling door het bos eens goed de bodem af. De kans is groot dat je zo al
bosmieren ziet. Hun nesten komen vooral voor op zandgronden in open bossen en aan de zuidrand
van dichtere bossen. Vat ook daar eens post.
Weetjes over de bosmier
 Bosmieren zijn echte krachtpatsers: ze verslepen materiaal dat wel 400 keer zwaarder is dan
zichzelf.


Bosmieren laten zich niet doen. Worden ze verstoord door een vijand, dan stormen ze met
duizenden tegelijk af op de verstoorder. Samen staan we sterk, moeten ze denken. Zelfs de
grootste jongens houden het meteen voor bekeken en vluchten weg van de mieren.



Ze zijn wel stoer, maar steken niet, want ze hebben geen angel. Ze spuiten mierenzuur naar hun
belager, en dat prikt.



Bosmieren ruiken en zien erg goed: ze vinden de weg door te kijken naar de zonnestand.
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Het nest van bosmieren heeft een ventilatiesysteem. Daarmee regelen ze de vochtigheid en
temperatuur.



De ‘bosmier’ is in feite een verzamelnaam. In Vlaanderen komen verschillende soorten
bosmieren voor, zoals de kale en behaarde rode bosmier en de zwartrugbosmier. Het
onderscheid tussen die soorten is specialistenwerk.

Wereldwijd komen er zo’n 12000 soorten mieren voor. In België zijn er een 80- tal .
Meest voorkomende is de rode bosmier en de zwart-bruine wegmier. Samen met de bijen, hommels
en wespen behoren ze tot de orde van de vliesvleugeligen. Mieren zijn wespachtigen. De meeste
vliesvleugeligen hebben twee paar doorschijnende vleugels. De mieren hebben geen vleugels.
Behalve de mannetjes en de koninginnen tot na de bruidsvlucht.

Bespreking van mieren
UITERLIJKE KENMERKEN (extra)
(wordt niet besproken tijdens het project)



Kop, borst en achterlijf. Tussen borst en achterlijf is er nog een verbindingsstukje, waarvan
de vorm afhangt van de groep waartoe de mierensoort behoort.
 6 poten (insect) aan het borststuk. Elke poot bestaat uit de heup(coxa), de dijring
(trochanter) , de dij (femur), de scheen (tibia) en de gelede voet (tarsus).
Aan de voet zit een klauwtje. Aan de scheen zit een spoor (o.a. om de antennen te poetsen)
 Geknikte voelsprieten, hiermee kunnen ze tasten en ruiken.
 Kaken vooraan op de kop.
 Twee facetogen en drie puntogen.
De mieren vertonen nog aanpassingen aan hun taak: bv., mannetjes hebben vleugels, bepaalde
vrouwtjes (toekomstige koninginnen ook ‘prinsessen’ genoemd) zijn groter en hebben vleugels. Bij
bepaalde soorten zijn er soldaten met grotere kaken. Tot wat de larve uitgroeit wordt bepaald door
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het voedsel dat ze krijgen.

Gevleugelde nieuwe koning (links) en gewone werkster (rechts).

De bouw van de mieren in een kolonie weerspiegelt de taak die ze vervullen.

LEVENSWIJZE
Eén mier is geen mier: alles voor de kolonie
Mieren leven in grote groepen bij elkaar. Zo een kolonie kan uit 2 miljoen werksters bestaan en
overleeft soms meerdere tientallen jaren. Zo een kolonie kan een bovengrondse hoop zijn of kan
ndergronds worden gebouwd of in een holle boom afhankelijk van de soort.
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Poster van de mierenkolonie om te tonen tijdens het project (door Julie Puttemans).
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Antieke schoolprent van een mierennest van de Rode bosmier
(bron: rode bosmier of formica rufa (waterwereld.nu)

De mieren in een kolonie vormen samen in feite één groot (super-)organisme. Niet het leven van de
mier telt, maar het leven en voortbestaan van de kolonie. Een mier kan niet alleen overleven. In zo
een gemeenschap heeft ieder heeft zijn taak en er wordt geleefd volgens regels. Het belangrijkste lid
is de koningin (naargelang de soort is er in een kolonie één koningin of meerdere). Zij legt duizenden
eitjes per dag gedurende een tiental jaren (of zelfs enkele tientallen) wat haar enige taak is. Zij is het
enige vruchtbare vrouwtje. Verzorgsters: verzorgen eitjes en larven. Dit zijn jonge vrouwtjes. Zij
zorgen voor bescherming van de eitjes en voederen de larven. Bij verstoring van de staat door
bijvoorbeeld de groene specht, is het eerste wat zij doen, de eitjes in veiligheid brengen. IJverig lopen
zij met witte korreltjes (grootte van een suikerkorrel) rond op zoek naar een schuilplaats.
Er zijn ook duizenden werksters de zgn. verkenners en voedselverzamelaars die voedsel halen. Dit
zijn oudere vrouwtjes. Deze zouden toch spoedig van ouderdom sterven en het is dus niet zo een
groot verlies als ze onderweg worden aangevallen. Mieren kunnen tot 60 keer hun gewicht dragen
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Naargelang de soort mier hebben we ook nog:
Soldaten: Dit zijn de gravers van de kolonie. Het zijn ook werksters. Er wordt vaak gedacht dat deze
groep het nest verdedigt of aanvallen pleegt, maar dit is een misverstand. Het misverstand komt
waarschijnlijk door de grotere kaken, maar die zijn er om goed mee te kunnen graven. Ze zijn voor
de kolonie veel te kostbaar om als "soldaat" gebruikt te worden, de larven van deze groep hebben
namelijk extra veel voedsel nodig. Bij sommige soorten hebben de soldaten een heel grote kop, zodat
ze de ingangen kunnen verstoppen bij gevaar.
Slavenhalers: Alle mieren in de kolonie hebben een bepaalde geur en die is anders dan die van een
andere kolonie. Eitjes en poppen hebben die geur echter nog niet. Daarom zijn mieren in staat om
poppen te gaan stelen uit andere nesten. Dat doen de slavenhalers. De poppen worden tot in het
eigen nest gedragen, worden gevoed en gaan dan een leven als slaaf tegemoet. Deze moeten de
lastigste werkjes doen vnl. voeden van de larven. Dit gebeurt bv. Bij een mierensoort die zelf geen
werksters maakt nl. Polyeregus lucidus, en soort die voorkomt in het oosten van de VS.

Acrobatisch samenwerken
Legermieren die voorkomen in Centraal en Zuid Amerika vormen met elkaar bruggen of piramiden
om afstanden te overbruggen.

Levende brug gevormd door mieren.

VOEDING
Mieren zijn alleseters, ze eten fruit, bladeren, nectar, mierenbroodjes, honingdauw, maar vooral
andere
kleine
insecten.
Ook
zijn
ze
dol
op
zoetigheid.
Ze bewerken vast voedsel zodat het vloeibaar kan worden opgenomen want ze hebben geen tanden
om te kauwen.
Er zijn ongeveer vijftien mierensoorten, waaronder ook de rode bosmier die mierenbroodjes als
voedsel gebruiken. Een mierenbroodje (of eleiosoom) is een aanhangsel aan zaden of vruchten van
sommige plantensoorten, dat als voedsel kan dienen voor mieren. De mieren nemen het zaad mee
naar hun nest. Tijdens deze tocht kan het mierenbroodje al van het zaad afbreken of anders wordt in
het nest het voedsel van het zaad afgebeten en het zaad weer naar buiten gebracht. Het
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oliehoudende en koolhydraatrijke mierenbroodje wordt door mierenlarven gegeten. In België en
Nederland komen ongeveer 200 plantensoorten voor die een mierenbroodje hebben.

Zaden van de Stinkende gouwe met Mierenbroodjes.
Levende ‘honingpotten’: werksters die dienstdoen als voorraadkast voor de kolonie.

Mier houdt een mierenbroodje vast met z’n kaken.

Sommige miersoorten doen aan landbouw. Ze kweken hun eigen voedsel.
Bladluizen melken. Die luizen steken hun snuit in de wortels en zuigen het zoete vocht eruit. Deze
luizen zetten plantensappen voor een deel om in suikerwater waarvan ze het teveel via hun achterlijf
afscheiden. De mieren strelen met hun antennen de bladluizen zodat ze extra gestimuleerd worden
om het suikerwater af te scheiden. De mieren likken deze ‘honingdauw’ op. Mieren eten dus de
honingdauw op en bewaren hem in een speciale maag. Wanneer ze zich hebben volgegeten gaan ze
terug naar hun nest. Daar wachten de andere mieren op hun komst. Wanneer de mieren met voedsel
bij het nest aankomen begint het gebedel want de werkmieren die het nest niet verlaten om voedsel
te zoeken, hebben reuzehonger. Deze krijgen van de “haalmier” honingdauw die uit de speciale maag
omhoog geperst wordt.
De mieren verdedigen de bladluizen tegen vijanden zodat ze die altijd kunnen “melken” als ze honger
hebben. Bij sommige soorten bv.bij de gewone (zwarte) wegmier worden de bladluizen in het nest
zelf gebracht en daar gehouden als een soort ‘melkkoeien’.
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Mieren houden bladluizen als vee. Ze worden ‘gemolken’ om honingdauw te verkrijgen en worden beschermd tegen
roofdieren.

‘Bladluizenboerderij’ van mieren op een plantenstengel. Foto: Jordy Knoops.

Bij sommige soorten mieren vinden in de kolonie levende honingpotten. Zij krijgen voortdurend
voedsel door de werksters. Dit voedsel stapelen zij op als voorraad. Het achterlijf van deze
exemplaren zwelt dan enorm op en kan wel 100 keer zo zwaar worden als de mier zelf. In tijden van
voedselnood delen zij aan de mieren voedsel uit. We vinden dit bij mierensoorten die leven in de
woestijnen van Australië, Afrika en Noord - Amerika
Schimmelkwekers. Parasolmieren (Centraal en Midden Amerika) nemen stukjes van bladeren mee
naar hun kolonie. Ze eten de bladeren niet op. In hun onderaardse gangen mengen ze hun eigen
mest met de stukjes blad, dit is een voedingsbodem voor bepaalde schimmelsoorten. Deze
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schimmels bevatten zeer veel eiwit. De werksters brengen de eitjes naar de schimmelkamer. Zo
vinden de uitkomende larven vanaf hun geboorte eten in overvloed.

Ondergrondse schimmelkweek in het mierennest: een vorm van landbouw.

Bladsnijmieren (tropische soorten) dragen afgeknipte stukjes blad naar hun nest om ze ondergronds als voedingsbodem
te gebruiken voor schimmelkweek.

VOORTPLANTING
Op zomerse, windstille avonden, kun je grote zwermen gevleugelde mieren in de lucht zien. Dan
kruipen de maagdelijke grotere vrouwtjes met vleugels, uit de grond. Uit één zo’n nest kunnen er
honderden kruipen. Ze worden gevolgd door nog veel meer mannetjes. Ze vliegen heel hoog (10-tal
meter) de lucht in om daar met elkaar te paren. Als ze uitvliegen om te gaan paren, noemen we dat
zwermen. De koningin kiest de beste mier uit in de lucht. Degene die het hoogst vliegt, bevrucht de
koningin.
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L: Gevleugelde (nieuwe) koningin/ prinses en kleinere gevleugelde mannetjes (links).
R: Paring tussen een mannetje (klein) en een koningin (groot).

De mannetjes sterven, de bevruchte koninginnen breken of bijten hun vleugels af en gaan op zoek
naar een plekje om een kolonie te stichten. Vele sneuvelen onderweg, opgegeten door vogels en
andere insecteneters. Slechts 1 op 1000 slaagt erin een nieuw mierennest te stichten.
De koningin heeft speciale zaadzakjes waarin nu genoeg zaadcellen zitten om heel haar leven
bevruchte eitjes te kunnen leggen. Ze kruipt in een holletje en begint met het leggen van de eerste
eitjes ( bij een late bruidsvlucht pas na de winter).
De koninginnen leggen eieren om werksters voor een kolonie voort te brengen. Het eerste legsel
bestaat uit ongeveer 10 eitjes ter grootte van ½ mm. Ongeveer 6 tot 8 weken na het leggen van de
eieren komen de eerste werksters uit. Deze ganse periode heeft de koningin geen voedsel opgenomen
maar heeft ze geleefd op haar vetreserve en spierweefsel. De werksters gaan onmiddellijk op zoek
naar voedsel voor de koningin. De mieren kunnen beginnen met het uitbouwen van het kleine holletje
tot een eigenlijk mierennest bestaande uit gangen en kamers. We vinden zandkorrelhoopjes die uit
de grond gegraven zijn in de omgeving van het mierennest.
Naargelang de mierensoort kan een mierenkolonie een grote bovengrondse hoop zijn (rode bosmier)
of bestaan uit enkel ondergrondse gangen (zwarte wegmier). Ondertussen legt de koningin verder
eieren. Een koningin kan wel 20 jaar oud worden en blijft al die tijd in het nest eieren leggen. Uit de
bevruchte eitjes zullen werksters groeien, uit de niet-bevruchte groeien mannetjes. De eieren worden
door jonge werksters belikt met opgebraakte vloeistof en dit in alle stadia van de volledige
metamorfose. Waarom weet men nog niet, maar men weet wel dat onbelikte eieren en larven
onmogelijk kunnen volgroeien. Likken tegen schimmelvorming? De larve komt uit het ei na 2 weken.
De werksters brengen de larven over naar andere kamers om ze te voeden en te verzorgen.
Naargelang het voedsel dat ze krijgen groeien de vrouwelijke larven uit tot werkster, toekomstige
koningin, of soldaat. Twee weken later gaat de larve zich inspinnen (de zogezegde grote
“miereneieren” die we ontdekken en die gevoederd worden aan de fazanten zijn die cocons). Nog
twee weken later zullen de werksters de cocon openen en is de mier geboren.
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L: Levenscyclus van een mier: ei > larve > pop > adulte mier.
R: Werksters verzorgen de larven.

Levenscyclus van de mier.

25

Mierenpoppen, werksters die deze verzorgen en de koningin.

ORIËNTATIE
Onderzoekers hebben verschillende mierensoorten bestudeerd en ontdekt dat iedere mierensoort
haar eigen methodes had om de weg naar huis te vinden. Enkele mieren kijken eerst uit naar zichtbare
kentekens wanneer ze de mierenhoop verlaten. Met behulp van deze herkenningstekens vinden ze
de weg terug. Net zoals wij een weg herkennen aan bepaalde gebouwen of straatborden.
Andere miersoorten oriënteren zich via de zon. Er zijn mieren die beide gebruiken. Dat hebben
onderzoekers door proeven bewezen. De mier werd voorzien van een teken en daarna gadegeslagen.
Als de mier voedsel gevonden had tilden ze het diertje op en zetten het aan de tegenovergestelde
kant van de mierenhoop neer. Alhoewel de mier zich nu in een andere richting van het nest bevond
was ze toch niet hulpeloos. Ze liep heen en weer en ontdekte uiteindelijk een houvast en vond de
weg naar de mierenhoop.
Een bepaalde soort mieren komt voor in huizen. Als je goed kijkt zal je zien dat er een paar kruimeltjes
of wat etensresten op de grond zijn blijven liggen die de mieren ontdekt hebben. Ieder pakt een heel
klein stukje en snelt daarmee naar het nest onder de grond. Het komt ook voor dat veel mieren in
een rij achter elkaar aan lopen zodat het lijkt alsof ze doelbewust op een weg heen en weer lopen.
Op de grond kan men echter geen spoor van een weg vinden.
Deze mieren kijken niet naar de weg maar gaan op hun reukzintuig af. Wanneer je goed kijkt zal je
zien dat ze af en toe even stilstaan. Ze houden deze pauze om een heel klein geurend druppeltje te
laten vallen dat door de volgende mieren waargenomen wordt. Zo bewegen ze zich voort op een
bepaalde maar onzichtbare weg van hun nest naar de etensresten en weer terug. Alle mieren van
eenzelfde kolonie scheiden eenzelfde geur af. De mier maakt soms zelfs gebruik van een “voertuig”.
Hij legt zijn voedsel op een blad en trekt dan het blad met zijn maaltje naar het nest.
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Mieren die een door geurstoffen afgebakende weg volgen. Een soort mieren-autosnelweg.

COMMUNICATIE
Het lichamelijk contact tussen mieren is waarschijnlijk de bekendste communicatievorm tussen de
dieren. Mieren die mekaar ontmoeten, raken mekaar aan met de poten maar vooral het druk heen
en weer tasten met de sprieten is een opvallende bezigheid. De sprieten staan dan ook vol
zintuighaartjes in een verscheidenheid van vormen en structuur. Met hun sprieten tasten de mieren
hun omgeving af en nemen daarmee allerlei prikkels op. Het geregeld poetsen van die sprieten met
het 'kammetje' of de spoorkam aan de voorpoten is dan ook een belangrijke bezigheid. Mieren die
mekaar ontmoeten en betasten met de poten of bekloppen met de sprieten gaan dikwijls over tot
voedseluitwisseling.
Veel communicatie gebeurt via geurstoffen. Feromonen zijn chemische geurstoffen die worden
afgescheiden door speciale klieren in het lichaam. Ze worden gebruikt als signalen. Soms dienen die
geurstoffen als waarschuwing “opgelet, raak me niet aan”. Heel vaak worden ze gebruikt door wijfjes
die een mannetje willen lokken. De verkenners gebruiken ook geurstoffen om de weg naar hun nest
te markeren zodat ze niet verloren lopen en andere voedselverzamelaars ook de weg naar de
voedselbron vinden. Mieren van een vreemde kolonie hebben een andere geur. Als ze in het vreemde
nest willen binnendringen worden ze gedood.
ECOLOGISCHE BETEKENIS
Mieren kunnen van grote invloed zijn op de planten en dieren in een ecosysteem. Welke invloed
mieren hebben en hoe groot die invloed is, hangt af van het soort mier en het ecosysteem waar de
mieren aanwezig zijn.
Mieren helpen bij het bestrijden van schadelijke insecten
Uit onderzoek is gebleken dat bosmieren per kolonie en seizoen 6,1 miljoen insecten en
andere geleedpotigen buitmaken. Mieren kunnen zo helpen bij het bestrijden van insecten die de
bladeren, naalden of zaden van gewassen eten.
Mieren kunnen zaden verspreiden
Mieren hebben ook een functie in het verspreiden van sommige soorten plantenzaden die hiertoe
zijn voorzien van een zogenoemd mierenbroodje. De verspreiding van zaden door mieren noemt men
myrmecochorie.
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Mieren spelen een belangrijke rol in de voedingsstoffenkringloop
Door het eten van organisch afval in de strooisellaag zetten de mieren dit afval om in stoffen die
door bacteriën makkelijker worden omgezet in mineralen. Zo dragen mieren bij aan een
verbeterde bodemvruchtbaarheid.
Mierennesten bieden onderdak aan andere dieren, waaronder sommige rode lijstsoorten
In de nesten van mieren kan een groot aantal soorten insecten en andere geleedpotigen leven.
Sommige dieren die in mierennesten leven, eten de miereneieren of –larven op, of ze troggelen de
mieren het voedsel af dat bestemd is voor de larven. Er zijn zelfs mierensoorten die erin slagen hun
kolonie in de nesten van andere mierensoorten bouwen.
Er zijn echter ook heel veel soorten mijten, springstaarten en andere 'typische' bodemdieren die in
mierennesten leven. Ze zijn voor hun voedsel niet direct afhankelijk van mieren maar leven van het
organische materiaal en van de schimmels en bacteriën die in het nestmateriaal groeien. Deze dieren
zijn de mieren waarschijnlijk niet tot last (commensalisme). Het is opvallend dat er in mierenhopen
andere soorten bodemdieren voorkomen dan in de 'gewone' bodem. De bodemdieren in de
mierenhopen van rode bosmieren bestaan vooral uit soorten die afhankelijk zijn van bacteriën,
terwijl de soorten in de gewone bosbodem vooral van schimmels leven. Hier zijn verschillende
oorzaken voor. Zo is de mierenhoop van bosmieren meestal droog en warm, terwijl de bosbodem
natter is en de temperatuur ervan meer fluctueert. Daaraan kan de ene soort zich beter aanpassen
dan de andere. Ook de aanwezigheid van hars in bosmierennesten kan een rol spelen. Uit onderzoek
is gebleken dat springstaarten in aantal afnemen als hars aan bodemmateriaal wordt toegevoegd,
terwijl mijten minder last hebben van hars.
BEDREIGINGEN
Het verdwijnen van bossen is nefast voor bosmieren. Ook bv. mountainbike routes die over paden
lopen in de buurt van mierennesten verstoren de dieren zodat ze andere woonplaats moeten
zoeken.
De egel, de mol, wantsen en spinnen eten mieren. Ook heel wat vogels lusten wel een miertje bv.
Groene specht. Naargelang de soort kunnen mieren zich verdedigen door te bijten of door
mierenzuur te spuiten. Sommige vogels wentelen zich soms op een mierennest om ondergespoten
te worden met mierenzuur zodat hun huidparasieten sterven
In tuinen of huis: het gebruikt van insecticiden. Is bestrijding wel nodig?
In de tuin zijn het nuttige diertjes. In huis willen we ze kwijt.
Wat kan je doen?
 Alle kieren en gaten in je gevel dichten
 Geursporen verwijderen of onderbreken met sterk geurend kruid (bv. pepermuntblaadje)
paar keer koud water over gieten.
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Bronnen:






Brochure VHM tekst Mieren van Theo Craeninckx
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mieren#cite_note-12
https://wikikids.nl/Mieren
Kriebels en andere griezels – Dierenpark Planckendael 1995-1996
https://dier-en-natuur.infonu.nl/insecten-en-ongedierte/95718-mieren-van-koningin-totslaaf.html
 https://www.natuurpunt.be/pagina/mieren/de rode bosmier
 https://www.micropia.nl/nl/ontdek/microbiologie/symbiose/. file.
 19_sp_mieren_tony_hage.pdf
https://www.de4benelux.nl/plaagdieren/kruipende-insecten/mieren/tuinmier/
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Extra informatie:
Spechten:
 Ecopedia Grote bonte specht: Grote bonte specht | Ecopedia
 Ecopedia Groene specht: Groene specht | Ecopedia
 Ecopedia Zwarte specht: Zwarte specht | Ecopedia
 Ecopedia spechtenholen: Spechtenholen | Ecopedia
 Ecopedia spechten en houtrot: Spechten en houtrot | Ecopedia
 Presentatie spechten door Natuurpunt: Natuurpunt spechten by np taxandria - issuu
 Video’s
YouTube spechten: https://youtube.com/playlist?list=PLBeQ12EjbDu81hvmely38ytEvezDAL
ZqM
 Natuurmonumenten Nederland Specht: Specht | Natuurmonumenten
Mieren:
 Kenmerken insecten: klasse geleedpotigen, 6 poten (3 paar), geleed lichaam (driedelig: kopborststuk-achterlijf), volledige metamorfose (ei-larve-pop-imago)
 Kenmerken vliesvleugeligen (mieren, bijen en wespen): orde insecten, twee paar vliezige
vleugels (<> tweevleugeligen zoals vliegen).
 Onderzoeksrapport INBO over de Rode bosmier in Vlaanderen: De rode bosmier in
Vlaanderen : voorkomen, bedreigingen en herstelmaatregelen aan de hand van een
detailstudie in de Sixtusbossen (Poperinge-Vleteren) | Vlaanderen.be
 Website met informatie en mooie illustraties over de Rode bosmier: rode bosmier of formica
rufa (waterwereld.nu)
 Video’s YouTube mieren: https://youtube.com/playlist?list=PLBeQ12EjbDuUYFp7sF9OHpXdXtogsCLW
 Aflevering Het Klokhuis over mieren: NTR | Het Klokhuis - Uitzending - Mieren
 Mierenbroodjes: Mierenbroodje | IVN en Mierenbrood op menu - Vroege Vogels - BNNVARA
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