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The neglect of ants in science and natural history is a shortcoming that should be remedied, for they 

represent the culmination of insect evolution, in the same sense that human beings represent the 

summit of vertebrate evolution. 

The Ants 

  



 
 

 

Voorwoord en dankwoord 

Mieren zijn voor het merendeel van de mensen klein, kruiperig ongedierte dat tussen de tuintegels 

nestelt. Veel mensen reageren dan ook vol ongeloof als je vertelt dat je onderzoek uitvoert op deze 

dieren. Als je echter begint te vertellen over hun complexe en tegelijk fascinerende levensstijl, 

verandert de stemming en groeit de interesse. Daarom was het misschien zo leerrijk om onderzoek 

te verrichten in een bos met de allures van een wandelpark in de zomer. Ik heb niet alleen veel 

kunnen leren over mieren zelf, maar misschien ook over hoe de talrijke passanten tegen mieren en 

de natuur in het algemeen staan.  

 

Een veelgestelde vraag ,,Vanwaar die interesse in mieren?” Wel dan moet ik al lang teruggaan. In de 

zomer kon je me als kind vaak gehurkt terugvinden en gebiologeerd kijken naar deze gracieuze 

beestjes. Aanvankelijk denk ik dat vooral de ijverigheid van de werksters en hun agressieve karakter 

me boeide. Het hielp dat je niet veel moeite moest doen om ze te vinden of te bekijken. Conflicten 

lokte ik uit door zwarte en rosse mieren (Lasius niger en Lasius flavus) samen te zetten in potjes. 

Nesten probeerde ik zelf van dichtbij te volgen door eilandstructuren te vormen in een bassin. De 

ideeën waren meestal goed, de uitwerking stond echter nog niet op punt. Geleidelijk vulde ik mijn 

eigen observaties aan met informatie uit boeken. Hoe meer ik over hun wonderlijke sociale leven, 

hun communicatie, hun diversiteit en hun diverse levenstrategieën te weten kwam, hoe meer ik 

geprikkeld werd. Nog altijd ontdek ik ongelooflijke zaken waardoor ik in eerste instantie geroerd 

wordt, maar al snel me afvraag hoe zoiets evolutionair kan ontstaan. Het stond dan ook vast dat ik 

iets met mieren in een evolutionair kader wou doen voor mijn thesis. Werksterpolymorfisme en 

taakverdeling is in dat opzicht dan ook een gedroomd onderwerp. De overschakeling van een 

individuele levenswijze naar een eusociale kolonie liet toe dat de leden van de kolonie zich 

morfologisch, fysiologisch en gedragsmatig konden differentiëren op een vergelijkbaar wijze als 

cellen die zich begonnen te differentiëren in multicellulaire organismen. 

Het is een prettige gedachte dat in de toekomst onze kennis over deze uitzonderlijke dieren zal 

vergroten. We zullen nog beter inzicht kunnen krijgen in hoe deze insecten terrestrische 

ecosystemen domineren en welke invloed het sociale leven heeft gehad op hun morfologische en 

fysiologische evolutie. Een genetisch kader zal de funderingen van het sociaal leven verder 

doorgronden en helpen om nieuwe vragen op te lossen. 

 

Een thesis maak je natuurlijk niet alleen. Daarom wil ik ook enkele mensen bedanken. 

Allereerst wil ik Prof. Hendrickx en Dr. Dekoninck danken voor de vlotte samenwerking. Op een 

ongedwongen manier kon ik met jullie overleggen, jullie hulp inroepen of advies vragen. Wouter 

Dekoninck ben ik ook dankbaar voor het aanleveren van materiaal en het helpen met de 

determinaties van de aangetroffen mieren.  

Hopelijk krijgt onze samenwerking een vervolg …  

 

Ik wil in het bijzonder ook mijn ouders, broer, zus en Rob bedanken. Enkele jaren geleden kon ik 

alleen maar dromen van waar ik nu sta. Jullie hebben me gestimuleerd om mijn talenten te 

ontwikkelen en zijn altijd in me blijven geloven. 

 

Tijdens de staalnames zelf heb ik ook waardevolle hulp gekregen. Zo wil ik Thomas en mijn broer 

Wouter bedanken voor het helpen merken van werksters en papa voor het helpen opmeten van 



 

 

allerlei afstanden. Veel passanten keken raar naar ons om, maar dat hadden jullie graag voor mij 

over.  

Foto’s zijn door mezelf genomen, anders is de bron expliciet vermeld. 

 

Morfologische begrippen worden doorheen dit werk rijkelijk gebruikt. Foto’s met aanduidingen van 

deze termen kunnen gevonden worden in bijlage 5. 

 

Achteraan is een CD met de primaire data toegevoegd. 
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1 Strikt genomen zijn Raptiformica facultatieve slavenhouders (facultatieve dulosis), omdat de slaven niet strikt noodzakelijk zijn om alle 
taken binnen de kolonie uit te voeren. Dit in tegenstelling met Polyergus rufescens die volledig afhankelijk is van slaven (Hölldobler & 
Wilson 1990)  
² Kolonies kunnen ook gesticht worden via adoptie van de koningin in een conspecifiek nest of via budding (= nestafsplitsing van het 
moedernest over de grond door koningin met een groep werksters). De koningin is dan afhankelijk van het moedernest en nieuwe patches 
worden zo niet bezet. 

 

DEEL 1: INLEIDING 

A. Taxonomie 

1. Het genus Formica binnen de Formicidae 

Mieren (familie Formicidae) vormen een triomf in de evolutie van insecten. Hun sociale organisatie 

en complexe communicatie zorgden ervoor dat ze één van de succesvolste terrestrische diergroepen 

zijn (Hölldobler & Wilson 2008). Hoewel de ca. 11000 soorten Formicidae slechts 2 % bijdragen tot de 

soortenrijkdom van insecten, nemen ze een 1/3 in van de biomassa. In veel regio’s zijn ze ecologisch 

dominant als predatoren, aaseters, zaadverzamelaars en herbivoren (Wilson & Hölldobler 2005a). 

Hun geknikte antennen, vleugelloze werksters en ingesnoerd abdomen maken hen zeer herkenbaar 

binnen de orde van de Hymenoptera. 

 

Binnen de Formicidae worden 21 subfamilies erkend (Wilson & Hölldobler 2005a). In België komen 

vier subfamilies voor, nl. Dolichoderinae (geurmieren), Ponerinae (oermieren), Myrmicinae 

(knoopmieren) en Formicinae (schubmieren) (Dekoninck et al. 2003). De Formicinae hebben in 

tegenstelling tot de meeste subfamilies geen angel, maar een acidoporus die vaak wat uitsteekt en 

omringd is met een krans van setae. Deze is de uitmonding van een zeer grote gifblaas gevuld met 

mierenzuur. Deze eenvoudige organische verbinding (CH2O2) komt enkel voor bij de Formicinae en 

kan actief naar belagers gespoten worden (Hölldobler & Wilson 1990). De Nederlandse naam van de 

Formicinae verwijst naar de schubvormige uitgroei van de petiolus.  

Het genus Formica is zeer interessant binnen de Formicinae door de grote variatie in 

levensstrategieën. Het zijn relatief grote mieren - zeker voor onze streken - met een relatief slank en 

lang mesosoma en vaak duidelijke ocelli (Seifert 2007). In België telt het genus Formica vier 

subgenera:  

 Raptiformica (roofmieren): Deze mieren kunnen slaven houden van andere mierensoorten. Ze 

doen dit via rooftochten op Serviformica nesten, roven daar poppen en brengen die terug naar 

hun nest. Daar komen de Serviformica werksters uit en doen het grootste deel van de taken in de 

kolonie1. De meeste van de buitgemaakte poppen worden wel gewoon opgegeten. In Europa is 

Formica sanguinea de enige vertegenwoordiger van dit subgenus (Dekoninck et al. 2003). Nesten 

bevinden zich volledig onder de grond en oudere nesten zijn vaak afgedekt met wat 

plantenmateriaal (Seifert 2007). 

 Formica s. str. (rode bosmieren): In deze groep gebeurt de stichting van onafhankelijke² kolonies 

via temporeel parasitisme in een Serviformica nest. Meer bepaald dringt een pas bevruchte 

koningin na haar bruidsvlucht in een Serviformica nest binnen. Daar doodt zij of de Serviformica 

werksters de oorspronkelijke koningin. De indringster begint eitjes te leggen en haar 

nakomelingen worden grootgebracht met hulp van de gastheerwerksters. Deze worden niet 
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meer vervangen, zodat na een tijd het nest exclusief uit de nakomelingen van de indringster 

bestaat. De nesten van deze mieren zijn de typische koepels. 

 Coptoformica (satermieren): Koloniestichting gebeurt ook via temporeel parasitisme bij 

Serviformica. De koninginnen zijn wel vaardiger in het binnendringen van de gastheerkolonie dan 

Formica s. str. Zo kunnen ze zich dood voordoen en laten binnendragen door de 

gastheerwerksters (Hölldobler & Wilson 1990). Ze nestelen aanvankelijk in de grond en bouwen 

later weinig opvallende, afgeplatte koepelnesten (van Boven 1977).  

 Serviformica (dienaarmieren): Deze mieren kunnen onafhankelijk van andere soorten kolonies 

stichten. Hun nesten worden in de bodem of in dood hout gemaakt. Deze mieren worden door 

andere mieren gebruikt als slaven of om kolonies op te starten. In Vlaanderen zijn er vijf soorten 

Serviformica’s die door bosmieren geparasiteerd kunnen worden: Formica cunicularia, Formica 

clara (vroeger F. lusatica), Formica rufibarbis, Formica picea (vroeger F. transkaucasica) en 

Formica fusca (Dekoninck et al. 2003).  

2. FORMICA RUFA - GROEP 

Binnen de rode bosmieren (subgenus Formica s. str.) wordt een groep van nauw verwante en 

morfologisch erg gelijkaardige mieren afgebakend, nl. de Formica rufa-groep. In Europa en Azië 

behoren zes soorten tot deze groep: F. aquilonia, F. lugubris, F. paralugubris, F. pratensis, F. 

polyctena en F. rufa (Goropashnaya et al. 2004). 

Kenmerkend voor deze soorten is dat ze grote koepels van plantaardig materiaal bouwen (Jurgensen 

& al. 2005). Deze koepels vormen een efficiënte manier van thermoregulatie waardoor de kolonie de 

temperatuur significant hoger kan houden dan de omgeving (cfr. boreale verspreiding). Hierdoor 

gebeurt de ontwikkeling van het broed sneller en kunnen ze ook eerder actief zijn dan andere 

insecten en mieren (Rosengren et al. 1987a). Er zijn verschillende mechanismen voorgesteld hoe de 

verwarming gebeurt. Zo suggereert men dat de koepel als een fysische zonnecollector werkt. De 

opwarming gebeurt dan rechtstreeks of via zonnende mieren op het nest die de warmte naar binnen 

dragen. Anderen denken dat vooral de clustering van de werksters en efficiënte opslag/isolatie van 

de metabolische warmte leidt tot de verhoogde temperatuur van de koepel. Bij kleine kolonies zou 

vooral het eerste mechanisme spelen, terwijl grote kolonies onafhankelijk van de zonnestraling zich 

zouden kunnen verwarmen (Rosengren et al. 1987a). F. truncorum is een voorbeeld van een soort die 

behoort tot het subgenus Formica s. str. maar niet tot de F. rufa-groep. De koepels van deze mier zijn 

veel kleiner en onregelmatiger dan die van soorten van de F. rufa-groep. Bijgevolg is de 

thermoregulatie van deze soort minder efficiënt (Seifert 2007).  

De taxonomie van rode bosmieren in Noord-Amerika is in tegenstelling met de Euraziatische 

problematisch en gedateerd. Men plaatst 24 soorten in de F. rufa-groep, maar slechts vijf soorten 

vormen de karakteristieke grote koepels van de Euraziatische F.rufa-groep. De 19 andere soorten 

bouwen nesten gelijkaardig met F. truncorum en bedekken hun nest met takjes en debris (Jurgensen 

& al. 2005). Ook in benaming kan er verwarring optreden, terwijl ‘wood ants’ in Europa slaat op de 

bosmieren, duidt men in Amerika met deze term vaak de houtbewonende Camponotus soorten aan. 

In Noord-Amerika worden bosmieren eerder aangeduid met de term ‘thatching ants’ of ‘mound 

ants’.  
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Een fylogenetische studie van Goropashnaya et al. (2004) op basis van mitochondriaal DNA van de 

Euraziatische F. rufa-groep (met als outgroep F. truncorum) bevestigde hun nauwe verwantschap en 

recente divergentie. De radiatie tussen de zes soorten heeft plaatsgevonden gedurende het 

Pleistoceen en verliep erg snel in vergelijking met verwante insecten. Binnen de groep worden drie 

clusters onderscheiden. De vroegste afsplitsing in de groep gebeurde van de clade polyctena/rufa, 

daarna gebeurde een opsplitsing tussen de clades lugubris/paralugubris/aquilonia en pratensis. De 

mitochondriale lijnen van F. polyctena en F. rufa zijn nog niet volledig gescheiden wat in 

overeenstemming is met een recente divergentie en frequente hybridisatie (Goropashnaya et al. 

2004, Seifert et al. in press). In de F. rufa-groep komen soorten voor die altijd polygyn (= nest met 

meerdere koninginnen) zijn en vaak superkolonies vormen, nl. F. polyctena, F. aquilonia en F. 

paralugubris. F. rufa, F. pratensis en F. lugubris zijn meestal monogyn (= één koningin) 

(Goropashnaya et al. 2004). De fylogenie wijst er dus op dat obligate polygynie binnen de groep 

meerdere malen is ontstaan De rode bosmier wordt in België vertegenwoordigd door drie soorten: F. 

rufa, F. polyctena en F. pratensis (Dekoninck et al 2003).  

Morfologisch zijn de Euraziatische soorten erg gelijkend. De soorten van deze groep komen 

bovendien vaak sympatrisch voor (Seifert 2007). Kenmerkend zijn de afwisseling van roestbruine 

regio’s (gena, pronotum, propodeum en petiolus) met zwarte regio’s (gaster, frons, vertex, op 

pronotum en petiolus kunnen zwarte vlekken aanwezig zijn) verspreid over het lichaam. Binnen de 

soorten en binnen kolonies varieert de spreiding en mate van de zwarte kleurpatronen. De zes 

soorten worden morfologisch vooral afgebakend op beharing. In tegenstelling tot de vier andere 

soorten is de achterzijde van de kop bij F. rufa en F. polyctena (ook de enge F. rufa groep genoemd of 

F. rufa complex) weinig of niet behaard (Seifert 2007).  

Omwille van hun belangrijke ecologische rol in bosecosystemen worden de zes soorten in veel 

Europese landen beschermd. Ze staan vermeld op de IUCN Red List of threatened species als Lower 

Risk/near threatened (IUCN 2008).  

3. Studiesoorten 

F. rufa (Behaarde bosmier) en F. polyctena (Kale bosmier) zijn morfologisch twee erg gelijkaardige 

soorten die slechts met een loupe kunnen onderscheiden worden. Deze territoriale mieren hebben 

een vergelijkbare voedselecologie en komen bovendien vaak sympatrisch voor in de Europese bossen 

(Gyllenstrand et al. 2004, Seifert 2007). Toch zijn er enkele verschillen in kolonieorganisatie en 

morfologie die samengevat zijn in tabel 1. 
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Tabel 1. Vergelijking F. rufa en F. polyctena gebaseerd op en Dekoninck et al. 2003, Seifert 2007, Loones et al. 2008, 
Dekoninck et al. 2010. Foto’s www.antweb.org. 

 Formica rufa Linnaeus 1758 Formica polyctena Förster 1850 

 
 

Verspreiding 

Palearctische verspreiding van het Iberisch 

schiereiland tot het Baikalmeer in Siberië. 

Door betere dispersie- en kolonisatiekwaliteiten 

van de gynes (= koninginnen) iets wijder 

verspreid dan F. polyctena. In Europa leven ze 

tussen 40°N en 63,5°N, ook in Kaukasus en Klein-

Azië.  

 

In Vlaanderen vooral in Limburg en noorden van 

de provincie Antwerpen.  

 

 

In West-Vlaanderen: sympatrisch met F. 

polyctena in Beernem, regio rond Brugge en De 

Haan. Enkel F. rufa in De Panne, Vladslo, West-

Vleteren. 

 

Palearctische verspreiding van het Iberisch 

schiereiland tot het Baikalmeer in Siberië.  

In Europa komen ze voor tussen 42°N en 61°N. 

Niet in Kaukasus, Klein-Azië en in Groot-

Brittanië. 

 

 

 

In Vlaanderen hebben ze een iets grotere 

verspreiding dan F. rufa , ook vooral in Limburg 

en Antwerpen.  

 

In West-Vlaanderen: sympatrisch met F. rufa in 

Beernem, regio rond Brugge en De Haan. Enkel 

F. polyctena in Meulebeke en Roksem. 

Habitat 

Gematigde tot subboreale-submontane loof- en 

naaldwouden, ook in heidegebieden. Ze worden 

eerder aangetroffen aan de randen van de 

bossen, weinig affiniteit met schaduwrijke 

sparrenbossen.  

 

Omwille van goede dispersiekwaliteiten van de 

gynes en koloniestichting via Serviformica’s ook 

aangetroffen in geïsoleerde bosfragmenten en 

in parken buiten de stadskern. 

Gematigde tot subboreale-submontane loof- en 

naaldwouden, ook in heidegebeiden. Voorkeur 

voor dichte, donkere bossen; sterke associatie 

met sparrenbossen. 

 

 

Omwille van zwakke dispersiekwaliteiten van 

gynes zelden aangetroffen in geïsoleerde 

bosfragmenten en in parken. Dringen slechts tot 

de suburbane zone binnen. 

http://www.antweb.org/
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Sociale organisatie 

In Duitsland zijn de nesten vooral monogyn en 

monodoom(= een kolonie splitst niet op in 

meerdere nesten). Deze nesten hebben duidelijk 

grotere werksters dan de polygyne nesten. In 

Vlaanderen heeft F. rufa eerder polydome en 

polygyne kolonies. 

 

 

Monogyne nesten hebben maximum 120.000 

werksters. Koloniegrootte van polygyne nesten 

hoogstens 25 % van F. polyctena. 

Ook het territorium en de maximale 

foerageerafstand zijn kleiner dan bij F. 

polyctena. 

Door sterkere graad van monogynie agressiever 

naar soortgenoten toe. 

In Europa is de algemene regel polygyn en 

polydoom (= door budding bestaat een kolonie 

uit meerdere afgesplitste nesten met onderlinge 

uitwisseling, vaak ook adoptie van koninginnen 

in moedernest), in Duitsland is < 5 % van de 

nesten monogyn. In Vlaanderen naast polydoom 

echter ook vaak monodoom en polygyn. 

 

Een onderzocht “standaardnest” had 838.000 

werksters, 1070 koninginnen en een territorium 

van 0,38 ha. De grootste koepel ter wereld in 

Moskou heeft naar schatting 15 miljoen 

werksters en 20.000 koninginnen. 

 

Koloniestichting 

Bruidsvlucht gemiddeld 20 dagen later dan bij F. 

polyctena: 3 juni +- 18 dagen (gebaseerd op 

Duitse data). 

In monogyne systemen temporeel parasitisme 

bij Serviformica (hoofdzakelijk F. fusca): 

uitgevlogen gynes kunnen zich ver van het 

moedernest verspreiden en dringen 

Serviformica nest binnen. 

In polygyne-polydome gemeenschappen 

gelijkaardig met F. polyctena: adoptie van gynes 

in bestaande koepels en uitbreiding via budding. 

Bruidsvlucht vroegste van alle bosmieren: 14 

mei +- 17 dagen. Hoewel echte bruidsvluchten 

waargenomen worden, zijn echte 

uitbreidingsvluchten (kolonisatie van nieuwe 

patches) waarschijnlijk zeer zeldzaam. Paring 

gebeurt hoofdzakelijk in en op het nest en er is 

vooral adoptie van gynes in bestaande koepels 

en uitbreiding via budding. Kleiner dan 5 % van 

de gynes is sociaal parasitair bij Serviformica.  

Morfologie 

Sterk behaard 

nCU 5,1-11,0 

CUHL 155-224 µm 

nPN 12,5-45,0 

PnHL 61-102 µm 

nPR 8,5-25,1 

nCH 0-3,6 (kleine haren) 

Scapus relatief slank: SL/SMAX 10.13 ±0,29 

 

(Afkortingen zie bijlage 1) 

(omwille van grote variatie meerdere werksters 

meten!) 

Weinig behaard 

nCU 0,1-3,0 

CUHL 7-97 µm 

nPN 0,1-5,6 

PnHL 6-55 µm 

nPR 0-5,2 

nCH 0-0,9 (zeer kleine haren) 

Scapus relatief slank: SL/SMAX 10.00 ± 0,24 

 

(Afkortingen zie bijlage 1) 

(omwille van grote variatie meerdere werksters 

meten!) 
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Verwarring in de afbakening van de twee soorten ontstond door het vinden van kolonies met 

intermediaire morfologie en sociale organisatie. Deze kolonies worden nu vaak beschouwd als 

hybriden. Binnen het F. rufa-complex zijn er nog een aantal andere hybriden gekend (Seifert 2007). 

Hoewel sommige kolonies in De Haan aanvankelijk als F. polyctena x rufa beschouwd werden 

(Decock 2006), worden ze nu als F. rufa ingedeeld (pers. communicatie Dr. Dekoninck). 
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3 Bij “primiteve” mieren kan het morfologisch en anatomisch onderscheid tussen werksters en koninginnen miniem zijn. Er bestaan zo 
soorten met werksters die een spermatheca hebben (= gamergaten) en zo competitie kunnen voeren met de koninginnen of haar 
vervangen (bvb Harpegnathos saltator). Sommige soorten zoals Diacamma gaan nog verder met het ontbreken van een koninginnenkaste. 
De voortplanting wordt dan verdeeld onder gamergaten volgens een strikte dominatiehierarchie. Zulke kolonies worden gekenmerkt door 
grote intrakoloniale conflicten (Ratnieks et al. 2006). 

B. Taakverdeling bij mieren 

1. Taakverdeling tussen de primaire kasten 

Mieren leven in hechte kolonies. Ze hebben de meest geëvolueerde sociale organisatie bereikt, nl. 

eusocialiteit. Deze toestand wordt gekenmerkt door drie noodzakelijke voorwaarden: 

 Ze zorgen voor broed/jongen. 

 Volwassen kolonieleden behoren tot twee of meer overlappende generaties. 

 Er zijn verschillende kasten aanwezig; één of meerdere reproductieve en niet-reproductieve 

(beter minder reproductieve) kasten.  

Een kaste is een groep van individuen met een bepaalde morfologie of die behoort tot een 

bepaalde leeftijdsgroep die een specifiek takenpakket uitoefent. (Hölldobler & Wilson 

1990). 

 

Eusocialiteit is slechts 12 keer onafhankelijk ontstaan bij de Arthropoda (Wilson & Hölldobler 2005b). 

Naast alle mieren hebben alle termieten, sommige bijen en wespen, sommige bladluizen en tripsen, 

de borende kever Austroplaypus en de in sponzen levende garnaal Synalpheus eusociale kolonies 

ontwikkeld (Wilson & Hölldobler 2005b). Een eusociale levenswijze heeft in twee evolutionaire lijnen, 

nl. in de Formicidae en in de Isoptera of termieten, enorm bijgedragen tot hun ecologisch succes. 

Hoewel ze slechts 2 % vormen van de soortendiversiteit bij insecten, nemen ze gezamenlijk de helft 

in van hun biomassa. Mieren in het bijzonder domineren de centrale, meer stabiele gebieden van 

habitatten, terwijl solitaire insecten slechts kunnen overheersen in perifere en eerder efemere 

gebieden (Wilson & Hölldobler 2005b). 

Bij sociaal levende organismen komt de laatste eusociale voorwaarde het minst voor van de drie. Het 

bestaan van een ondergeschikte of zelfs compleet steriele kaste (= werksterkaste) is de belangrijkste 

voorwaarde om de uiterste mogelijkheden van sociaal leven af te tasten. Deze altruïstische 

individuen verzaken hun eigen voortplanting zodat de kolonie zoveel mogelijk nieuwe gynes kan 

opkweken. De verdeling van de voortplanting leidt bij mieren tot twee (drie) kasten.  

 

1.1 KONINGIN 

De koningin is het belangrijkste reproducerende vrouwtje (diploid), dat morfologisch verschilt van de 

werksters (o.a. meestal groter en forsere thorax). Ze draagt functionele vleugels die ze afwerpt na de 

bevruchting. Na het uitkomen van de eerste werksters verengt haar takenpakket in de kolonie tot 

leggen van eitjes (Hölldobler & Wilson 1990). Een groot deel van de soorten hebben nesten met 

meerdere koninginnen (= polygynie) of hebben zowel nesten met één of meerdere koninginnen.  

 

1.2 WERKSTER 

Werksters zijn meestal steriele vrouwtjes (diploid) met gereduceerde (of geen) ovariolen, 

gereduceerde thorax en zonder vleugelstadium. Zelfs als er ovariolen aanwezig zijn, ontbreken 

meestal de spermatheca3. Zonder deze opslagreservoirs voor sperma kunnen de eieren niet bevrucht 



Deel 1: Inleiding  8 

 

worden. F. polyctena werksters hebben 4 tot 6 ovariolen en geen spermatheca, terwijl koninginnen 

90 tot 270 ovariolen hebben en spermatheca (Hölldobler & Wilson 1990). De onderverdeling tussen 

een reproductieve kaste en een steriele kaste is vaak te strikt. Zo kunnen werksters van veel soorten 

toch participeren in de voortplanting. Ze kunnen onbevruchte haploide eieren leggen die zullen 

ontwikkelen tot mannetjes. Walin et al. (1998) vonden genetische aanwijzingen dat ook F. rufa 

werksters mannetjes konden voortbrengen. De werksters dragen zorg voor de koningin, eitjes en 

larven. Daarnaast zoeken ze naar voedselbronnen, bouwen nesten en verdedigen de kolonie.  

 

1.3 MANNETJE 

Naast deze twee kasten heb je ook nog de mannetjes, herkenbaar aan hun vleugels, relatief kleine 

kop met grote ogen en ocelli. Hun takenpakket is bij de meeste mieren gereduceerd tot 

spermadonor. Ze worden volgepropt door de werksters in afwachting van de bruidsvlucht. Na de 

bevruchting is hun rol uitgespeeld en sterven ze. Aangezien ze geen taken vervullen in de kolonie die 

hen voortbrengt, is het misleidend om hen als een echte kaste te bestempelen (Hölldobler & Wilson 

1990). 

2. Taakverdeling bij werksters 

De werksterkaste kan men onderverdelen in subkasten. Dit komt omdat de talrijke, vaak 

uiteenlopende taken (bvb. larven verzorgen vs prooien verzamelen) van de werksterkaste verdeeld is 

onder groepjes werksters. Deze taakverdeling of polyethisme over verschillende werkstersubkasten 

heeft een sleutelrol gespeeld in het evolutionaire succes van eusociale insecten (Kay & Rissing 2005). 

Taakverdeling kan kolonieproductiviteit en reproductief succes verhogen als de (sub)kaste zich 

toelegt op taken waarin ze efficiënter is dan een andere (sub)kaste (Kay & Rissing 2005).  

In overeenstemming met de definitie van kaste door Hölldobler & Wilson (1990) moet er een 

onderscheid gemaakt worden tussen temporele en morfologische kasten. 

 

2.1 TEMPORELE KASTEN 

De rol van adulte werksters bij bijna alle sociale insecten verandert als ze ouder worden. Een 

werkster verandert fysiologisch naarmate ze ouder wordt waardoor ze anders reageert op 

omgevingsstimuli. Algemeen beginnen zij hun leven als verzorgster en eindigen als foerageerder. 

Wanneer er overlap is tussen de taken van verschillende leeftijdsgroepen spreken we over een 

continu kastesysteem (Hölldobler & Wilson 1990). Een discreet kastesysteem heb je daarentegen als 

er weinig of geen overlap is tussen de taken van de leeftijdscohorten, m.a.w. de reactie op stimuli 

verandert abrupt. Zo hebben de minors (kleinste werkstersubkaste) van Pheidole dentata een 

discrete taakverdeling van leeftijdscohorten en men onderscheidt drie temporele kasten. Pas 

uitgekomen werksters verzorgen de koningin, eieren en poppen. Wanneer ze ongeveer 10 dagen oud 

zijn beginnen ze zorg te dragen voor de larven. Na 16 dagen doen ze taken buiten het nest zoals 

foerageren en verdediging van het nest (Hölldobler & Wilson 1990).  

De taakverdeling geassocieerd met temporele kasten wordt temporeel polyethisme genoemd. Er is 

slechts één soort, Amblyopone pallipes, gekend die geen temporele taakverdeling heeft (Hölldobler 

& Wilson 1990).  
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2.1.1 Bosmieren 

Ook bij bosmieren zijn er duidelijke aanwijzingen voor een associatie tussen leeftijd en taak. Higashi 

(1974) deelde aan de hand van de verwering van de mandibulaire tandjes de werksters van F. 

yessensis, een Japanse rode bosmier, in vier leeftijdsklassen in. De jongste werksters van deze soort 

verzorgen vooral het broed en doen herstellingen in het nest, terwijl de oudere werksters 

foerageren. Aangezien (bos)mieren veel langer leven dan honingbijen, is de taakverdeling 

waarschijnlijk niet gecorreleerd met de absolute leeftijd van een werkster. 

 

Temporeel polyethisme zullen we niet onderzoeken, maar het is erg belangrijk om deze component 

van taakverdeling in het achterhoofd te houden om taakverdeling in zijn totaliteit te beschouwen. 

 

2.2 MORFOLOGISCHE KASTEN 

De werksters van sommige soorten vertonen sterke variatie in grootte en/of vorm. Dit staat gekend 

als werksterpolymorfisme en is verschillend van random groottevariatie. Merk op dat sommige 

definities van polymorfisme strikter zijn en vooral de noodzaak van vormvariatie door allometrie (= 

relatieve proporties van de lichaamsdelen veranderen met toenemende grootte, bij isometrie blijven 

proporties constant) benadrukken. Zo definiëren Hölldobler & Wilson (1990) polymorfisme als niet 

isometrische groei die leidt tot individuen met sterk verschillende vormen aan de uiteinden van de 

groottedistributie. Toch menen we in overeenstemming met Porter & Tschinkel (1985) dat sterke 

groottevariatie zonder of met slechts geringe allometrische belangrijk kan zijn voor taakverdeling en 

als polymorfisme mag bestempeld worden.  

Polymorfisme komt slechts bij 15 % van de mierengenera voor. Uitgesproken polymorfisme vind je 

o.a. bij Eciton, Dorylus, Pheidole, Messor, Camponotus, Cephalotes, Atta en Formica (Hölldobler & 

Wilson 1990). Polymorfisme is altijd geassocieerd met een vorm van taakverdeling (Hölldobler & 

Wilson 1990). Taakverdeling gecorreleerd met morfologische kasten wordt kastpolyethisme 

genoemd. Deze vorm van taakverdeling is veel minder verspreid dan temporeel polyethisme, omdat 

polymorfisme zoals hoger vermeld bij weinig genera voorkomt. Een algemene trend bij mieren is dat 

de grootste werksters vooral risicovolle taken buiten het nest uitvoeren, terwijl de kleinste werksters 

binnen het nest taken doen (Higashi 1974) 

 

Net zoals bij het temporeel kastesysteem heb je ook hier discrete en continue subkasten. De discrete 

subkasten zijn gekenmerkt door het ontbreken van intermediaire vormen ertussen in (Hölldobler & 

Wilson 1990). De werkster van de grootste discrete subkaste duidt men aan met majors, van de 

kleinste met minors. Soms is er nog een tussenliggende subkaste waarvan men de werksters media’s 

noemt (Hölldobler & Wilson 1990). Bij soorten met continue grootte– en vormvariatie is het 

moeilijker om van echte subkasten te spreken. We zullen bij deze soorten eerder over 

groottecohorten spreken.  

 

Hieronder volgen enkele typevoorbeelden die illustreren hoe een associatie tussen morfologie en 

taak bij werksters kan evolueren. Daarna bespreken we taakverdeling bij bosmieren. 
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2.2.1 Typevoorbeelden 

Eciton: naar Powell & Franks 2005. 

Dit is een genus van legermieren uit Zuid-Amerika. Kenmerkend 

voor legermieren is dat ze geen vast nest hebben, maar tijdelijke 

bivakken maken met de lichamen van in elkaar verstrengelde 

werksters als wanden. Ze zijn vooral berucht voor hun 

strooptochten door het bos. De werksterkaste heeft vier 

morfologische subkasten (Fig. 1). De majors hebben gigantische, 

sikkelvormige mandibels. Ze lopen aan de zijkanten van de kolonne 

en beperken zich tot het beschermen van de kleinere werksters die 

prooien inzamelen. Eciton-soorten voeden zich voornamelijk met 

sociale insecten. E. burchellii is echter de enige soort die zich ook 

voedt met grotere arthropoden. In tegenstelling met de meeste 

mieren transporteert Eciton haar prooien onder het hoofd. Dit laat 

snel en mechanisch transport toe, maar de prooigrootte is daardoor 

beperkt door de grootte onder de poten. Submajors, een subkaste 

tussen de media’s en majors, worden in slechts enkele soorten gevonden, maar zijn het meest 

uitgesproken in E. burchellii. Het overschakelen naar een ruimer dieet verhoogt de selectiedruk om 

een nieuwe subkaste te ontwikkelen. Hun disproportioneel lange poten laten meer ruimte toe voor 

grotere, onregelmatige prooien. Met hun disproportioneel grote kop en mandibels kunnen ze de 

weerstand tussen substraat en prooi beter overwinnen. 

 

Cephalotes: naar Powell 2008. 

Dit genus uit de Nieuwe Wereld is een spectaculair 

voorbeeld van ecologische specialisatie. Deze mieren huizen 

in bestaande holtes (bvb. tunnels van houtborende 

insecten) in bomen. De mieren kunnen de openingen en de 

holtes niet echt vergroten of verkleinen. Ze hebben een 

speciale morfologische subkaste die de openingen van het 

nest bewaakt. Interessant is dat bij de huidige soorten de 

verschillende stappen naar die gespecialiseerde 

soldatenkaste kunnen gevolgd worden. De vier verschillende 

evolutionaire stappen van de soldaat in Cephalotes zijn (i) 

geen soldaten (ii) soldaten met een koepelvormige kop (iii) 

kop intermediair tussen koepel en schijf (iv) kop een 

complete schijf (Fig. 2 en Fig. 3). De soldaten gebruiken hun 

afgeplatte hoofden om de openingen naar het nest te 

blokkeren (‘blocking ants’/’turtle ants’). Ze doen dienst als 

levende deuren. Hoewel de soorten grotendeels dezelfde 

niche gebruiken, bestaan er interspecifieke verschillen in 

nestpreferenties. De soorten zonder soldaten of met 

koepelvormige hoofden nemen nestsites in waarvan de 

openingen een grote variatie vertonen en veel groter zijn 

dan één hoofd van een werkster. De openingen worden 

geblokkeerd door verschillende werksters. Koepelvormige 

Figuur 2. Blokkering nestingang bij Cephalotes. 
Vier evolutionaire stappen met de ancestrale 
toestand bovenaan en meest afgeleide 
soldaten met schijfvormige koppen onderaan.  

Figuur 1. Morfologische sub-
kasten bij Eciton burchellii: minor-
media-submajor-major 
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hoofden zijn ideaal om via tesselatie (= openingen afdekken zoals 

dakpannen) openingen van verschillende grootte af te sluiten. De 

soldaten vallen indringers ook aan en foerageren buiten het nest. 

Bij soorten met gespecialiseerde soldaten zijn de nestopeningen 

even groot als de soldatenkaste. Een schijfvormig hoofd is dan 

ideaal om zich te verankeren. Deze soldaten vallen indringers ook 

niet meer aan en beperken zich tot het blokkeren van de 

nestopeningen. Ecologische specialisatie heeft in dit genus dus geleid tot de evolutie van een 

gespecialiseerde soldatenkaste met een toenemende gedragsspecialisatie (niet meer foerageren, 

niet meer aanvallen) . 

 

 

Pheidole: Dit is het soortenrijkste genus bij mieren en is het typevoorbeeld van mieren met discrete 

subkasten. Een kolonie bestaat uit minors en grotere majors met disproportionele koppen (Fig. 4). Er 

zijn geen intermediare werksters (compleet dimorfisme). Minors verzorgen het broed, onderhouden 

het nest en foerageren. Majors zijn gespecialiseerd in kolonie-

verdediging en het vermalen van zaden (Mertl & Traniello 2009). Hun 

eigenaardige kopvorm is te wijten aan een vergroting van de adductor 

spieren. In één soort kan een combinatie van temporele en 

morfologische kasten voorkomen. Zo heeft Pheidole dentata vijf 

kasten: drie temporele minorkasten, één major kaste (geen temporele 

kasten) en de koningin (Hölldobler & Wilson 1990). 

 

2.2.2 Bosmieren 

De werksters van rode bosmieren zijn polymorf met een continue grootteverdeling (Fig.5). Formica 

rufa werksters hebben een lichaamslengte tussen 4.5 en 9.0 mm, die van F. polyctena tussen 5.0 en 

9.0 mm (van Boven 1977). 

 

Figuur 5. Polymorfisme bij F. polyctena. Continue variatie in kopbreedte (1.00 mm – 2.00 mm) (links), Continue variatie 
in lichaamsgrootte (rechts) 

Figuur 3. Major met kop omgevormd tot 
complete schijf en gewone werkster bij 
Cephalotes rohweri (foto Alex Wild). 

Figuur 4. Minor en major van 
Pheidole rhea (foto Alex Wild).  
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De werkstergrootte bij bosmieren hangt ook af van de sociale organisatie. Zo zijn werksters van 

monogyne kolonies gemiddeld groter. De werksters van monogyne kolonies worden bovendien 

gemiddeld groter bij het groter worden van de kolonie, terwijl bij polygyne kolonies er juist een lichte 

daling is. Een hypothese hiervoor is dat de werksterlarven in polygyne kolonies gemiddeld minder 

voedsel krijgen door de hogere koningin-werkster ratio. Wanneer het aantal werksters toeneemt, zal 

die ratio nog toenemen bij polygyne kolonies, maar dalen bij monogyne kolonies (want maar 1 

koningin) (Seifert 1991).  

 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bepaalde groottechortes van bosmierwerksters preferenties 

hebben voor bepaalde taken. Bij F. yessensis verzorgen de kleinste werksters het broed en zorgen 

voor het onderhoud binnen het nest. Kleine werksters van deze soort bezoeken en melken ook de 

bladluizen. Werksters van intermediaire grootte staan in voor het onderhoud van het nest aan de 

buitenkant. De grootste werksters foerageren en brengen prooien aan (Higashi 1974). 

Herbers (1979) trof een gelijkaardige taakverdeling aan bij de bosmiersoort F. obscuripes. Aanvullend 

vond ze in haar studie dat vooral de grotere werksters ingeschakeld werden om dode nestgenoten 

weg te dragen, terwijl de kleinere werksters eerder broed ronddroegen. In een andere studie bij 

dezelfde soort werd aangetoond dat de werksters zich bovendien specialiseren in verschillende 

deeltaken bij het verzamelen van honingdauw. Kleinere werksters verzamelen de honingdauw, 

terwijl grotere werksters instaan voor het transport van honingdauw naar de kolonie (McIver & 

Loomis 1993). Bij F. integroides zijn de werksters die in de bomen foerageren significant kleiner dan 

de werksters die op de grond foerageren. Bovendien zijn de grote mieren van deze soort meer 

betrokken bij defensieve taken dan hun kleine nestgenoten (Tanner 2008).  

Bij alle studies is er een grote overlap tussen de taken. Werksters hebben dus een grote flexibiliteit, 

ondanks duidelijke preferenties voor bepaalde taken. 

Ook bij polymorfe Serviformica-soorten kan er morfologische taakverdeling worden gevonden. Zo 

toonden Schwander et al. (2005) aan dat foeragerende mieren van F. selysii gemiddeld groter zijn 

dan de werksters die het broed verzorgen.  

 

Verhoogde kolonieperformantie door morfologische subkasten werd vooral aangetoond bij soorten 

met discrete subkasten. Billick & Carter (2007) toonden aan dat ook de continue grootteverdeling bij 

bosmieren adaptief is. Ze vonden dat experimentele kolonies van F. obscuripes met de natuurlijke 

werksterdistributie hun koloniebiomassa beter konden behouden dan kolonies met enkel kleine of 

grote werksters.  

 

In deze studie zullen we alleen de morfologische component van taakverdeling onderzoeken. Veel 

studies beperken zich vaak tot twee taken. Bovendien bakenen sommige studies de continue 

verdeling af in discrete klassen (minor-media-major in Herbers 1979). Hierdoor gaat er heel wat 

informatie verloren. Een studie die veel taken integreert en die de subtiele, continue 

grootteverschillen van de werksters in rekening brengt kan meer inzichten geven. Bovendien is het 

niet geweten of de relatie tussen taak en grootte van de werkster verandert doorheen het gunstig 

seizoen (april-oktober). 
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2.2.3 Adaptieve demografie 

De frequentieverdeling van de groottes van de werksterkaste in kolonies van eusociale insecten is 

adaptief en het bevoordeelt de overleving en reproductie van de kolonie (Hölldobler & Wilson 1990). 

Gedurende de ontwikkeling van een kolonie zullen de noden veranderen waardoor de distributie 

adaptief verandert doorheen de tijd. Een mooi voorbeeld van adaptieve demografie kan gevonden 

worden bij de bladsnijdermier Atta cephalotes. Een beginnende kolonie gesticht door de koningin 

heeft een quasi uniforme frequentieverdeling met kopbreedtes tussen 0.8 en 1.6 mm. De werksters 

in de range van 0.8 tot 1 mm zijn noodzakelijk voor het onderhouden van de schimmeltuinen, terwijl 

werksters met een kop van 1.6 mm de kleinste werksters zijn die bladeren met een gemiddelde 

hardheid kunnen snijden. Die initiële range omvat ook de werksters die het meest betrokken zijn in 

broedzorg. Dus de koningin produceert in het begin werksters om de essentiële taken in de kolonie 

te vervullen. Als de kolonie groeit, verlaagt de ondergrens van de kopbreedte tot 0.7 mm en 

verhoogt de bovengrens tot 5 mm, waardoor werksters specifiekere taken kunnen uitvoeren 

(Hölldobler & Wilson 1990).  

Typisch voor mierenkolonies is dat ze starten met heel kleine werksters, nanitics genaamd (ook bij 

monomorfe soorten) en dat de grootste werksters verschijnen bij het ouder worden van de kolonie 

(Hölldobler & Wilson 1990). 

 

Wanneer competitie en voedselbronnen in de omgeving veranderen, wordt theoretisch 

verondersteld dat de demografie van een kolonie verandert (Yang et al. 2004). Geografisch 

gescheiden populaties zouden daarom een eigen verhouding van de verschillende subkasten hebben 

aangepast aan de noden van de specifieke omgeving. Yang et al. (2004) toonden dit experimenteel 

aan bij drie populaties van Pheidole morrisi. De twee noordelijke populaties (New York en North 

Carolina) hadden 10 % majors, terwijl een zuidelijke populatie (Florida) 15 % majors had. Deze 

hogere proportie kan adaptief zijn, omdat er veel meer competitie is in de zuidelijke populatie met 

andere soorten, vooral mieren van het genus Solenopsis. Experimenten in het laboratorium toonden 

aan dat 5 % meer majors een significant betere verdediging vormt tegen Solenopsis. De zuidelijke 

kolonies investeren 40 % van hun biomassa in de majors, terwijl de noordelijke slechts 30 %. Dus 

voor een gegeven koloniebiomassa zullen de zuidelijke kolonies minder werksters hebben. De 

individuele biomassa van de zuidelijke minors en majors is echter lager waardoor de zuidelijke 

populaties voor een gegeven koloniebiomassa toch evenveel werksters kunnen hebben. De 

kastestructuur van de kolonie kan dus lokale adaptatie reflecteren.  

3. Ontwikkelingsmechanismen aan de basis van 

morfologische (sub)kasten 

Een eusociale kolonie wordt ook wel eens een superorganisme genoemd (Hölldobler & Wilson 1990). 

Deze metafoor duidt erop dat een kolonie als een geïntegreerde eenheid functioneert. Bovendien 

impliceert deze term dat natuurlijke selectie op de kolonie werkt en dat er weinig competitie is 

binnen de kolonie. In overeenstemming met deze metafoor was de algemene opvatting dat alle 

individuen van de kolonie genetisch totipotent (een bepaald genotype kan alle (sub)kasten vormen) 

zijn en dat de omgeving de differentiatie tot de kasten bepaalt. In tegenstelling met de cellen van één 

organisme die klonen zijn, kunnen de leden van een eusociale kolonie grote genetische variatie 
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vertonen. De onderliggende mechanismen voor deze variatie zijn een hoge recombinatie rate (drukt 

snelheid uit van herschikking van combinaties van genen), polyandrie (bevruchting gyne door 

meerdere mannetjes) en polygynie (meerdere gynes) (Smith & al. 2008). Meer en meer wordt 

duidelijk dat een samenspel van omgevingsfactoren en genetische factoren de kasteontwikkeling in 

een bepaalde richting stuurt. Hierbij is het belangijk dat mieren holometabole (= insecten waarbij het 

larvaal stadium een volledige gedaantewisseling krijgt bij verpopping naar het adult stadium) 

insecten zijn en dat de activering van ontwikkelingspaden tot een bepaalde kaste voor het 

imagostadium plaatsvindt.  

 

3.1 OMGEVING 

Veel auteurs menen dat variatie in dieet tussen de kolonieleden essentieel geweest is in de 

ontwikkeling van eusocialiteit (Hölldobler & Wilson 1990, Smith & Suarez 2010). Sommige individuen 

worden dan tijdens hun ontwikkeling ‘trofisch gecastreerd’ en verpoppen tot steriele werksters. Dit 

mechanisme is o.a. aanwezig in de graanmier Pogonomyrmex badius waar de C:N ratio in een 

minorpop het grootst is, intermediair in een major en het kleinst in een gyne (door meer N). De C:N 

ratio van de gynes komt overeen met solitaire arthropoden, terwijl de majoren en de minoren 

respectievelijk matig en sterk gecastreerd zijn (Smith & Suarez 2010). Wanneer voeding een sterk 

effect heeft op kastebepaling, dan verhoogt de mogelijkheid van de kolonie om snel te reageren op 

omgevingsvariatie. Zo zal P. badius bij experimentele verhongering relatief meer investeren in 

koloniegroei dan in de ontwikkeling van gynes (Smith & Suarez 2010). Deze snelle respons is niet 

mogelijk als vooral de genetische variatie de kastenvorming stuurt. 

Bij bosmieren is niet gekend wat de invloed van de omgeving is op de ontwikkeling van 

groottevariatie bij de werksters. De omgevingsfactoren die de ontwikkelingswitch tussen gyne en 

werkster bepalen zijn beter gekend. Zo zijn voeding, overwintering van het ei, temperatuur, 

aanwezigheid van een koningin en eigrootte bepalend voor het ontwikkelen tot koningin of werkster 

(Hölldobler & Wilson 1990). De ontwikkelingsswitch in F. polyctena gebeurt binnen de 72 uur nadat 

een larve uitgekomen is (Hölldobler & Wilson 1990). 

 

3.2 GENETISCHE FACTOREN 

Genetische effecten werden aangetoond in soorten waar de koninginnen bevrucht worden door 

meerdere mannetjes (polyandrie) of in kolonies met meerdere samenwerkende gynes (polygynie). In 

deze situaties ontstaan clusters van verwantschapsgroepen in de kolonie. Deze verschillende 

subfamilies groeien op in een gelijkaardige omgeving en laten toe de genetische effecten op 

kastevorming te onderzoeken. Een Eciton burchellii koningin paart met tien tot twintig mannetjes 

waardoor in haar kolonie 10-20 subfamilies (patrilines) met dezelfde vader en moeder voorkomen. 

Jaffé et al. (2007) toonden aan dat verschillende patrilines significant afweken naar bepaalde 

werkstersubkasten (Eciton heeft vier werkstersubkasten zie Fig. 1). Dit toont aan dat een genetische 

component betrokken is in kastevorming. Toch konden bijna alle mannetjes alle subkasten vormen. 

De genetische variatie kon 15 % van het totale polymorfisme verklaren. De resterende 85 % is door 

de omgeving en maternale genen. Genetische effecten konden gelijkaardig met patrilines 

aangetoond worden in Pogonomyrmex badius (Rheindt & al. 2005)  

Schwander et al. (2005) voerden een studie uit bij de Europese Serviformica Formica selysi, die net 

als de bosmieren continue groottevariatie heeft (kopbreedte 0.96 tot 1.61 mm). De koloniestructuur 
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varieert van één gyne die met één mannetje gepaard heeft, tot één gyne die met twee mannetjes 

gepaard heeft tot polygyn. De heritability (drukt de overfbaarheid uit) van grootte was 0.26 bij de 

gynes die met twee mannetjes gepaard hebben (twee patrilines). Ook in de polygyne kolonies bleek 

de grootte van de werksters een erfelijke component te hebben. Een belangrijke genetische invloed 

op werkstergrootte is in overeenstemming met de hypothese dat hoe groter de genetische 

variabiliteit in kolonies is, hoe groter de groottevariatie en bijgevolg hoe efficiënter de taakverdeling. 

Bij F. selysi zijn de werksters van polygyne (hogere genetische variatie) kolonies echter minder 

polymorf dan die van monogyne kolonies. Bovendien zijn de werksters gemiddeld kleiner (Schwander 

et al. 2005). Dit effect wordt het polygynie-syndroom genoemd en is ook aanwezig bij polygyne 

Solenopsis invicta kolonies (Greenberg et al. 1985 in Schwander et al. 2005). Het toont aan dat 

polymorfisme in een polygyne kolonie sterker wordt beïnvloed door de sociale structuur (dus 

omgevingseffect), mogelijks door de hogere concentratie van feromonen van het hoge aantal 

koninginnen. 

4. Response treshold concept 

De voorgaande alinea’s wezen erop hoe omgevings- en genetische factoren morfologische 

verschillen induceerden. Belangrijk is dat taakverdeling op zich geen morfologische verschillen vereist 

tussen de werksters. (Als er morfologische verschillen zijn, is er wel automatisch taakverdeling 

(Hölldobler & Wilson 1990)). Werksters met dezelfde grootte/morfologie kunnen zo een 

verschillende taak uitvoeren omdat ze door hun genetische achtergrond anders reageren op 

omgevingsstimuli. Dit staat gekend als het response treshold concept (Oldroyd & Fewell 2007). De 

basis hiervan is dat elke werkster een interne drempelwaarde heeft om een bepaalde taak waar te 

nemen. Als de stimuli voor deze taak de drempel overschrijden, zal de werkster de taak uitvoeren. De 

drempel kan beïnvloed worden door leerprocessen (ervaring) en ontwikkelingsmechanismen, maar 

men neemt aan dat de genetische achtergrond erg belangrijk is. Een gevolg van dit model is dat elke 

werkster een bepaalde taak kan uitvoeren als de stimulus maar sterk genoeg is  

In de studie bij F. selysi van Schwander et al. (2005) werd ook nagegaan in welke mate een taak 

(broed verzorgen vs. foerageren) gecorreleerd was met een bepaalde genetische lijn en de grootte. 

Uiteindelijk werd een ingewikkeld patroon gevonden: 

 kolonies waarbij de taak gecorreleerd was met de grootte van de werksters 

 kolonies waarbij de taak zowel met het genotype als de grootte gecorreleerd was  

 kolonies waarbij taak enkel met genotype gecorreleerd was 

5. Size-distance relatie 

Taakverdeling bij de voedselaanbreng kan ook een ruimtelijke component hebben als bepaalde 

groottecohorten op grotere afstanden van het nest foerageren dan andere. Deze vorm van 

taakverdeling verschilt niet in de taak zelf (bijvoorbeeld honingdauw verzamelen), maar wel in de 

plaats waar de taak wordt uitgevoerd. Dergelijke relaties zijn goed beschreven bij de 

honingdauwverzamelaars van het genus Formica waar degene die verder van het nest foerageren 

groter zijn (F. polyctena bij Hörstmann 1972 in Wright et al. 2000; F. polyctena, F. rufa, F. uralensis en 

F. truncorum in Rosengren 1987b in Wright et al. 2000; F. obscuripes en F. planipilis in McIver & 
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Loomis 1993; F. rufa in Wright et al. 2000, F. planipilis in Nonacs 2002; F. perpilosa in Kay & Rissing 

2005; F. integroides in Tanner 2008). McIver & Loomis (1993) vonden een duidelijke size-distance 

relatie bij de honingdauwverzamelaars van F. obscuripes en F. planipilis, maar niet bij de 

prooiverzamelaars. Nonacs (2002) daarentegen toonde aan met bodemvallen dat ook de niet-

honingdauwverzamelaars bij F. planipilis een size-distance relatie hebben. De grootte van de 

werksters op een bepaalde afstand is dynamisch en kan o.a. door competitie veranderen. Zo bleek 

dat als bij F. integroides competitie laag is, de kleine werksters dichtbij honingdauw verzamelen en 

de grote werksters veraf. De enkele grote werksters op de dichtbij gelegen bomen staan eerder stil 

en melken nauwelijks. Wanneer er competitie was met een andere soort werden de kleine werksters 

op de dichtste bomen vervangen door grote werksters. Deze grote werksters deden nu wel actief aan 

melken (Tanner 2008). 

 

Het is onduidelijk of deze relatie ook geldt voor andere taken (prooiverzamelaars, verkenners …) Het 

is ook niet geweten of deze relatie verandert gedurende het seizoen. De relatie tussen grootte en 

afstand onderzoekt men vaak op zich en integreert men niet met de andere grootterelaties van de 

andere taken in de kolonie.  

6. Size-load relatie 

Eenzelfde taak kan verschillen in energie- en tijdverbruik. Hierbij moet men vooral denken aan het 

versleuren van materiaal. Het transport van zwaarder materiaal vraagt veel meer energie van een 

werkster. Misschien nog belangrijker is dat het verslepen van zwaardere ladingen meer tijd inneemt. 

Transportsnelheid neemt immers snel af met toenemende massa van het te vervoeren materiaal 

(Traniello 1989). Men argumenteert dat mieren transport naar het nest kunnen optimaliseren door 

de grootte van de werkster te laten overeenkomen met de grootte van prooi of nestmateriaal 

(Traniello 1989, Röschard & Roces 2003). Transportkosten (energie en tijd) nemen af met 

toenemende lichaamsgrootte bij mieren. Anderzijds vraagt het opkweken van een grote werkster 

meer energie van de kolonie (Traniello 1989). Deze relatie tussen de grootte van de werkster en de 

grootte van de prooi (s.l. dus ook zaden, bladeren …) of nestmateriaal dat ze versleurt, wordt in de 

literatuur aangeduid met worker/prey size correlations, size-matching en size-load relatie (Kaspari 

1996).  

Het is logisch dat bij mieren die over grote afstanden transporteren deze overeenkomst het grootst 

is. Deze relatie kon men aantonen bij zowel monomorfe als polymorfe soorten (Röschard & Roces 

2003). De sterkste relatie vindt men bij bladsnijdermieren en bij legermieren (Eciton) (Röschard & 

Roces 2003, Powell & Franks 2005).  

 

Aanvoer van nestmateriaal en prooien kan dus sterk verschillen in energie-en tijdskosten. Om een 

beter inzicht te krijgen hoe efficiënt deze taken uitgevoerd worden, denken we dat het nuttig is om 

de size-load relatie te onderzoeken bij bosmieren. Bovendien zullen we deze relatie integreren met 

de andere taken. 
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7. Spatiale trouwheid (Ortstreue) 

Het nest vormt een gefixeerd referentiepunt voor alle terugkerende foeragerende werksters van de 

kolonie. Voedselsites daarentegen kunnen verschillen voor de verschillende leden van de kolonies. 

De werksters moeten bij het verlaten van het nest een keuze maken tussen de verschillende 

alternatieve voedselsites. Bosmieren vormen echte snelwegen die radiëren vanuit het nest (tot 8 in 

Rosengren 1977b, in onze studie max. 5-6). Deze straten zijn gemerkt met soortsspecifieke 

feromonen die werksters rekruteren en oriënteren (Rosengren 1977b). Allereerst moet de werkster 

dus kiezen welke straat ze neemt. Een straat vertakt vaak ook nog op bepaalde plaatsen en dan moet 

een mier opnieuw een keuze maken, nl. of ze de linker– of rechtertak volgt. Onervaren werksters 

zullen de tak nemen die het sterkste geurspoor draagt. Ervaren werksters echter hebben de neiging 

om niet snel van route te wisselen en blijven hun leven lang trouw aan specifieke routes. Het 

verbergen of verwijderen van landmarks bij de splitsing leidt tot verwarring en vermindering van 

trouwheid in de gekozen route (Rosengren 1977a in Salo & Rosengren 2001). De trouwheid van de 

(ervaren) werksters die via dezelfde routes terugkeren naar de sites waar ze voorheen voedsel 

gevonden hebben, wordt aangeduid met de term Ortstreue (Hölldobler & Wilson 1990). Vaak bekijkt 

men enkel de trouwheid aan de routes en niet de trouwheid aan een voedselplek (bvb. boom met 

bladluizen) langsheen die route.  

Ortstreue kan erg groot zijn. Zo blijven werksters van F. polyctena in een periode van twee maanden 

85-95 % trouw aan de straat waar ze oorspronkelijk gemarkeerd werden. Deze trouwheid aan een 

bepaalde straat neemt slechts minimaal af. De trouwheid voor bepaalde sites naast een mierenstraat 

neemt echter sneller af dan de trouwheid voor een bepaalde straat (Rosengren 1971 in Rosengren 

1977b). 

  

Het kan verwacht worden dat de trouwheid voor bepaalde sites verhoogt als voedselbronnen rijk, 

voorspelbaar en persistent zijn in tijd en ruimte. Wanneer mieren deze rijke plaatsen niet 

terugvinden, betekent dit een serieus verlies in tijd en energie. Ortstreue werd dan ook vooral 

aangetoond bij soorten die in symbiose leven met bladluizenkolonies of zich voeden met extraflorale 

nectariën (Mody & Linsenmair 2003). Zo zal Formica schaufussi bij het terugkeren naar een site met 

suikerwater accurater en ruimtelijk beperkter zoekgedrag vertonen dan bij sites met prooien 

(Fourcassié & Traniello 1994). Camponotus sericeus is een soort die zich voedt met de 

suikerexudaten van extraflorale nectariën (Mody & Linsenmair 2003). Men kon aantonen dat de 

werksters een zeer grote trouwheid vertoonden aan een paar bladeren met hun nectariën en dit 

over een periode van drie weken. De onderzoekers toonden aan dat een werkster op een setje van 

drie bepaalde bladeren in 44 tot 100 % van de gevallen teruggevonden werd.  

Ortstreue kan een manier zijn om efficiënt om te gaan met een patchy verspreiding van 

voedselbronnen. Eens gevonden kunnen ze op een voorspelbare manier teruggevonden worden. 

Daarbij worden niet noodzakelijk de dichtste voedselpatches aangeboord, maar degene die het eerst 

gevonden worden en geschikt lijken. Het terugkeren naar dezelfde plaats vermijdt tijdrovend en 

mogelijks gevaarlijk zoekgedrag. Er zijn ook aanwijzingen dat sites met nestgenoten eerder vermeden 

worden dan sites met vreemde mieren. Zo vermijden de mieren elke vorm van energie –en 

tijdrovende competitie en worden de voedselplaatsen optimaal verdeeld onder de kolonieleden 

(Mody & Linsenmair 2003).  
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Reeds lang onderzoekt men welke cues (prikkels) mieren gebruiken om hun vorige voedselplaats 

terug te vinden. Experimenteel onderzoek bij F. uralensis toonde aan dat werksters vooral met 

behulp van visuele cues, zoals elementen in het landschap en patronen in de kruinlaag, de weg 

terugvinden naar hun specifieke voedselplaats (Salo & Rosengren 2001). Ook experimenten bij 

Cataglyphis, Pogonomyrmex en andere Formica-soorten toonden aan dat een bepaalde 

voedselplaats vooral door visuele prikkels herinnerd wordt (Hölldobler & Wilson 1990). Rosengren 

(1977b) toonde echter aan dat de routetrouwheid van nachtelijke foerageerders even hoog was als 

van de werksters die overdag foerageerden. Ook F. uralensis vertoont Ortstreue in het donker. 

Analyse toonde aan dat ook olfactorische signalen kunnen meehelpen in site fidelity (Salo & 

Rosengren 2001) Het is aannemelijk dat deze vooral ‘s nachts erg belangrijk zijn. Opvallend is dat 

Ortstreue ook na de overwintering behouden blijft. Op basis van visuele cues kan de overlevende 

werksterpopulatie de weg terugvinden naar voedselplaatsen van het vorige seizoen. Het behoud van 

deze informatie en efficiënt rekruteren laat de kolonie toe om na de winterperiode waardevolle 

voedselplaatsen te herkoloniseren en verdedigen (Rosengren 1977b). 

 

Hoewel bij bosmieren routetrouwheid al redelijk goed beschreven is, is het niet duidelijk in hoeverre 

ze trouw zijn aan bepaalde voedselsites langsheen die routes. Lage boompjes met bladluizen zijn 

gefixeerde voedselplekken in het landschap en laten ons dus toe spatiale (en dat op verschillende 

schalen) trouwheid aan voedselsites te onderzoeken. 
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C.  Voedselecologie bosmieren 

De voedselecologie van rode bosmieren wordt sedert lang bestudeerd. Ze voeden zich met twee 

verschillende bronnen. Eiwitten halen ze uit de grote aantallen invertebraten die ze naar hun 

koepelnesten aanvoeren. Hun belangrijkste voedselbron is echter honingdauw (Skinner 1980). 

Kolonies kunnen tot 80 % van hun energiebehoeften halen uit honingdauw (Seifert 2007). 

1. Honingdauw 

Veel Homoptera (o.a. bladluizen, schildluizen, cicaden) produceren een carbohydraat-rijke excretie 

afgeleid van floëemsap dat ze met hun stekende monddelen opzuigen. Dit wordt voornamelijk door 

mieren verzameld, maar ook door andere insecten. In gematigde streken zijn de belangrijkste 

honingdauwproducenten bladluizen (Völkl et al. 1999). Honingdauw is een waterig mengsel van 

verschillende suikers die 98 % van het drooggewicht vormen, aminozuren en secundaire 

plantcomponenten. De suikersamenstelling hangt af van de bladluissoort en de gastplant. De suikers 

bestaan uit een mengsel van monosacchariden, disacchariden en trisacchariden. Vooral de 

trisaccharide melezitose, die vooral in conifeerhoningdauw abundant is, lijkt erg gegeerd te zijn door 

mieren (Völkl et al. 1999). Alle bladluizen produceren honingdauw, maar ongeveer 60 % heeft 

effectief (facultatief tot obligaat) een mutualistische relatie met mieren. De mutualistische relatie is 

evolutionair erg labiel en kan in één genus verschillende keren verloren gaan of terug ontstaan. Het 

lijkt erop dat soorten die zich voeden met dieper gelegen floëemsap eerder een relatie met mieren 

aangaan. Deze kunnen hun monddelen minder snel terugtrekken en bijgevolg minder snel ontkomen 

aan predatoren (Shingleton et al. 2005). Mutualistische soorten zullen bij het tokkelen door de 

antennen van de mieren gestimuleerd worden om een druppel honingdauw vrij te stellen. Niet 

bezochte bladluizen laten honingdauw naar beneden vallen. Mutualitische bladluizen produceren in 

vergelijking met niet bezochte bladluissoorten meer honingdauw die bovendien kwalitatief beter is 

(meer trisacchariden). Bovendien vormen ze densere kolonies Het voordeel voor de gemolken 

bladluizen ligt in een betere bescherming tegen predatoren en parasitoiden en tegen minder 

schimmelinfecties (Völkl et al. 1999).  

De mier-bladluis interactie heeft twee tegengestelde effecten op planten (Styrsky & Eubanks 2007). 

Enerzijds prederen de mieren op de schadelijke (niet honingdauwproducerende) herbivoren van de 

planten. Anderzijds kan de mutualistische relatie ook nadelig zijn voor de planten, omdat de mieren 

hoge abundanties van bladluizen in stand houden (Styrsky & Eubanks 2007). De meeste studies 

wijzen desalniettemin op een netto positief effect voor de planten (Styrsky & Eubanks 2007). 

Honingdauw vormt in tegenstelling tot prooien een voorspelbare, hernieuwbare bron die op vaste 

plaatsen kan verzameld worden. De carbohydraten kunnen snel gemetaboliseerd worden of via 

trophallaxis (= uitwisseling van vloeibaar voedsel door het terug op te braken) uitgewisseld worden 

tussen de werksters. De prooien worden vooral als bron van proteïnen en lipiden aangewend. Ze zijn 

erg energierijk, maar kunnen veel trager omgezet worden. Daarom worden de kolonierespiratie en 

foerageeractiviteiten vooral gestuurd door carbohydraten (honingdauw) (Nonacs 2002).  
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2. Prooien 

Bosmieren zijn agressieve predatoren die zowel op de bodem als in de bodem jagen op 

invertebraten. Daarnaast zoeken ze ook naar aas. Bosmieren specialiseren zich niet op bepaalde 

prooien maar zijn duidelijk polyfaag. Polyfagie is niet de algemene regel is bij mieren, voorbeelden 

van prooispecialisten zijn bvb. Thaumatomyrmex op miljoenpoten, Megaponera op termieten 

(Hölldobler & Wilson 1994). Toch worden er opmerkelijk bijna geen specialisten gevonden in de 

Formicinae (Hölldobler & Wilson 1990)). 

De prooien variëren bovendien sterk in grootte. Te zware prooien worden versneden of met 

meerdere werksters in groep versleurd. Typische prooien die aangevoerd worden zijn Diptera, 

Isopoda, Coleoptera, Hymenoptera, Aranea, larven van Lepidoptera, Hemiptera … Een belangrijk deel 

van het dieet bestaat ook uit bladluizen. Naast de niet-mutualistische soorten worden ook 

mutualistische bladluizen aangevoerd. De taxonomische samenstelling van prooiaanvoer heeft een 

sterk temporeel patroon en reflecteert ten dele lokale abundanties. Afhankelijk van de lokatie kan 

het dieet grondig verschillen tussen nesten van bosmieren (Skinner 1980). De aanwezigheid van 

prooien is in tegenstelling tot honingdauw temporeel en ruimtelijk onvoorspelbaar. Toch kunnen 

invertebraten erg rijke en geclusterde voedselbronnen vormen. Bosmieren recruteren meer 

werksters naar patches met meer en kwalitatief betere prooien (Lenoir 2002).  

 

Bosmieren halen het grootste deel van hun prooien uit de bomen. Dit werd bevestigd door Lenoir 

(2003a) die in een experiment F. polyctena verhinderde in bomen te foerageren rondom het nest. In 

tegenstelling tot verwacht compenseerden de werksters echter niet met meer prooien op de bodem 

te zoeken. Om toch aan de eiwitvraag te voldoen, breidden ze hun territorium uit en jaagden ze in 

verder gelegen bomen. Bosmieren hebben dan ook vooral invloed op de taxonomische samenstelling 

en abundanties van insecten in de bomen. De meest recente studies tonen geen of een slechts klein 

effect op de bodemfauna (Laakso 1999, Lenoir et al. 2003b,). Mogelijks zijn bosmieren te groot om 

efficiënt te foerageren tussen humus en bladeren (Laakso 1999). Door hun polyfaag karakter zijn 

bosmieren goede pestregulatoren (Adlung 1966). 

De variatie in honingdauw en prooien vertoont in de studie van Skinner (1980) een omgekeerd 

patroon; begin mei is 80 % van de foeragerende werksters geladen met honingdauw, eind juni daalt 

dit tot een minimum (50 %) en in het najaar stijgt het aandeel weer. De proportie prooiverzamelaars 

(5 %) is het laagst begin mei, het hoogst eind juni (30 %) en nadien zakt het aandeel weer. Het is niet 

helemaal duidelijk wat de oorzaak van die variatie is. Enerzijds kan het patroon een reflectie zijn van 

de relatieve abundanties van respectievelijk bladluizen en prooien. Anderzijds kan het zijn dat 

bosmieren selectief bepaalde voedselbronnen in het seizoen aanboren in functie van de noden van 

de kolonie. Dit laatste houdt dan verband met de verschillende samenstelling van de kolonie 

doorheen het jaar. Larven vragen voor hun groei vooral eiwitten, terwijl uitgekomen gynes en 

mannetjes eerder carbohydraten krijgen en als reserve worden opgeslagen (Judd 2005). Ook in het 

najaar vraagt de kolonie meer carbohydraten om de winter door te komen. Een sterke correlatie 

tussen voedselpreferentie en kolonieontwikkeling werd o.a. vastgesteld bij Pheidole ceres (Judd 

2005). De twee oorzaken van het patroon zijn niet mutueel exclusief. Het kan dat zowel kolonievraag 

als voedselaanbod de temporele variatie in voedsel bepalen. 

In deze studie ligt de nadruk op taakverdeling. We zullen ons beperken tot studie van de temporele 

variatie in prooiaanvoer.  
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D. Kadering scriptie  

Bosmieren verdienen omwille van hun belangrijke ecologische rol, complexe organisatie en 

afnemende populaties een plaats in wetenschappelijk onderzoek. Aan de Ugent zijn al diverse 

aspecten van rode bosmieren onderzocht. Onderzoek spitste zich toe op verspreiding, invloed van 

habitatfragmentatie, impact op bosecosystemen en associatie met myrmecofiele organismen 

(Dekoninck et al. 2003, Decock 2006, Loones et al. 2008, Dekoninck et al. 2010). Recent wordt in 

samenwerking met het KBIN en het INBO ook gekeken naar de genetische verwantschappen van de 

koepels en werksters binnen één nest. Een belangrijke aspect van bosmieren werd echter nog niet in 

Vlaanderen onderzocht, nl. polymorfisme en de associatie met de taakverdeling binnen de kolonie. 

Gezien de verdeling van taken in een mierenkolonie kenmerkend en tegelijk cruciaal is, was het de 

moeite waard om hiervoor een scriptie uit te werken. Aanvankelijk was het de bedoeling om dit uit 

te voeren in de St.-Sixtusbossen in West-Vleteren, omdat daar de verspreiding en genetische 

verwantschap va heel wat koepels gekend is. Omwille van praktische problemen kozen we 

uiteindelijk De Haan als studiegebied. Hoewel er daar veel minder was gekend over de populatie 

bosmieren, bood deze locatie een belangrijk voordeel. In tegenstelling met West-Vleteren komen in 

De Haan twee soorten bosmieren voor. Dit liet toe om een vergelijking te maken tussen de twee 

soorten. 
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Met deze scriptie wordt vanuit een observationele veldexperimentele benadering getracht een 

betere kijk te krijgen op de taakverdeling onder de werksters van rode bosmieren. Taakverdeling 

wordt onderzocht bij twee nauw verwante, sympatrische bosmiersoorten, nl. F. rufa en F. polyctena, 

in de Duinbossen van De Haan. 

Hierbij worden de volgende onderzoekshypothesen getest: 

1. F. rufa en F. polyctena hebben een gelijkaardige kolonie-organisatie en habitatpreferentie in 

De Haan en vertonen slechts kleine morfologische verschillen. 

F. rufa en F. polyctena zijn twee erg nauw verwante soorten die met elkaar kunnen hybridiseren. 

Ze zijn morfologisch erg gelijkaardig en enkel onderscheidbaar door de graad van beharing 

(Seifert 2007). We verwachten daarom dat werksters dezelfde morfometrische kenmerken zullen 

hebben. Hoewel de twee soorten zich kenmerken door een verschillende kolonieorganisatie en 

habitatpreferentie in o.a. Duitsland (Seifert 2007), vewachten we net als op andere plaatsen in 

Vlaanderen geen duidelijk onderscheid. 

 

2. De taak van een werkster is gerelateerd met haar fenotype en er is temporele variatie in die 

relatie. 

We verwachten dat we in overeenstemming met andere studies bij bosmieren groottecohorten 

voorkeuren hebben voor bepaalde taken (Horstmann 1972 in Wright et al. 2000, Higashi 1974, 

Herbers 1979, Rosengren & Sundström 1987b in Wright et al. 2000, McIver & Loomis 1993 en 

Tanner 2008). Doorheen het seizoen veranderen de noden in de kolonie, waardoor de relatie 

tussen taak en werkstergrootte kan veranderen. 

  

3. Werksters die op grote afstanden van het nest foerageren zijn groter (size-distance relatie). 

Het is gekend dat honingdauwverzamelaars van het genus Formica groter zijn op bomen ver van 

het nest (Hörstmann 1972 in Wright et al. 2000, Rosengren 1987b in Wright et al. 2000, McIver & 

Loomis 1993, Wright et al. 2000, Nonacs 2002, Kay & Rissing 2005, Tanner 2008). We verwachten 

ver van het nest niet alleen grotere honingdauwverzamelaars, maar ook grotere 

prooiverzamelaars en verkenners. 

  

4. Er is een relatie tussen de grootte van prooiverzamelaars en nestmateriaalverzamelaars en de 

massa van de lading die ze dragen (size-load relatie). 

Verslepen van materiaal kost veel energie en tijd. Transport verloopt optimaal als de grootste 

werksters de zwaarste ladingen dragen (Traniello 1989). Daarom is het waarschijnlijk dat we bij 

de prooi- nestmateriaalverzamelaars een size-load relatie vinden. 

  

5. De samenstelling van aangevoerde prooien en nestmateriaal verandert doorheen het seizoen. 

Bosmieren zijn polyfaag en kunnen insectenpopulaties in bedwang houden (Adlung 1966). We 

verwachten dat zoals bij Skinner (1980) er temporele variatie is in het dieet. Het aangevoerde 

nestmateriaal zal waarschijnlijk ook veranderen doorheen het seizoen. 
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6. Honingdauwverzamelaars zijn trouw aan de plaats waar ze bladluizen melken (Ortstreue). 

Honingdauw is een voedselbron die op vaste plaatsen gevonden kan worden. We verwachten dat 

honingdauwverzamelaars niet alleen trouwen blijven aan een bepaalde route (Rosengren 

1977b), maar ook preferentieel terugkeren naar bepaalde plaatsen op een voedselboom 

langsheen die route. 
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Deel 3: Materiaal en methode 

1. Studiegebied 

1.1 ALGEMEEN 

De veldstudie werd uitgevoerd in de Duinbossen van De Haan. Deze bossen bestrijken een 

oppervlakte van 150 Ha op het grondgebied van De Haan, meer bepaald tussen het gehucht 

Vosseslag en deelgemeente Wenduine. Het bosdomein bestaat eigenlijk uit drie losse 

bosfragmenten: Klemskerke, Vlissegem en Wenduine (Fig. 6) (Loose et al. 2007).  

 

In Vlaanderen komen er geen natuurlijke duinbossen voor. Het beperkte areaal duinbossen is 

aangeplant. Het grootste duinbos is de Duinbossen van De Haan, gevolgd door het Calmeynbos (ca. 

80 ha) en het Hannecartbos (ca. 30 ha) (Van Elegem 2003). 

 

De eerste bosaanplantingen in De Haan dateren van 1838. Deze bebossingen moesten voorkomen 

dat het duinzand wegstoof over de landbouwgronden in de polders. Door de nadelige invloed van de 

zee, oorlog, droogte en slecht beheer volgden in de 19de en 20ste eeuw tal van nieuwe aanplantingen 

(Loose et al. 2007).  

De zoutgradiënt heeft een structurerend effect op de vegetatie van het boscomplex. Binnen de 

eerste honderden meters vanaf de hoogwaterlijn kunnen enkel zouttolerante grassen, kruiden en 

Figuur 6. A. Overzicht van de drie bosfragmenten van Duinbossen van De Haan. Onderbroken kader in bosfragment 
Klemskerke stemt overeen met Fig. 8 en is het gebied met bosmierkoepels. B. Drie bosfragmenten op kleinere schaal. 
C. Verspreiding Formica s. str. in West-Vlaanderen aangegeven met zwarte driehoeken (kaart update 2010 Dr. 
Dekoninck) 

A B 

C 
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struiken groeien. Dan volgt een overgangszone waar vooral loofbomen zich kunnen handhaven. 

Slechts in een volgende zone kunnen naaldbomen succesvol aangeplant worden (Loose et al. 2007). 

Het onderzochte gebied heeft dan ook in het noorden heel wat loofhout en in het zuiden vooral 

naaldhout. De aanplantingen in Klemskerke zijn opvallend ouder en hebben een groter aandeel 

loofbomen dan Vlissegem en Wenduine. Sommige loofbestanden in Klemskerke dateren van 1890 en 

zijn bijzonder structuurrijk. Het loofhout wordt gedomineerd door Zomereik aangevuld met Gewone 

esdoorn, Grauwe en Witte abeel, Es, Olm, Ratelpopulier … Naar de Driftweg toe domineren 

naaldbomen: Corsicaanse den, Oostenrijkse den en in mindere mate Zeeden. In de struiklaag vinden 

we Zwarte bes, Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn Duindoorn, zaailingen van Esdoorn en 

Ratelpopulier. In de bosplaats van Klemskerke zijn er enkele – maar erg belangrijk voor de bosmieren 

– open plekken met mosduin, duingrasland, duinstruweel en open zand (Fig.7) (Van Elegem 2003). 

De koepels van de bosmieren bevinden zich in percelen 104 en 105. Het studiegebied heeft een 

zanderige bodem (duingrond en hoge duinen) en kenmerkt zich door een golvend reliëf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 7. Vegetatie studiegebied. Afwisseling van loofbomen, naaldbomen en open zandplekken.  
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In 2005-2006 (Decock 2006) werd dit gebied onderzocht als deel van een studie die de verspreiding 

van rode bosmieren en de geassocieerde soort Coccinella magnifica in West-Vlaanderen in kaart 

bracht. De grootste concentratie aan mierenkoepels vond men toen langs de helling aan de Driftweg. 

Al snel bleek dat het aantal koepels in het gebied redelijk onderschat was. Daarom werd begin juli 

een uitgebreide inventarisatie gedaan van het volledige stuk duinbos ten zuiden van de Kustbaan. 

Van alle gevonden koepels werden een paar werksters ingezameld en vervolgens bepaald of het ging 

om F. rufa of om F. polyctena. De determinaties werden nadien gecontroleerd door Wouter 

Dekoninck.  

De acht (4x F. rufa en 4x F. polyctena) grootste nesten werden voor deze studie geselecteerd. 

 

1.2 BESCHRIJVING BOSMIERNESTEN 

Nest 1 
Soort: F. polyctena 
Doorsnede koepel A: 75 cm        Doorsnede koepel B: 89 cm 
Hoogte koepel A: 5 cm                Hoogte koepel B: 3 cm 
 
Dit nest bestaat eigenlijk uit twee afgeplatte koepels die vlak naast elkaar liggen in een ondiepe 

depressie. Het nest ligt verscholen tussen hoge brandnetels en bramen. Het wordt in het zuiden 

omgeven door een zanderige open strook waar de werksters gemakkelijk kunnen gevolgd worden. In 

het westen ligt een groot stuk duinheide. Vanuit het nest lopen de twee belangrijkste straten naar 

een noordelijk gelegen Corsicaans dennenbestand en over de zanderige strook naar een zuidelijk 

gelegen dennenbestand. Dit nest bevindt zich al enkele jaren op dezelfde plaats. 

 

Nest 2 

Soort: F. polyctena 

Doorsnede koepel: 130 cm  

Hoogte koepel: 40 cm 

 

Een erg actief nest dat zich ook al enkele jaren op dezelfde plek bevindt. De relatief hoge koepel 

leunt tegen de stam van een Zeeden. De koepel ligt langs een steil dalend bospad (Zwarte 

Dennenpad). De begroeiing wordt gedomineerd door aangeplante Corsicaanse dennen met weinig of 

geen ondergroei. Vanuit het nest radiëren verschillende straten, maar de drukste straat loopt 

evenwijdig met het pad de helling af. 

 

Nest 4 

Soort: F. polyctena 

Doorsnede koepel: 79 cm 

Hoogte koepel: 18 cm 

 

Dit nest bevindt zich aan het verharde pad langs de Driftweg. Het nest wordt vooral omgeven door 

loofbomen. Er is een ondergroei van brandnetels en braam. Het pad wordt weinig of niet 

overgestoken. De belangrijkste straten lopen links en rechts van het nest evenwijdig met het pad. 

Ook loopt er nog een straat naar het zuiden. Begin oktober daalde de activiteit drastisch op de 

koepel en sleepten de werksters niet veel meer aan. Daarentegen verhuisden de werksters naar drie 

nieuwe koepeltjes. 
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Nest 6  

Soort: F. rufa 

Doorsnede koepel: 77 cm 

Hoogte koepel: 26 cm 

 

Deze koepel bevond zich aan de open zuidrand van het bos, meer bepaald langs het verharde pad 

evenwijdig met de Driftweg. De koepel behoort tot een polydoom complex bestaande uit minstens 3 

koepels. De onderzochte koepel ligt verscholen tussen lang gras. De werksters foerageren vooral op 

de omliggende Corsicaanse dennen.  

 

Nest 7 

Soort: F. rufa 

Doorsnede koepel: 60 cm 

Hoogte koepel: 13 cm 

 

Klein nest verscholen langs een zanderig pad. Begroeiing dicht en gedomineerd door jonge Zwarte 

populieren, Zomereik, bramen en brandnetels. Eén van de populieren werd gebruikt voor 

verfexperiment 1. 

 

Nest 9 

Soort: F. rufa 

Doorsnede koepel: 65 cm 

Hoogte koepel: 23 cm 

 

Nest aangebouwd tegen een omgevallen Corsicaanse dennenstam. Het bevindt zich aan de 

noordelijke grens van een uitgestrekte duinpan. De werkster foerageerden eerder in de omliggende 

begroeiing (Corsicaanse dennen) dan in de duinpan zelf. In de onmiddellijke omgeving (5 m) vond ik 

nog twee andere koepels, waarschijnlijk behorend tot dezelfde kolonie. 

 

Nest 10 

Soort : F. polyctena 

Doorsnede koepel: 130 cm 

Hoogte koepel: 12 cm 

 

Een grote en erg actieve, platte koepel die tussen zomereiken, bramen en brandnetels goed 

verscholen ligt. Hoewel er veel aanvoer van prooien en nestmateriaal was, was het zeer moeilijk om 

in de dichte begroeiing werksters in te zamelen.  

 

Nest 12 

Soort: F. rufa 

Doorsnede koepel: 112 cm                   

Hoogte koepel: 24 cm          

 

Doorsnede koepel 12b: 39 cm  

Hoogte koepel 12b: 18 cm 
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Een aanvankelijk actieve kolonie met een redelijk hoge koepel langs het verharde pad naast de 

Driftweg. Het nest ligt in een donker stuk loofbos met veel zomereiken. Eind juli verlieten de 

werksters het nest en werd er verhuisd naar een dode, maar rechtopstaande Corsicaanse den 18.5 m 

verderop (nest 12b). Daar bouwden de werksters een nieuwe koepel aan tegen de stam. Het nest lag 

nu in een opener stuk dennenbos dat een stuk duinpan aflijnt. Het oude nest raakte in verval. 

Uiteindelijk was in oktober ook het nieuwe nest verlaten. 

 

Nest VEX 

Soort: F. rufa 

Doorsnede koepel: 23 cm 

Hoogte koepel: 7 cm 

 

Nestje tegen een jonge Witte abeel (Populus alba) aangebouwd. Het nest bevindt zich in een stuk 

open duin begroeid met Witte abeelscheuten waar de werksters actief op foerageren. De 

honingdauwverzamelaars konden gemakkelijk gevolgd worden op nog lage boompjes. Deze 

boompjes werden gebruikt voor verfexperiment 2 en 3 (zie verder). 

 

1.3 VERSPREIDING VAN DE NESTEN  

Alle nesten lokaliseerde ik m.b.v. GPS-metingen (SporTrak Magellan) (Fig. 8)  

Veel van de nesten liggen naast het verharde pad dat langs de zuidrand van het bos loopt. Ook ligt er 

een hele rij koepels langs het fietspad van de Driftweg. De koepels van de twee soorten vertonen een 

disjuncte spreiding waarbij de nesten van F. polyctena westelijker gelegen zijn. Nest 1, 2, 4, 7, 10 en 

12 kunnen als monodoom beschouwd worden. De andere nesten (vooral F.rufa dus) hebben kleinere 

koepels die erg dicht bij andere koepels liggen. Het is dan ook twijfelachtig of deze koepels volledig 

zelfstandig opereren. Uitwisseling van werksters tussen deze koepels kan niet uitgesloten worden. 

Dit geldt zeker voor de rij F.rufa nesten gelegen naast het fietspad van de Driftweg.  

Een andere vaststelling is dat de nesten vooral gelegen zijn aan de zuidrand van het bos. Hierbij 

kunnen de koepels optimaal profiteren van langdurige opwarming. Deze voorliefde voor zuidranden 

wordt ook bij andere bosmierpopulaties gevonden (Loones et al. 2008). 
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Figuur 8. Bosmierkoepels Duinbossen De Haan. Bovenaan satellietbeeld met alle aangetroffen koepels. Blauwe punten 
staan voor F. polyctena nesten, rode punten voor F. rufa nesten. Nesten met aanduiding zijn de bestudeerde nesten. 
Gele lijnen geven verharde paden weer. Onderaan foto’s van de bestudeerde nesten.  

  

Kustbaan N34 

Driftweg 
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1.4 BEHEER 

De Duinbossen maken deel uit van het habitatrichtlijngebied BE2500001 “Duingebieden inclusief 

Ijzermonding en het Zwin”, deelgebieden 19 en 21. In dit complex van 3100 ha zijn alle interessante 

duingebieden aan onze kust opgenomen. Een beheerplan van een gebied binnen een 

habitatrichtlijngebied moet voorzien zijn van maatregelen die de bestaande habitatten beschermt. In 

de Duinbossen zijn deze habitatten: vastgelegde duinen met kruidvegetaties, duinen met Duindoorn 

(Hippophae rhamnoides), beboste duinen van het Atlantische kustgebied en vochtige duinvalleien 

(Loose et al. 2007). 

Een 58 ha gebied van de Duinbossen is ook aangewezen als bosreservaat “Duinbos Jan De Schuyter”, 

nl. een westelijke kern van 29 ha in Klemskerke en een oostelijke kern van 29 ha in Wenduine. 

De Duinbossen zijn niet in Vogelrichtlijngebied gelegen. Bosplaats Klemskerke is gelegen in VEN-

gebied ‘Middenkust’. 

Fig. 9 geeft een overzicht van de vegetatiestructuren in het bosfragment Klemskerke. 

 

 
Figuur 9. Overzicht van de vegetatiestructuren in het bosfragment Klemskerke. Koepels bevinden zich in bosplaats 104 en 
105 bron: (Loose et al. 2007). 
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2. Morfometrische metingen 

Tien verschillende lichaamsdelen (lengte scapus, maximale kopbreedte, koplengte, oogdiameter, 

breedte mandibel, lengte mesosoma, breedte 2de tergiet gaster, lengte femur, lengte tibia en breedte 

mesonotum) werden gemeten op dertig F. polyctena en F. rufa werksters om een ideale maat te 

vinden die de variatie in lichaamsgrootte en vorm het best beschreef (Fig. 10). Ook werd onderzocht 

of de twee soorten verschilden in deze morfometrische kenmerken. Mesosoma en breedte 

gastertergiet werden op 20X opgemeten, de andere lichaamsmaten op 56X (Olympus SZX7). Hierbij 

werden werksters over de hele grootte range gekozen. Om na te gaan of dezelfde maat kon worden 

gebruikt voor de verschillende taken, werden dezelfde metingen uitgevoerd bij een veertigtal 

prooiverzamelaars, nestmateriaalverzamelaars en honingdauwverzamelaars van F. polyctena.  

 

Indien er vormveranderingen optreden bij veranderende grootte of taak, zou het nuttig zijn om 

verschillende lichaamsdelen op te meten op alle ingezamelde werksters. Alleen zo kunnen we de 

variatie in morfologie schatten. Indien er echter geen vormverschillen bij toenemende grootte of 

andere taak optreden, kan één lichaamsmaat als variatiemaat gebruikt worden. 

 

 

Figuur 10. Aanduiding opgemeten lichaamsdelen: (1) scapuslengte (2) breedte mandibel (3) oogdiameter (4) koplengte 
(5) max. kopbreedte (6) lengte femur (7) lengte tibia (8) lengte mesosoma (9) breedte 2

de
 tergiet gaster (10) breedte 

mesonotum. 

2.1 STATISTISCHE VERWERKING 

2.1.1 Principal components analysis (PCA) (gebaseerd op Hendrickx 2008). 
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Deze analyse heeft als doel een complexe dataset met veel gedeeltelijk gecorreleerde variabelen te 

vereenvoudigen tot enkele samengestelde variabelen (principal components of assen). Deze assen 

verklaren het grootste deel van de variatie en zijn niet gecorreleerd met elkaar. Door middel van een 

eigenwaarde-eigenvector analyse van de variantie-covariantie matrix van de originele variabelen 

kunnen deze onafhankelijke assen bepaald worden. De lineaire transformatie van de originele 

variabelen met de eigenvector (nx1 matrix met n het aantal meetvariabelen) geassocieerd met de 

grootste eigenwaarde levert de eerste as (Prin1). Transformatie met de eigenvector met de 2de 

grootste eigenwaarde geeft de tweede as (Prin2) … De eigenwaarde (geassocieerd met een bepaalde 

as) gedeeld door de som van alle eigenwaarden stemt overeen met de proportie van de totale 

variatie die de as verklaart. Eigenvectoren geven dus de richting van de transformatie weer en 

bijgevolg de bijdrage van de variabelen aan de as. Hoe groter de waarde van een bepaalde 

meetvariabele van een eigenvector, hoe beter haar variatie bijdraagt tot de geassocieerde principale 

as. Als de eigenvector nulwaarden heeft voor bepaalde meetvariabelen, betekent dit dat de variatie 

in die variabele niet weergegeven wordt door de principale as. Een eigenvector met gelijke 

elementen voor alle meetvariabelen verklaart de variatie van alle meetvariabelen in dezelfde mate. 

Negatieve waarden van een eigenvector wijzen erop dat de waarden van de meetvariabele kleiner 

worden in de richting van de as, bij positieve waarden stijgt de variabele in de richting van de as. 

Toegepast op onze data wordt onderzocht in welke mate de tien meetvariabelen onderling 

gecorreleerd zijn en bijdragen aan de principale assen. Grafisch krijgen we een spreidingspatroon van 

de punten (per individu één punt) langs de belangrijkste assen en krijgen we een weergave van de 

morfologische variatie tussen de groepen. Bovendien kunnen we aan de hand van die voorstelling en 

de eigenvectoren bepalen of de waargenomen assen overeenstemmen met vormveranderingen. 

Wanneer een bepaald lichaamsdeel groter wordt langs een bepaalde as en een ander lichaamsdeel 

niet verandert of kleiner wordt (reflectie in waarden eigenvector), impliceert dit vormveranderingen. 

Als alle lichaamsdelen (gestandaardiseerd) in gelijke mate (dus gelijke waarden eigenvector)groter 

worden heb je enkel verandering van grootte langs één as. PCA doen we op een vergelijkende manier 

voor F. polyctena en F. rufa (PCA-soort) en voor de werksters van drie taken 

(honingdauwverzamelaars, prooiverzamelaars, nestmateriaalverzamelaars)  (PCA-taken). 

 

2.1.2 Discriminant Functie Analyse (DFA) 

Via DFA zoeken we een lineaire transformatie (= discriminant functie) die twee of meer a priori 

gedefinieerde groepen maximaal van elkaar scheiden op basis van verschillende variabelen. Als 

output verkrijg je de coëfficiënten van deze lineaire transformatie. Deze coëfficiënten worden op 

twee verschillende manieren weergegeven. Met de raw canonical coëfficiënten kun je per individu 

een score berekenen (per individu lineaire combinatie van deze coëfficiënten met meetwaarden van 

de variabelen voor dat individu) zodat de scores van de vooraf gedefinieerde groepen maximaal 

verschillen. De pooled within-class standardized canonical coefficients geven het relatieve belang 

weer van de verschillende variabelen en laten toe om het relatieve aandeel van de variabelen in de 

discriminatie van verschillende groepen te vergelijken. 

We gaan dus na hoe we op basis van de tien meetvariabelen respectievelijk F. rufa en F. polyctena en 

fenotypes van mieren die drie taken  (honingdauwverzamelaars, prooiverzamelaars, 

nestmateriaalverzamelaars) uitvoeren optimaal kunnen scheiden.  
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3. Verband tussen taak en grootte 

Eind juni werd het volledige gebied geïnventariseerd. Alle nesten werden op soort geïdentificeerd 

(determinaties geverifieerd door Dr. Dekoninck). Uiteindelijk werden vier F. rufa en vier F. polyctena 

nesten geselecteerd om in detail op te volgen tijdens deze studie. 

 

3.1 TAKEN 

Werksters voor alle onderscheidbare taken buiten het nest werden ingezameld en bewaard in 35 % 

ethanol op kamertemperatuur. Hierdoor verkregen we een vrij compleet beeld van taakverdeling 

buiten het nest. 

Temporele variatie werd geschat door werksters te verzamelen in volgende vijf perioden: 

 Periode I: 1/07 – 6/07 (begin juli) 

 Periode II: 20/07 - 28/07 (eind juli) 

 Periode III: 12/08 – 17/08 (midden augustus) 

 Periode IV: 02/09 – 9/09 (begin september) 

 Periode V: 1/10 (begin oktober) 

Tussen elke periode waren er minimum twee weken en maximum drie weken. Het behouden van de 

volgorde van nestinzameling in de verschillende perioden zorgt ervoor dat er minimum 18 dagen zijn 

tussen stalen van hetzelfde nest (bvb. nest 1 altijd bemonsterd op eerste dag van elke periode). 

Voor elke werkster werd de maximale kopbreedte opgemeten op een vergroting van 56X (Olympus 

SZX7). 

Overzicht taken: 

3.1.1 Koepelmieren (Koep) 

Deze werksters werden gestandaardiseerd ingezameld op de koepel. We gebruikten hun 

grootteverdeling als een proxy voor de totale groottedistributie van de kolonie (naar de ondergrens 

treedt er wel een onderschatting op van het aantal werksters). Vijftig mieren werden ingezameld per 

nest. Voor de andere taken werden telkens een twintigtal werksters ingezameld. 

3.1.2 Nestbouwers (NB) 

Dit zijn de mieren die uit nestopeningen van de koepel kwamen met een stukje materiaal (takje, 

naald). Deze staan in voor het onderhoud van de gangen en kamers in de koepel.  

3.1.3 Wegdragen van cocons (Coc) 

Werksters dragen de lege cocons van uitgekomen mieren naar buiten. De lege cocons werden 

schijnbaar willekeurig rondom het nest achtergelaten en niet op een afvalhoop. Dergelijke afvalhoop 

buiten het nest met voedselresten en dode werksters zoals bij Atta colombica werd trouwens niet 

waargenomen (Hart & Ratnieks 2001). Cocons werden versleept tot tien meter van het nest.  

3.1.4 Prooiverzamelaars op trail of mierenstraat (PT) 

Deze mieren zijn duidelijk herkenbaar door het verslepen van prooien tussen de kaken (zie ook 

inleiding). Meestal werden prooien individueel aangevoerd, soms sleurden meerdere werksters aan 

één prooi. Deze werksters werden ingezameld binnen een straal van 5 m van het nest op de drukste 

foerageerstraat. 
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3.1.5 Nestmateriaalverzamelaars op trail (NT) 

Deze werksters sleurden takjes, naalden, hars … naar het nest. Het materiaal lieten ze dan los op de 

koepel (gewillig of omdat het bleef steken). Deze mieren werden ingezameld binnen een straal van 5 

m van het nest op de drukste foerageerstraat, maar nooit op de koepel (cfr. anders verwarring met 

nestbouwers). 

3.1.6 Honingdauwverzamelaars op trail (HT) 

Deze mieren zijn herkenbaar omdat ze fysogastrisch zijn. Dit betekent dat door de opgezogen 

honingdauw de tergieten van het gaster uitzetten en de tussenliggende membraan zichtbaar wordt. 

In tegenstelling met mieren die niets meevoeren, lopen ze sneller, en in een rechtere lijn naar het 

nest. Ook reageren ze minder agressief en proberen ze bij verstoring hun weg zo snel mogelijk verder 

te zetten (pers. observaties). 

Deze werksters werden ook ingezameld binnen een straal van 5 m van het nest op de drukste 

foerageerstraat. 

3.1.7 Passieve werksters op trail (PasT)  

Het klassieke beeld van mieren als altijd erg ijverige insecten is misleidend. Een groot deel van hen 

tijd (78 % van de tijd bij Leptothorax (Hölldobler & Wilson 1990)) doen de werksters immers 

schijnbaar niets in het nest. Ook bij de foeragerende werksters neemt een groot deel van de 

werksters geen voedsel of nestmateriaal mee (Hölldobler & Wilson 1990). Passieve, terugkerende 

werksters werden binnen 5 m van het nest op de drukste straat ingezameld. 

3.1.8 Dragers van dode bosmieren (DT)  

Deze werden ingezameld binnen een straal van 5 m van het nest (werden ook eenmaal per koppel 

ingezameld, dus drager met haar dode mier). 

3.1.9 Social carrying: drager (TT) / getransporteerde mier (ttt) 

Mierennesten zijn vaak heel dynamisch en kunnen snel verhuizen. Als een nest te klein wordt en niet 

kan uitbreiden of als het microklimaat minder gunstig wordt, kan het nest migreren naar een betere 

nestplaats. Niet alleen eieren, larven of poppen maar ook werksters, mannetjes en koninginnen 

kunnen door werksters gedragen worden naar andere plaatsen. Het transport van adulten wordt 

social carrying of adult transport genoemd en gebeurt in stereotiepe draaghouding (Möglich & 

Hölldobler 1974). Hierdoor is gemakkelijk te zien of een versleepte werkster dood of levend is. Bij het 

verslepen van dode (of gewonde) is er niet echt zo’n kenmerkende greep. De dode werkster wordt 

gegrepen bij de alitrunk of petiolus. Hierbij hangt het het lichaam gewoon los (vergelijk Fig. 12 C en 

D). 

De werksters werden per koppel (drager en getransporteerde werkster) ingezameld toen ze net het 

nest verlieten.  

3.1.10 Honingdauwverzamelaars afdalend van bomen 

Bij vijf nesten werden ook honingdauwverzamelaars ingezameld die afdaalden van bomen. 

Aangezien we per nest twee of drie bomen selecteerden  over een afstandsgradiënt, kon de size-

distance relatie bepaald worden. De meeste bomen hadden gelijkaardige hoogtes. 

 

(HD) zijn de honingdauwverzamelaars die opgezwollen een stam afdalen (op ooghoogte), meestal 

dichtste boom bij het nest. Deze dichte bomen zijn aangeduid met het nummer van het nest (tabel 

2). 
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Tabel 2. Overzicht dichtbijgelegen bomen. Afstand gemeten van nest tot midden van de stam 

Aanduiding 
Boom 

Afstand tot 
nest (m) 

Soort 

HD1 0.96 m Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) 

HD2 2.55 m Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) 

HD4 1.64 m Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 

HD6 2.77 m Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) 

HD12 1.44 m Zomereik (Quercus robur) 

 
(HF) zijn de honingdauwverzamelaars die opgezwollen een “verre” stam aan het afdalen waren (op 
ooghoogte), m.a.w. boom die beduidend verder dan dichte boom staat. (HFF = op een nog verder 
gelegen boom) (tabel 3). 
 
Tabel 3. Overzicht bomen ver van het nest gelegen. 

Aanduiding 
boom 

Afstand tot 
nest 

Soort 

HF1    
HFF1 

15.95 m 
24.20 m 

Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) 

HF2 8.45 m Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) 

HF4 
HFF4 

9.80 m   
27.10 m 

Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 

HF6 6.53 m Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) 

HF12 9.20 m Zomereik (Quercus robur) 

 

3.1.11 Verkenner (VK) 

Mier die interesse (met antennen aftast gedurende min 5 sec) vertoont voor een brokje tonijn (in 

overeenstemming met Lenoir 2002). Tonijn werd aangeboden op 4 m van het nest (VK4) of op 16 m 

van het nest (VK16). 

Figuur 11 geeft een schematisch overzicht van de taakinzameling en Figuur 12 een illustratie van de 

verschillende taken. Een overzicht met welke taken wanneer en bij welke nesten werden ingezameld 

is te vinden in bijlage 2. 

 

Figuur 11. Schematisch overzicht van de lokalisatie en taakinzameling. Symbolen: nest (cirkel), boom (driehoek), 
mierenstraten (lijnen), looprichting ingezamelde werksters (pijlrichting), inzameling binnen 5m van het nest (gestippelde 
ellips). Afkortingen van de taken zie tekst. 
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Figuur 12. Illustratie van enkele taken: A. prooiverzamelaar B. nestmateriaalverzamelaar (schors) C. drager van dode D. 
social carrying met fysogastrische getransporteerde werkster E. drager van lege cocon F. fysogastrische honingdauw-
verzamelaar op boom. 

3.2 STATISTISCHE ANALYSE 

3.2.1 Verband tussen taak en grootte 

Eerst en vooral wilden we nagaan of de grootte van de werkster (max. kopbreedte als proxy, zie 

resultaten) afhankelijk is van (i) taak, (ii) tijd en eventueel interactie tussen beiden. Tevens werd 

gecorrigeerd voor de complexe foutstructuur. Hiervoor werd een G(emengde) L(ineair) M(odel) 

gebruikt. GLMs zijn erg geschikt om afhankelijkheid op bepaalde statische eenheden (bij ons 

werksters van één nest) correct te modelleren. In een GLM heb je twee factoren die de variatie 

verklaren in je data. De fixed factors waar je geïnteresseerd bent in de gemiddelde respons van de 

verschillende niveaus van de factors. Anderzijds heb je de random factors die nodig zijn om de 

variatie in de data correct te modelleren. Hierdoor kun je op een correcte manier rekening houden 

met de afhankelijkheid van je data (Hendrickx 2008).  

In onze data zullen de random factors  ‘nest’ en haar interactietermen met de fixed factors zijn. De 

morfologie van werksters binnen een nest zal vermoedelijk gecorreleerd zijn. De fixed factoren zijn 

hieronder bij ‘Fixed’ weergegeven, de random factoren bij ‘Random’. Analyses werden uitgevoerd in 

Proc Mixed in SAS 9.2. Er werd gestart met het meest complexe model waarin alle potentieel 

belangrijke factoren opgegeven werden. Vervolgens werd dit model stapsgewijs vereenvoudigd door 

niet- significante random en fixed factoren uit het model te verwijderen (10 % significantieniveau). 

 

De dataset met kopbreedtes heeft veel lege cellen. Dit komt omdat tijdens bepaalde periodes en 

voor een bepaald nest niet alle taken konden ingezameld worden. Dit heeft te maken met het slechts 

sporadisch optreden van een taak (bvb. social carrying, coconverslepers …), de moeilijkheid om een 

bepaalde taak te verzamelen (bvb. nestbouwers) of zeer lage intensiteit van een taak in een 
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bepaalde periode (bvb. prooiverzamelen). Bijkomend probleem is dat er vooral bij F. rufa veel lege 

cellen waren in vergelijking met F. polyctena. Dit was te wijten aan een lagere graad aan activiteit, 

kleinere nesten en mierenstraten die verborgen kronkelden onder braam of ander moeilijk 

toegankelijk terrein. Bovendien werd het grootste nest, nl. nest 12, van F. rufa verlaten (eind juli).  

We deden drie analyses op deze dataset (maximale kopbreedte voor verschillende taken): 

 

1. Variatie in grootte tussen koepels 

Hier werd enkel de kopbreedte van de mieren op de koepels vergeleken. 

Initieel model:   

Fixed: Kopbreedte = soort periode soort*periode 

Random: nest(soort) nest(soort)*periode 

 

2. Variatie in grootte tussen taken* 

Veel taken werden zoals hoger vermeld slechts één of twee keer ingezameld en enkel bij F. 

polyctena. Om alle taken te kunnen vergelijken lieten we voor deze analyse de factor periode vallen 

en werd de data van F. rufa niet opgenomen. 

Initieel model: 

Fixed: kopbreedte = taak  

Random: nest nest*taak 

 

*De honingdauwverzamelaars (HD, HF en HFF) op bomen op verschillende afstanden werden niet 

opgenomen in deze analyse. De afstanden van deze bomen binnen een categorie (HD-HF-HFF) zijn 

voor de verschillende nesten erg verschillend en dus niet echt vergelijkbaar (HF1: 15.95 m vs. HF6: 

6.53 m). De andere taken werden juist op een gestandaardiseerde manier bemonsterd om de 

afstandscomponent te kunnen verwaarlozen.  

 

3. Temporele variatie grootte-taak 

Om temporele variatie in de relatie werkstergrootte-taak aan te tonen, werden taken vergeleken die 

in alle vijf perioden verzameld waren: Koepelmieren (Koep), prooiverzamelaars (PT), 

nestmateriaalverzamelaars (NT), honingdauwaanvoerders op de straat (HT) en passieve mieren 

(PasT). Deze taken werden zowel bij F. polyctena als F. rufa ingezameld. 

Initieel model: 

Fixed: kopbreedte = taak soort periode taak*soort taak*periode periode*soort taak*periode*soort 

Random: nest(soort) taak*nest(soort) periode*nest(soort) taak*periode*nest(soort) 

3.2.2 Verband tussen drager – getransporteerde en dode werkster 

Er werd onderzocht of er bij social carrying en dragers van dode bosmieren een verband was tussen 

de grootte van de drager en de grootte van respectievelijk de getransporteerde werkster en dode 

werkster. De analyse werd uitgevoerd met een gepaarde t-test (drager-getransporteerde/dode 

werkster per koppel ingezameld) in SAS 9.2. 
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4. Size-distance relatie 

4.1 HONINGDAUWVERZAMELAARS 

In twee analyses werd onderzocht of honingdauwverzamelaars groter zijn op bomen verder van het 

nest.  

4.1.1 Lineaire regressie: gradiënt bomen (Nest 2)  

Bij nest 2 werden op 7/9 en 8/9 afdalende honingdauwverzamelaars verzameld op dertien 

verschillende bomen (ooghoogte). De afstand van de bomen varieerde van 0 tot 50 m.  

Deze data werden geanalyseerd met een lineaire regressie uitgevoerd in SAS 9.2. 

Initieel model: kopbreedte = afstand  

4.1.2 Size-distance relatie alle nesten 

Dichtgelegen bomen (HD) en vergelegen bomen (HF en HFF) van alle nesten werden in één GLM -

analyse opgenomen. Afstand werd ingevoerd als continue variabele. De variabele soort werd niet in 

het model opgenomen. 

Initieel model:  

Fixed: kopbreedte = afstand periode afstand*periode  

Random: nest periode*nest afstand*nest periode*afstand*nest  

 

4.2 PROOIVERZAMELAARS – REFERENTIE - MIEREN OP PAD 
Op 21/7 werd bij nest 2 een experiment uitgevoerd om twee vraagstellingen te testen: 

 Is er een verschil in grootte tussen prooiverzamelaars en mieren zonder prooi (beide 

verzameld op mierenstraat)? Is er een verschil tussen deze twee categorieën op de straat en 

mieren die niet op een mierenstraat lopen?  

 Is er een size-distance relatie voor deze categorieën? 

Net als bij honingdauwverzamelaars zou je de afstandscomponent in rekening kunnen brengen door 

afdalende werksters met een prooi op verschillende bomen in te zamelen. Het aantal 

prooiverzamelaars op bomen was echter te laag. Aangezien het niet mogelijk is om te achterhalen 

vanwaar een werkster een prooi meesleurt, besloten we om op een gecontroleerde manier krekels 

(L2) aan te bieden op 1 m, 4 m, 7 m, 10 m, 13 m en 16 m van de rand van de koepel. De krekels 

werden op een A5-blad net naast de straat gelegd. Werksters die de prooien van het blad droegen, 

werden ingezameld (prooiverzamelaars). Daarnaast verzamelden we op dezelfde afstanden mieren 

die weggaand van het nest op de mierenstraat liepen (referentie). Naast het nest loopt er een 

onverhard pad waarop de werksters gemakkelijk konden gevolgd worden. Hier verzamelden we ook 

op verschillende afstanden werksters. Deze liepen weggaand van het nest, maar niet op een straat. 

Deze werksters hadden waarschijnlijk een meer verkennende functie in tegenstelling tot de mieren 

die de straatferomonen “blind” volgden (Fig. 13). 

Initieel model: kopbreedte = categorie afstand categorie*afstand 
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Figuur 13. Schematisch overzicht van het experiment size-distance relatie prooiverzamelaars – referentie - mieren op 
pad. Nestkoepel (cirkel), wandelpad (bruin vlak), mierenstraat (lijn), inzamelpunten (streepjes). Afstanden van de 
inzamelpunten op mierenstraat en op wandelpad komen overeen. Op 1 m van de koepel werd niet ingezameld op het 
wandelpad omwille van de nabijheid van een andere mierenstraat. 

 

De data werden geanalyseerd met een algemeen lineair model (ALM) in SAS 9.2. 

4.3 VERKENNERS 

Hier werd onderzocht of verkenners op 4 m en op 16 m afstand van het nest verschillen in grootte. 

De kopbreedte van de werksters vergeleken we met een ongepaarde t-test in SAS 9.2. 

5. Size-load relatie 

In deze analyse werd het verband onderzocht tussen de grootte van een werkster en de massa van 

de prooi of nestmateriaal die ze versleurden. Prooi- en nestmateriaalveramelaars werden bewaard 

samen met respectievelijk hun prooien en nestmateriaal in een eppendorfje gevuld met 35 % 

alcohol. Voor het wegen werden de prooien en het nestmateriaal tien minuten gedroogd op 

keukenpapier. Daarna werd het materiaal gewogen op een balans (OHAUS GALAXYTM 110) tot op 0.1 

mg nauwkeurig. Prooien en nestmateriaal die door meerdere werksters werden versleurd werden 

niet opgenomen in de analyse 

Analyse werd uitgevoerd m.b.v. een GLM in SAS 9.2. 

 

5.1 NESTMATERIAAL 

Er werden enkel F. polyctena werksters in de analyse opgenomen, omdat er te weinig metingen van 

F. rufa verzamelaars waren. Als fixed effects werden kopbreedte, periode en het interactie-effect 

gebruikt. Randomeffect waren nest en de interactieffecten van nest met de fixed effecten. 

Afhankelijke variabele was massa, die getransformeerd werd (sqrt(massa)).  

Initieel model:  

Fixed: sqrt(massa) = kopbreedte periode kopbreedte*periode  

Random: nest periode*nest kopbreedte*nest periode*kopbreedte*nest 
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5.2 PROOIEN 

We voerden een gelijkaardige analyse als met het nestmateriaal uit, maar nu werd ook de fixed 

factor soort (en interactietermen) ingevoerd.  

Initieel model:  

Fixed: sqrt(massa) = kopbreedte periode soort kopbreedte*periode kopbreedte*soort 

kopbreedte*periode*soort  

Random: nest(soort) periode*nest(soort) kopbreede*nest(soort) periode *kopbreedte*nest(soort) 

6. Bepaling prooien en nestmateriaal 

We onderzochten of het dieet van bosmieren en de samenstelling van het aangevoerd nestmateriaal 

temporeel varieert. 

De ingezamelde (delen van) prooien van de verzamelaars werden gedetermineerd op Orde-niveau. 

Wanneer de prooien of lichaamsdelen niet ondubbelzinnig konden worden toegewezen aan een 

groep werden ze niet in de analyse opgenomen. De prooien van de verschillende nesten (F. rufa en F. 

polyctena) werden samengenomen per periode.  

Ook het materiaal dat de nestmateriaalverzamelaars meesleurden, werd ingedeeld in verschillende 

categorieën (dennennaald, hars …). Ook hier deden we een clustering van alle nestmateriaal van alle 

nesten per periode. Onherkenbaar nestmateriaal werd uit de dataset gelaten. 

Temporele patronen onderzochten we in StatXact 5. P-waarden worden bepaald met de Monte 

Carlo- optie steunend op een groot aantal gesimuleerde steekproeven. 

7. Verfexperimenten (Ortstreue) 

Een veelgebruikte techniek om het gedrag van eusociale insecten te onderzoeken is het differentieel 

merken van de verschillende leden/kasten van de kolonie. Naast het gebruik van nummers zijn 

kleurencodes erg populair. Deze laatste hebben het voordeel dat ook kleine insecten gemakkelijk 

gemerkt kunnen worden. We brachten kleurencodes van enamelverf (Humbrol) aan op het gaster 

met een fijn penseeltje. Hiervoor moesten de mieren 

wel opgepakt worden en werd hun achterpoot 

geklemd tussen duim en wijsvinger. Na het merken, 

moest de verf een tiental seconden drogen vooraleer 

de mieren terug losgelaten konden worden. De 

mieren ondervonden schijnbaar geen last van de 

verf. Bovendien waren de gemerkte werkster na een 

maand nog herkenbaar (Fig. 14). 

Specifiek werd er gekeken naar de werksters die op 

jonge boompjes honingdauw verzamelden. Het doel 

was om na te gaan hoe trouw de werksters waren 

aan hun taak (hier honingdauw verzamelen) in de tijd en in de ruimte (door terug te keren naar 

dezelfde boom, tak, blad). Het voordeel van die kleine bomen (maximum ooghoogte) is dat alle 

werksters gemakkelijk kunnen gevolgd en gemerkt worden. Hierdoor werd voorkomen dat een 

Figuur 14. Gemerkte en niet-gemerkte honingdauw-
verzamelaar. Bladluizen lichtgroen (pijl). 
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gemerkte werkster de boom wel bezocht, maar niet gezien werd omdat ze op een te hoge tak zat. 

Bovendien werden de boompjes bezocht door de werksters van relatief kleine nesten. Daardoor was 

de kans groot om een gemerkte werkster terug te vinden. De mieren werden geplukt van de 

onderzijde van een blad en werden na het aanbrengen van de code op hetzelfde blad teruggeplaatst.  

7.1 VERFEXPERIMENT 1 

7.1.1 Opzet 

We onderzochten of werksters trouw blijven aan hun taak en terugkeren naar specifieke regio’s op 

een boom. Voor dit experiment werd een drukbezochte, jonge Populier (Populus sp.) vlakbij nest 7 

geselecteerd. Gedurende drie uren werden werksters gemerkt die het boompje (‘struik’) bezochten. 

Drie kleuren werden gebruikt: oranje en groen voor werksters op twee afzonderlijke takken en geel 

voor werksters die op een cluster van nabijgelegen takken foerageerden. De takken kregen dezelfde 

kleur als de gemerkte werksters. De bladeren van de takken met een bepaalde kleur lagen voldoende 

uit elkaar zodat werksters niet via een blad naar een tak met een andere kleur konden overlopen. 

Hierdoor waren de kleurgebieden discreet gescheiden. De startsituatie kenmerkte zich door 206 

gele, 34 groene en 32 oranje werksters. De volgende vier weken werden op zes momenten alle 

gekleurde en niet gekleurde werksters geteld en genoteerd of ze nog op de tak van de startsituatie 

zaten (als kleur tak gelijk was aan kleur werkster). Door bij elk telmoment ook een straat en het nest 

te controleren gedurende 10 minuten kon worden nagegaan in hoeverre de werksters trouw bleven 

aan hun taak. Door omliggende boompjes met honingdauwverzamelaars te bekijken kon worden 

bepaald hoe trouw de werksters waren aan hun struik. De verschillende kleuren lieten toe om te 

kijken of de werksters preferentieel terugkeerden naar een bepaalde regio van de struik (Fig. 15).  

7.1.2 Statistische analyse (gebaseerd op Hendrickx 2008) 

We wilden weten of werksters preferentieel terugkeren naar de gemerkte takken. Om deze data te 

analyseren werd beroep gedaan op de eigenschappen van de hypergeometrische distributie. Dit is de 

verdeling die discrete data volgen van stalen genomen uit een eindige populatie (= N). De kans om 

een y-aantal individuen met een bepaalde eigenschap te hebben bij een steekproef (grootte = n) uit 

een begrensde populatie (grootte = N) met s individuen met de gezochte eigenschap wordt gegeven 

door:  

 

 

 

Om de waarschijnlijkheid (p-waarde) te vinden om een bepaald aantal successen te vinden, moet 

men niet alleen de exacte kans vinden om dit aantal te vinden, maar deze kans sommeren met de 

kansen om nog extremere (onwaarschijnlijkere) aantallen successen te vinden. 
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Figuur 15. Verfexperiment 1. Schematisch overzicht boompje met takken in kleur waarmee werksters gemerkt 
werden (links). Uiteinde struik verfexperiment 1 (rechts). 
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De gekleurde werksters verhouden zich in het begin als volgt: 206 geel/34 groen/32 oranje. Dit 

betekent dat als de werksters terugkeren naar de struik en geen voorkeur voor een bepaalde tak 

vertonen, ze in die verhouding moeten aangetroffen worden op de drie takken (voor gele tak 

(206/(206+34+32)). Als gele werksters prefereren om naar de gele tak terug te keren zal de proportie 

gele werksters significant groter zijn dan 206/(206+34+32). Hetzelfde geldt voor de groene en oranje 

tak. 

Voor onze data geeft dit dus: 

 

N = totaal aantal gekleurde werksters = 272 = 206 gele +34 groene + 32 oranje 

n = aantal gekleurde werksters op een tak op een bepaalde dag 

S =  206 voor de gele werksters 

34 voor de groene werksters 

32 voor de oranje werksters 

Y =  voor de gele tak, het aantal gele werksters op de gele tak 

voor de groene tak, het aantal groene werksters op de groene tak 

voor de oranje tak, het aantal oranje werksters op de oranje tak 

Het aantal successen werd telkens per tak en per dag berekend. 

 

voorbeeld 21/7 op de gele tak werden 48 gele werksters gevonden en 3 anders gekleurde werksters.  

N = 272 

n = 51 

S = 206 

y = 48 

 

De kans dat exact 48 werksters worden aangetroffen wordt met bovenstaande formule berekend 

 

 

 

Deze kans sommeren we met de kansen om nog meer gele werksters te vinden: 

P = P(X = 48) + P(X = 49) + P(X = 50) + P(X = 51) 

Analyse werd uitgevoerd in SAS 9.2. 

 

7.2 VERFEXPERIMENT 2 

7.2.1 Opzet 

In dit experiment werd nagegaan of plaatstrouwheid behouden blijft na het verplaatsen van de 

werksters . Dit experiment werd uitgevoerd in de open vlakte nabij nest ‘VEX’. Er werden twee jonge 

Witte Abelen (‘struiken’) dichtbij het nest gekozen. De werksters op de dichtste struik werden groen 

gemerkt, degene op de verder gelegen struik wit. Het verven gebeurde met twee personen waardoor 

de overplaatsing van de groene werksters naar de witte struik en de witte werksters naar de groene 

struik tegelijk gebeurde. In totaal werden 125 groene en 125 witte werksters overgeplaatst. Na de 

overplaatsing waren de werksters licht verstoord en namen ze vaak een dreighouding aan. Na een 

tijdje begon een groot deel echter te tokkelen op de nieuwe struik. In dit experiment werd er dus 

gekeken of de overgeplaatste mieren terugkeerden naar hun oorspronkelijke struik of ze eerder 

terugkeerden naar hun nieuw ontdekte voedselbron. We controleerden (telkens omstreeks 10 uur) 

vijfmaal in een periode van tien dagen (Fig. 16). 
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Figuur 16. Overzicht verfexperiment 2. Nest VEX is erg klein en ligt tegen de tak aan. Struik experiment 3 werd gebruikt 
voor het verfexperiment 3 (zie verder). Let ook op het verharde wandelpad op de achtergrond.  

7.2.2 Statistische analyse 

We onderzochten of werksters preferentieel terugkeren naar hun struik. Indien dit niet het geval is, 

verwacht je na een tijd op beide struiken evenveel groene als witte werksters (random verdeling). 

We analyseerden deze data met de eigenschappen van de hypergeometrische distributie met N = 

250, n = aantal gemerkte werksters op een struik op een dag, s = 125, y =  aantal groene werksters op 

groene struik, aantal witte werksters op witte struik. De analyse werd uitgevoerd in SAS 9.2. 

 

7.3 VERFEXPERIMENT 3 

7.3.1 Opzet 

In een laatste instantie werd een detailstudie uitgevoerd om de plaatstrouwheid op microschaal 

(blad) te onderzoeken. Melkende mieren per blad van een jonge Witte Abeel (Populus alba) werden 

differentieel gemerkt. Aangezien het boompje twintig bladeren had, werd met vijf kleuren twintig 

kleurencombinaties gevormd (zie tabel 22 bijlage 4). Elke kleurencombinatie kreeg een 

overeenkomstig nummer van één tot twintig en werd bovenop het blad aangebracht. In een 

tijdspanne van een maand controleerde ik zeven keer de werksters op het boompje (Fig. 17). 
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Fig. 17. Verfexperiment 3. A. Schematisch overzicht struik met 4 takken en 20 bladeren. B. Dubbelgemerkte werksters 
aan het tokkelen. Werkster groen-wit tokkelde oorspronkelijk op blad 15, werkster groen-oranje zat oorspronkelijk op 
blad 14 cfr. bijlage 4. C. Struik verfexperiment 3 met genummerde bladeren. D. Enamelverf. 

7.3.2  Statistische analyse 

Hier werd onderzocht of werksters terugkeerden naar eenzelfde blad of naar nabijgelegen bladeren. 

Door de complexiteit van de data werd gekozen om een empirische analyse te doen. 
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Deel 4: Resultaten 

1. Morfometrische metingen

1.1 PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS (PCA)  

1.1.1 PCA– soort: F. polyctena en F. rufa 

 
Figuur 18. Ordinatiediagram PCA-soort: Prin2 uitgezet t.o.v. Prin1. 

De eerste as verklaart maar liefst 94.42 % van de variatie in de morfometrische dataset (tabel 4). De 

elementen van de eigenvectoren van de tien variabelen zijn allemaal ongeveer even groot en positief 

gecorreleerd met die as. Dit betekent dat alle variabelen sterk lineair met elkaar gecorreleerd zijn 

langs die as. De eerste as (Prin1) geeft daarom de variatie in grootte (van alle lichaamsdelen) weer en 

kan dus beschouwd worden als een grootte-as. Concreet betekent dit hoe positiever de waarde van 

een individu langsheen die as, hoe groter al haar lichaamsdelen zijn. De tweede as capteert slechts 

1.83 % van de variatie (cfr. ongelijke schaalverdeling Fig. 18). De bijbehorende waarde van de 

eigenvector oogdiameter is positief terwijl bijna alle andere eigenvectorwaarden negatief zijn. 

Individuen die zich hoog bevinden op Prin2, hebben dus relatief grote ogen voor hun lichaam. 

Vanwege de zeer kleine eigenwaarde wordt die as niet verder geïnterpreteerd. Bovendien is de 

puntenwolk vlak georiënteerd waardoor er zowel kleine als grotere werksters zijn met relatief grote 

ogen. We kunnen dus stellen dat grotere werksters lichaamsverhoudingen van de kleine werksters 

behouden. Alle lichaamsdelen nemen dus min of meer in dezelfde mate toe. Er is geen 

disproportionele groei van bepaalde lichaamsdelen, bvb. kop bij Pheidole soorten (Mertl & Traniello 

2009). 
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Op basis van de hier gemeten variabelen kan er geen onderscheid gemaakt worden tussen werksters 

van F. polyctena en F. rufa (overlapping puntenwolken). De twee soorten voldoen aan dezelfde 

morfometrische verhoudingen.  
 

Tabel 4. Output PCA-soort (PCA op F. rufa en F. polyctena). Eigenwaarden van een as zijn een maat voor de verklaarde 
variatie.  Eigenvectoren geven de richting van de transformatie weer en bijgevolg de bijdrage van de meetvariabelen aan 
de as.  

Eigenwaarden behorend bij de tien principale assen  Eigenvectoren behorend bij de eerste twee principale 

assen 

 Eigenwaarde 

(proportie variatie verklaart 

door as) 

Cumulatieve proportie verklaarde 

variatie 

 

Prin1 Prin2 

Prin1 9.44154604 0.9442 mesosoma 

 
0.321103 -.058685 

Prin2 0.18303887 0.9625 kopbreedte 0.323282 -.024442 

Prin3 0.11709012 0.9742  koplengte 0.316731 -.286787 

Prin4 0.07836150 0.9820  oogdiameter 0.299137 0.902234 

Prin5 0.07114848 0.9891  femur 0.322755 -.067904 

Prin6 0.04794383 0.9939  tibia 0.321368 -.052793 

Prin7 0.02638532 0.9966  mandibula 0.309363 -.102246 

Prin8 0.01761029 0.9983  scapus 0.321399 0.039636 

Prin9 0.01156168 0.9995  gaster 0.314658 -.020602 

Prin10 0.00531387 1.0000  mesonotum 0.311640 -.282554 

 

 

1.1.2 PCA- taken F. polyctena. 

 

Figuur 19. Ordinatiediagram PCA-taken: Prin2 uitgezet t.o.v. Prin1. 
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Ook nu verklaart Prin1 bijna alle variatie (93.64 %) (tabel 5). Deze as geeft ook nu de variatie in 

grootte van alle lichaamsdelen weer. Opvallend is dat een groep honingdauwverzamelaars links op 

de as niet overlappen met de twee andere taken (rechts wel overlapping) (Fig. 19). Dit wijst erop dat 

de kleinste werksters honingdauw verzamelen. De verklaarde variatie door Prin2 is erg klein en 

bovendien clusteren de drie taken niet differentieel langs deze as. We kunnen dus besluiten dat de 

verschillende taken niet samengaan met vormverschillen, maar enkel/hoogstens met 

grootteverschillen. 

Tabel 5. Output PCA-taken. Eigenwaarden van een as zijn een maat voor de verklaarde variatie.  Eigenvectoren geven de 
richting van de transformatie weer en bijgevolg de bijdrage van de meetvariabelen aan de as.  

Eigenwaarden behorend bij de tien principale assen 

 

Eigenvectoren behorend bij de eerste twee principale assen 

 

Eigenwaarde 

(proportie variatie 

verklaart door as) 

Cumulatieve proportie 

verklaarde variatie 
 Prin1 Prin2 

Prin1 9.36387596 0.9364 mesosoma 0.321075 -.172811 

Prin2 0.15871356 0.9523 kopbreedte 0.322641 -.035986 

Prin3 0.12349683 0.9646  koplengte 0.315828 -.047812 

Prin4 0.10469914 0.9751  oogdiameter 0.305694 0.779284 

Prin5 0.09147543 0.9842  femur 0.322695 0.011457 

Prin6 0.06580047 0.9908  tibia 0.320561 0.012432 

Prin7 0.03548393 0.9944  mandibula 0.312456 0.232238 

Prin8 0.02649474 0.9970  scapus 0.321497 0.015921 

Prin9 0.01924493 0.9989  gaster 0.309955 -.411366 

Prin10 0.01071501 1.0000  mesonotum 0.309299 -.368207 

 

1.2 GESTANDAARDISEERDE VERBANDEN TUSSEN MEETVARIABELEN 

Om de relatieve groei van verschillende lichaamsdelen bij een groter wordend lichaam grafisch weer 

te geven, kunnen de meetvariabelen t.o.v. de grootte uitgezet worden. Aangezien max. kopbreedte 

een erg goede proxy is voor grootte (zie PCA), worden alle lichaamsdelen uitgezet t.o.v. die maat. De 

maten hebben een ongelijke variatie door de verschillende schaal waarop ze gemeten zijn. Om ze 

vergelijkbaar te maken (grote lengtematen automatisch grotere variatie), moeten we ze 

standaardiseren (minus gemiddelde/Stdev). Deze gestandaardiseerde meetwaarden zijn in Figuur 20 

uitgezet voor respectievelijk de metingen bij F.polyctena, F.rufa en de drie taken.  
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Honingdauwverzamelaars 

  

Fig.20. Gestandaardiseerde verbanden tussen kopbreedte en andere meetvariabelen. 

Alle lichaamdelen liggen verspreid rond de as die een perfect isometrische groei weergeeft. De 

punten van alle variabelen liggen op een rechte (niet bij allometrische groei). Dit bevestigt de 

resultaten van de PCA en de stelling dat er geen vormveranderingen optreden bij veranderende 

lichaamsgrootte. 

1.3 DISCRIMINANT FUNCTIE ANALYSE (DFA) 

1.3.1 DFA - soort  

      

Figuur 21. DFA –score voor individuen van de soorten F. rufa en F. polyctena op basis van raw canonical coefficients 

De berekende coëfficiënten van de transformatie zijn gegeven in tabel 6. 

Wanneer we de tien opgemeten maten lineair combineren met de respectievelijke raw canonical 

coëfficiënten krijgen we per individu een score . Die score kunnen we grafisch uitzetten (Fig. 21). We 

zien dat de twee soorten nauwelijks kunnen gescheiden worden op basis van de tien opgemeten 

kenmerken. Aangezien F. rufa individuen positievere waarden hebben, kunnen we op basis van de 

pooled canonical coefficiënten zeggen dat F. rufa een relatief langere scapus en relatief kleinere 

femur heeft (tabel 6). Deze verschillen tussen de twee soorten blijken na uitzetting van deze 

variabelen t.o.v. elkaar miniem te zijn (niet afgebeeld). Het is niet mogelijk om op basis van de tien 

metingen een individu ondubbelzinnig toe te wijzen aan F. rufa of F. polyctena. DFA bevestigt dus de 
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bevindingen gevonden bij de PCA dat F.rufa en F. polyctena erg gelijkaardig zijn voor de hier 

opgemeten morfologische karakteristieken.  
 

Tabel 6. Canonical coëfficiënten voor DFA-soort gegeven in SAS-output. De raw canonical coëfficiënten laten toe om voor 
elk individu een score te berekenen zodat de scores tussen de individuen van beide soorten maximaal verschillen (zie Fig. 
21). De gepoolde coëficïenten geven het relatieve belang weer van de variabelen in die score.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1 DFA - taken 

 

Aangezien er drie groepen zijn (honingdauw, prooi en nestmateriaal), verkrijgen we nu twee 

canonical coefficients per meetvariabele (tabel 7). Als we deze twee lineair combineren met de tien 

meetvariabelen bekomen we twee scores per individu. Deze kunnen we grafisch opvatten als een X 

en Y coördinaat in een coördinatenstelsel (Fig. 22). 

 

Figuur 22. DFA-scores voor individuen (F. polyctena) van drie verschillende taken op basis van raw canonical coefficients. 

6 8 10 12 14 16

1

2

3

4

5

6

7

8

prooi

nestmateriaal

honingdauw

 

Pooled Within-Class Standardized 

Canonical Coefficients 

 

 

Raw Canonical 

Coefficients 

Can1 Can1 

mesosoma -1.622190992 mesosoma -5.30475197 

kopbreedte 0.317464718 kopbreedte 1.40885508 

koplengte 0.684897170 koplengte 5.34266548 

oogdiameter 0.988014112 oogdiameter 18.74961202 

femur -3.829651732 femur -19.85376431 

tibia 0.182813143 tibia 1.00017651 

mandibula 0.163476959 mandibula 4.20439747 

scapus 5.629919320 scapus 31.47531501 

gaster -0.264356267 gaster -1.59356554 

mesonotum -2.074230187 mesonotum -24.46066201 

DF 1 

D 

F  

2 
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De drie groepen kunnen niet ondubbelzinnig van elkaar gescheiden worden. Een deel van de 

honingdauwverzamelaars vertoont geen overlap met de andere taken op DF1. De pooled canonical 

coefficients wijzen o.a. op relatief grotere koppen bij de prooi- en nestmateriaalverzamelaars en 

langere koppen bij de honingdauwverzamelaars (want honingdauwverzamelaars lage scores 

langsheen DF1, de twee andere taken hoge scores). Deze verschillen tussen de drie groepen blijken 

bij uitzetting van deze variabelen t.o.v. elkaar verwaarloosbaar te zijn (niet afgebeeld). 

Tabel 7. Canonical coëfficiënten voor taak gegeven in SAS-output. De raw canonical coëfficiënten laten toe om voor elk 
individu een score te berekenen zodat de scores tussen de individuen van beide soorten maximaal verschillen (zie Fig. 
21). De gepoolde coëficïenten geven het relatieve belang weer van de variabelen in die score. 

 

1.3.2 Implicaties voor metingen 

Bijna alle hier bestudeerde morfologische variatie tussen de werksters beperkt zich tot louter 

grootteverschillen. Daarom achten we het voldoende om enkel de grootte op te meten van de 

verschillende werksters om het verband tussen morfologie en taak te bepalen. Er werden geen 

verschillen gevonden tussen de twee soorten en de drie taken zodat we voor alle werksters dezelfde 

maat kunnen gebruiken. De grootte van de eigenvectorwaarde bij een bepaalde Prin-as is een maat 

van de relatieve bijdrage van de variabele tot de as. Bij PCA-soort en PCA-taken zien we dat maximale 

kopbreedte een van de grootste bijdragen (respect. grootste en 2de grootste) levert. Maximale 

kopbreedte is dus een erg goede maat voor de grootte van de mieren en in uitbreiding voor een 

groot deel van de morfologie.  

  

 Pooled Within-Class Standardi zed 

Canonical Coefficients 

 

 Raw Canonical Coefficients 

Variabele Can1 Can2 Variabele Can1 Can2 

mesosoma 0.848971619 -0.237436351 mesosoma 4.40886391 -1.23305012 

kopbreedte 1.145152087 -0.064642953 kopbreedte 8.70229545 -0.49123787 

koplengte  -0.550131696 -1.321214233 koplengte -6.28081383 -15.08420745 

oogdiameter -0.289225955 0.422021634 oogdiameter -9.20051970 13.42486142 

femur 0.607066348 -3.371266874 femur 5.09096446 -28.27203301 

tibia -0.085560543 0.831486865 tibia -0.76055063 7.39111555 

mandibula -0.401181535 1.084886688 mandibula -13.18140335 35.64553148 

scapus -0.387221585 2.801598890 scapus -3.51297499 25.41683423 

gaster 0.237153787 0.570907442 gaster 2.54108677 6.11723457 

mesonotum -0.294194236 -0.524564382 mesonotum -4.93284958 -8.79554005 
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2. Verband tussen taak en grootte 

2.1 GRAFISCH OVERZICHT PER NEST 

Per nest zijn alle taken en hun temporele variatie afgebeeld (Fig. 23, 24, 25 , 26 en 27). De data 

werden niet op deze manier geanalyseerd, maar in deeldata opgesplitst.  

Afkortingen                         
Koepelmieren (Koep), honingdauwverzamelaars dichte boom (HD) 
honingdauwverzamelaars verder gelegen bomen (HF en HFF), 
honingdauwverzamelaars op trail (HT), passieve werksters (PasT), 
honingdauwverzamelaars (HT), passieve werksters op trail (PasT), 
prooiverzamelaars (PT), nestmateriaalverzamelaars (NT), dragers 
dode bosmieren (DT), coconverslepers (Coc), nestbouwers (NB), 
dragers social carrying (TT), getransporteerde werksters social 
carrying (ttt), verkenners 4 m van het nest (VK4), verkenners 16 m 
van het nest (VK16). 

 

 

Figuur 23. Kopbreedte van werksters met verschillende taken over vijf perioden bij nest 1. Foutenvlag geeft SE weer. 
Afstand tot nest HD1 = 0.96 m, HF1 = 15.95, HFF1 = 24.2 m. 
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Afkortingen                         
Koepelmieren (Koep), honingdauwverzamelaars dichte boom (HD) 
honingdauwverzamelaars verder gelegen bomen (HF en HFF), 
honingdauwverzamelaars op trail (HT), passieve werksters (PasT), 
honingdauwverzamelaars (HT), passieve werksters op trail (PasT), 
prooiverzamelaars (PT), nestmateriaalverzamelaars (NT), dragers 
dode bosmieren (DT), coconverslepers (Coc), nestbouwers (NB), 
dragers social carrying (TT), getransporteerde werksters social 
carrying (ttt), verkenners 4 m van het nest (VK4), verkenners 16 m 
van het nest (VK16). 

 

Figuur 24. Kopbreedte van werksters met verschillende taken over vijf perioden bij nest 2. Foutenvlag geeft SE weer. 
Afstand tot nest: HD2 = 2.55 m, HF2 = 8.45 m. 
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Figuur 25. Kopbreedte van werksters met verschillende taken over vijf perioden bij nest 4. Foutenvlag geeft SE weer. 
Afstand tot nest: HD4= 1.64 m, HF4= 9.8 m, HFF4= 27.1 m. 
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Afkortingen                         
Koepelmieren (Koep), honingdauwverzamelaars dichte boom (HD) 
honingdauwverzamelaars verder gelegen bomen (HF en HFF), 
honingdauwverzamelaars op trail (HT), passieve werksters (PasT), 
honingdauwverzamelaars (HT), passieve werksters op trail (PasT), 
prooiverzamelaars (PT), nestmateriaalverzamelaars (NT), dragers 
dode bosmieren (DT), coconverslepers (Coc), nestbouwers (NB), 
dragers social carrying (TT), getransporteerde werksters social 
carrying (ttt), verkenners 4 m van het nest (VK4), verkenners 16 m 
van het nest (VK16). 

 

Figuur 26. Kopbreedte van werksters met twee taken over vijf perioden bij nest 10. Foutenvlag geeft SE weer. 

Figuur 27. Kopbreedte van werksters met verschillende taken over vijf perioden bij de vier F. rufa nesten. Foutenvlag 
geeft SE weer. Afstand tot nest: HD6 = 2.77 m, HF6 = 6.53 m, HD12 = 1.44m, HF12 = 9.20 m, HD12b = 20 m 
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4 Lsmeans = least squares means = de verwachte waarde geschat aan de hand van de least squares methode. 

 

2.2 GROOTTE VARIATIE TUSSEN KOEPELS 

  

Figuur 28. Overzicht kopbreedte van de mieren op koepel (Koep) voor verschillende nesten en over verschillende 
perioden. Langs x-as staat het nestnummer en de soort.  

Fig. 28 geeft een overzicht van de gemiddelde kopbreedte van de koepelmieren van alle nesten over 

de vijf perioden. Tussen de twee soorten verschillen de mieren op de koepel licht significant ( 10 % 

significantieniveau; lsmeans4 F. polyctena = 1.56, lsmeans F. rufa = 1.50, P = 0.0913) (tabel 8). Op een 

histogram van de twee soorten ligt de distributie van F. rufa licht verschoven naar kleinere 

kopbreedtes t.o.v. F. polyctena (Fig. 29). Beide soorten hebben een unimodale verdeling. Er is geen 

interactie-effect tussen soort en periode. De grootte van de mieren verschilt sterk significant over de 

verschillende perioden (P = 0.0086). Hierbij valt op dat voor alle nesten begin oktober de grootte van 

de mieren het laagste is (Fig. 24). Post-hoc Tukey test toont dat alle perioden significant verschillen 

met de laatste periode (begin oktober) (tabel 9). Tussen de nesten is er een grote variatie in de 

gemiddelde kopbreedte van de koepelmieren (covtest P = 0.0478) (vergelijk nest 2 met nest 10 Fig. 

28). 
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Tabel 8. GLM output. Grootte variatie tussen koepels. Weggelaten termen (iteratief) uit intitieel model tussen haakjes. 

Fixed effects df F P 

soort 1; 7,15 3.80 0.0913 

periode 4; 26.5 4.26 0.0086 

(soort*periode) (4; 22.9) (0.64) (0.6365) 

    

Random    

nest(soort)   0.0478 

periode*nest(soort)   0.0382 

residual   <0.0001 

 
Tabel 9. Post-hoc Tukey - Grootte variatie tussen koepels. Vergelijking van de kopbreedte van de koepelmieren tussen de 
vijf perioden 

 Lsmeans (mm) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 

Periode 1 1.54      

Periode 2 1.54 0.9959     

Periode 3 1.53 0.9944 0.9401    

Periode 4 1.54 0.9911 1.0000 0.9089   

Periode 5 1.48 0.0244 0.0105 0.0532 0.0105  

 

 

 

Figuur 29. Histogram van de kopbreedte van de mieren op koepel (Koep). Waarden op abscis geven bovengrens van een 
grootteklasse weer (in mm). 
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2.3 VARIATIE IN GROOTTE TUSSEN TAKEN 

Taak is hoog significant (P < 0.0001) (tabel 10). Post-hoc analyse toont ons een mozaïek van 

significante en niet-significante verschillen tussen de taken (tabel 11). Analyse van deze tabel leert 

ons dat we de werksters (weliswaar kunstmatig) kunnen groeperen. De kleinste werksters die van 

bijna alle andere taken verschillen zijn de nestbouwers (NB). Dan volgt de groep van werksters die 

ongeveer even groot zijn als de koepelmieren, dus werksters van gemiddelde grootte en hierbij 

rekenen we getransporteerde werksters (ttt), cocondragers (Coc),koepelmieren (Koep) en de 

passieve werksters (PasT). De honingdauwverzamelaars op de mierenstraat (HT) behoren hier in 

principe ook bij. HT is wel significant groter dan Koep, maar is niet verschillend van de anderen leden 

van deze groep. De groep met de grootste werksters bestaat uit nestmateriaalverzamelaars (NT), 

verslepers van dode bosmieren (DT) , verkenners (VK), prooiverzamelaars (PT) en dragers bij social 

carrying (TT). Hierbij moet nog opgemerkt worden dat NT, het kleinste lid van deze groep wel 

significant verschilt van de twee grootste leden van deze groep (PT en TT). 

 
Tabel 10. GLM output. Variatie in kopbreedte (grootte) tussen taken.  

Fixed effects Df F P 

taak 10; 2811 37.04 <0.0001 

    

Random    

nest   0.1151 

(nest*taak)   (0.1215) 

residual   <0.0001 

 
 

Tabel 11. Post-hoc Tukey - Variatie in kopbreedte (grootte) tussen taken. Paarsgewijze vergelijking van de kopbreedte 
tussen alle taken. Witte cellen significant, lichtgrijs laag significant, donkergrijs niet significant. VK4 en VK 16 werden 
samengenomen hebben, omdat er geen grootteverschillen tussen de verkenners op 4 en 16m waren (zie verder). 
Nestbouwers (NB), getransporteerde werksters social carrying (ttt), coconverslepers (Coc), koepelmieren (Koep), 
passieve werksters (PasT), honingdauwverzamelaars (HT), nestmateriaalverzamelaars (NT), dragers dode bosmieren 
(DT), verkenners (VK), prooiverzamelaars (PT), dragers social carrying (TT). 

 Lsmeans Error NB Ttt Coc Koep PasT HT NT DT VK PT TT 

NB 1.42 0.042            

Ttt 1.54 0.038 0.1448           

Coc 1.54 0.038 0.0898 1.0000          

Koep 1.56 0.028 0.0013 0.9997 1.0000         

PasT 1.58 0.029 0.0001 0.9227 0.9740 0.5891        

HT 1.59 0.029 <.0001 0.6087 0.7587 
0.0225 

 

0.9825 

 
      

NT 1.66 0.030 <.0001 0.0004 0.0010 <.0001 <.0001 0.0001      

DT 1.68 0.037 <.0001 0.0039 0.0073 <.0001 0.0054 0.0484 1.0000     

VK 1.69 0.037 <.0001 0.0006 0.0009 <.0001 0.0006 0.0070 0.9879 1.0000    

PT 1.71 0.029 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0898 0.9888 1.0000   

TT 1.77 0.038 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0033 0.1997 0.4729 0.3368  
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Onderstaande grafieken (Fig.30) tonen histogrammen van deze drie groepen in vergelijking met de 

koepelmieren (Koep). Uiteraard ligt de verdeling van de kleinste werksters verschoven naar de 

kleinere kopbreedtes t.o.v. de koepelmierdistributie. De verdeling van werksters met gemiddelde 

grootte overlapt met de koepelmierdistributie, terwijl de verdeling van de grootste werksters 

verschoven ligt naar de grotere kopbreedtes. Koepelmieren op de koepel vertonen een unimodale 

verdeling. Verder blijkt dat de meeste taken ook een unimodale verdeling te hebben. De 

getransporteerde werksters hebben eerder een bimodale verdeling. Dit is hoogstwaarschijnlijk te 

verklaren door het lage aantal ingezamelde werksters. We kunnen dus besluiten dat de werksters 

van bosmieren een unimodale verdeling hebben en dat dit ook geldt voor de afzonderlijke taken. 

Naargelang de taak gebeurt er een verschuiving van de piek en de volledige distributie. Er zijn 

ondanks het hoge aantal waarnemingen geen prooi- of nestmateriaalverzamelaars kleiner dan 1.20 

mm. 
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Figuur 30. Histogrammen van werksters ingedeeld in drie groepen volgens kopbreedte. In de drie histogrammen stelt het 
gevulde blauwe vlak de groottedistributie voor van de koepelmieren (Koep). De koppen van de werksters zijn ingedeeld 
in grootteklassen van 1 mm (1.0-1.1, 1.1-1.2 … 2.1 tot 2.2). De abscis (X) heeft de bovengrens weer van de klasse. De 
bijbehorende ordinaat de proportie werksters dat een kopbreedte heeft in de grootteklasse [X-0.1 – X[.  
Nestbouwers (NB), getransporteerde werksters social carrying (ttt), coconverslepers (Coc), koepelmieren (Koep), 
passieve werksters (PasT), honingdauwverzamelaars (HT), nestmateriaalverzamelaars (NT), dragers dode bosmieren 
(DT), verkenners (VK), prooiverzamelaars (PT), dragers social carrying (TT). 

 

2.4 TEMPORELE VARIATIE GROOTTE-TAAK 

Werksters verschillen in kopbreedte naargelang de taak die ze uitvoeren in de kolonie (P < 0.0001) 

(tabel 12). P-waarden horend bij de vergelijking tussen de vijf taken verschillen met de eerder 

berekende waarden. Dit komt door het gebruik van een ander model en andere dataset (hier ook 

F.rufa opgenomen). De meeste p-waarden zijn lager bij dit model. Toch blijven de significanties en 

niet-significanties overeenstemmen met hierboven. Post-hoc analyse toont ons dat alle vijf taken 

significant verschillen van elkaar op uitzondering van PasT-HT en PasT-Koep (tabel 13). De 

prooiverzamelaars en nestmateriaalverzamelaars zijn de grootste werksters van deze vijf taken. De 

werksters die deze vijf taken uitvoeren verschillen niet in grootte over de vijf perioden (P = 0.6457). 

Wel is er een interactie-effect tussen taak en periode (P = 0.0007), omdat de kopbreedte verschillend 

verandert doorheen de tijd voor de vijf taken. Het belangrijkste temporeel patroon, hoewel niet 

significant, is het groter worden van de honingdauwverzamelaars in periode 5 en het kleiner worden 

van de nestmateriaalverzamelaars en koepelmieren in periode 5 (cfr. Fig. 24)(tabel 14).  

 

Er is een licht niet-significant verschil tussen de twee soorten (P = 0.1027), waarbij de werkster voor 

deze vijf taken bij F. polyctena gemiddeld groter is (lsmeans F. polyctena = 1.62, F. rufa = 1.56).  

De afwezigheid van een interactie-effect (P = 0.3358) tussen taak en soort wijst erop dat gelijkaardige 

groottecohorten dezelfde taken uitvoeren bij de twee soorten. 
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Tabel 12. GLM output. Temporele variatie grootte-taak. Weggelaten termen (iteratief) uit intitieel model tussen haakjes. 

Fixed effects Df F P 

soort 1; 7.08 3.51 0.1027 

periode 4; 49.2 0.63 0.6457 

taak 4; 3531 58.51 <0.0001 

periode*taak  16; 2482 2.54 0.0007 

(soort*periode) (4; 40.5)   (0.40)  (0.8042) 

(soort*taak) (4; 3750)   (1.14)  (0.3358) 

(soort*periode*taak) (10; 101)   (1.54)  (0.1363) 

    

Random    

nest(soort)   0.0445 

periode*nest(soort)   0.0249 

(taak*nest(soort))   (0.1201) 

(periode*taak*nest(soort))   (0.2006) 

residual   <0.0001 

 

 
Tabel 13. Post-hoc Tukey analyse – Temporele variatie grootte-taak. Paarsgewijze vergelijking van de vijf taken. 
koepelmieren (Koep), passieve werksters (PasT), honingdauwverzamelaars (HT), nestmateriaalverzamelaars (NT), 
prooiverzamelaars (PT). 

 Lsmeans Koep PasT HT NT 

Koep 

 
1.53     

PasT 

 
1.55 0.2252    

HT 

 
1.58 <.0001 0.1726   

NT 

 
1.63 <.0001 <.0001 0.0247  

PT 

 
1.68 <.0001 <.0001 <.0001 0.0097 

 

 
Tabel 14. Lsmeans van koepelmieren (koep), nestmateriaalverzamelaars (NT) en honingdauwverzamelaars op de trail 
(HT) over de vijf perioden. 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 

Koep 

 
1.54 1.54 1.53 1.54 1.48 

NT 

 
1.63 1.68 1.63 1.62 1.58 

HT 

 
1.58 1.59 1.51 1.57 1.65 
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2.5 VERBAND GROOTTE DRAGER – GROOTTE GETRANSPORTEERDE EN DODE 

WERKSTER 

2.5.1 Drager - getransporteerde werkster (social carrying) 

Figuur 31. Verband tussen kopbreedte drager en kopbreedte van de getransporteerde mier. De rechte loopt door 
puntenkoppels met gelijke kopbreedte. De meeste punten liggen onder de rechte omdat de meeste getransporteerde 
mieren kleiner zijn dan hun drager. Stippellijn geeft de lineaire overeenkomst tussen de grootte van de drager en de 
grootte van de getransporteerde drager bij nest 4. 

De dragers zijn significant groter dan de getransporteerde werksters . Bij nest 12 verschilt hun 

kopbreedte gemiddeld 0.11 mm (t19 = 2.74, P = 0.0131). De verschillen bij nest 4 waren opvallender, 

nl. gemiddeld 0.31 mm (t23 = 7.78, P < 0.001). Bij nest 4 waren er maar twee getransporteerde 

werksters groter dan hun dragers, bij nest 12 vijf (Fig. 31).  

Bij nest 4 is er bovendien een lineaire overeenkomst tussen de grootte van de drager en de grootte 

van de getransporteerde werkster. Dit betekent dat de grootste dragers zich concentreren op de 

grootste en de kleinste dragers op de kleinste van de te transporteren werksters (stijgende 

puntenwolk. Bij nest 12 kon deze overenkomst niet aangetoond worden (P = 0.5428). 

Van de 24 getransporteerde werksters bij nest 4 waren twintig werksters fysogastrisch.  

Het is opvallend dat de dragers van nest 12 veel kleiner zijn dan de dragers van nest 4 (Fig.31). 

2.5.2 Drager- dode werkster 
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Figuur 32. Verband kopbreedte drager en kopbreedte dode mier. De rechte loopt door puntenkoppels met gelijke 
kopbreedte. De meeste punten liggen onder de rechte, omdat de meeste dode mieren kleiner zijn dan hun drager. 

De dragers zijn gemiddeld groter dan de dode werksters die ze versleepten. Gemiddeld verschilt hun 

kopbreedte 0.15 mm (t17 = 2.52, P = 0.02). 

Er is geen significante overeenkomst tussen de grootte van de drager en de grootte van de dode mier 

(P = 0.4786) (Fig. 32).  

3. Size-distance relatie 

3.1 HONINGDAUWVERZAMELAARS 

3.1.1 Lineaire regressie: gradiënt bomen (nest 2) 

 

Figuur 33. Kopbreedte honingdauwverzamelaars nest 2 in functie van afstand boom tot nest. Foutbalken geven 
standaardfouten weer. 

De verzamelaars die op een bepaalde boom aangetroffen worden, vertonen een grote variatie. Er is 

een stijgende trend in kopbreedte naarmate de honingdauwverzamelaars op verdergelegen bomen 

foerageren (ALM, F = 19.42, P < 0.0001). R² = 0.23 is echter erg laag, omdat er niet echt een 

monotoon stijgend verband is. Het lijkt er eerder op dat de gemiddelde grootte van de werksters 

sprongsgewijs met de afstand verandert (Fig. 33). Honingdauwverzamelaars vlakbij het nest zijn erg 

klein. Op de boom waartegen het nest leunt, daalden niet de kleinste verzamelaars af. Verder 

gelegen bomen trekken grotere verzamelaars aan, maar hun grootte verandert niet echt met 

toenemende afstand. Opvallend is ook hoe ver werksters van een nest foerageren (tot 50 m). 
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3.1.2 Size-distance relatie alle nesten 

 

Figuur 34. Overzicht van de size-distance relatie bij  honingdauwverzamelaars voor alle nesten doorheen de tijd. HD 12b 
niet afgebeeld. 

Fig. 34 toont dat de dichtbijgelegen bomen van de nesten (HD) kleinere honingdauwverzamelaars 

hebben dan de verdergelegen bomen (HF). Deze hebben op hun beurt kleinere werksters dan de 

werksters op de verst gelegen voedselbomen (HFF).  

Kopbreedtes nemen significant toe met de afstand tot het nest (P = 0.0219, rico = 0.021) (tabel 15). 

  

Na verhuizing van nest 12 naar nest 12b kwamen nog altijd werksters boom HD12 (maar niet HF12) 

bezoeken (nu vertrekkend vanuit nest 12b). Deze boom die oorspronkelijk dicht (1.44 m) bij het nest 

lag, bevindt zich nu veel verder (20 m) van het nieuwe nest. De honingdauwverzamelaars op boom 

HD12 zijn dan in overeenstemming met de size-distance relatie groter dan voor de verhuizing (nest 

12 mean = 1.45 , nest 12b mean = 1.53 ,tpooled = -2.44, P = 0.0166) (Fig. 27). Toch is hun gemiddelde 

grootte veel kleiner dan de grootte van de werksters op HF12, een boom die nochtans een stuk 

dichter ligt (9.20 m) van het oorspronkelijke nest 12 (niet meer bezocht door nest 12b).  

 

Honingdauwverzamelaars zijn in periode 5 (begin oktober) het grootst en significant verschillend van 

werksters verzameld in periode 1, 3 en 4 (tabel 16). Dit resultaat komt overeen met het groter 

worden van de honingdauwverzamelaars op de trail (HT) in periode 5 (zie tabel 14). 
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Tabel 15. GLM output. Size-distance relatie alle nesten. 

Fixed effects df F P 

periode 4; 1039 7.60 <0.0001 

afstand 1; 4.09 12.96 0.0219 

(periode*afstand) (4; 8,05) (0.38) (0.8185) 

    

Random    

nest   0.1633 

(periode*nest)   (0.1781) 

afstand*nest   0.0907 

(periode*afstand*nest)   (0.1232) 

residual   <0.0001 

 
Tabel 16. Post-hoc Tukey – size distance relatie alle nesten. Vergelijking van de kopbreedte van de 
honingdauwverzamelaars tussen de vijf perioden. 

 Lsmeans (mm) Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 

Periode 1 1.54      

Periode 2 1.58 0.0538     

Periode 3 1.56 0.7679 0.6109    

Periode 4 1.53 0.9289 0.0123 0.2889   

Periode 5 1.62 0.0002 0.1467 0.0067 < 0.0001  

       

 
Figuur 35. Kopbreedte van werksters met andere taken geplot op size-distance relatie van de honingdauwverzamelaars. 
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Interessant is nu om de honingdauwverzamelaars te situeren op de taak-grootte-as. Fig. 35 geeft 

naast de grootteverdelingen ook de gemiddelde groottes van een paar andere taken zoals eerder  

berekend (lsmeans tabel 11).  

Opvallend is dat er bomen kunnen gevonden worden die bij de drie groottegroepen (vermeld in 

voorgaande paragraaf) kunnen ingedeeld worden. Zo heb je bomen met heel kleine werksters die 

zich in de grootterange van de nestbouwers bevinden (bvb. HD1, HD2 en HD4), bomen met 

werksters van gemiddelde grootte (bvb. HFF 1 en HF4) en bomen met honingdauwverzamelaars op 

het uiteinde van de groottedistributie (bvb. HFF4 en HF2 vanaf periode 3). De gemiddelde grootte 

van honingdauwverzamelaars die terugkeren op de mierenstraat (HT, lsmeans = 1,58) is zoals te 

verwachten een samenraapsel van werksters met de grootte van werksters afkomstig van dichte en 

verder afgelegen bomen. Daardoor nemen ze gemiddeld een intermediaire waarde aan. Sommige 

bomen kunnen al op redelijk dichte afstand erg grote honingdauwverzamelaars hebben (bvb. HF 2), 

terwijl bij andere nesten kleine werksters over grote afstanden kunnen worden uitgestuurd om 

honingdauw te verzamelen.  

   

3.2 PROOIVERZAMELAARS  –  REFERENTIE -  MIEREN OP PAD 

 
Figuur 36. Size-distance relatie voor drie categorieën: prooiverzamelaars mierenstraat - referentie mierenstraat - mieren 
op (wandel)pad. Rode streepjes geven gemiddelde weer. 
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Ook hier valt de enorme variatie op binnen de drie categorieën, waarbij zowel heel kleine als grote 

werksters de “taak” uitvoeren (Fig. 36). Voor de verschillende categorieën bleek de afstand geen 

invloed te hebben op de kopbreedte (tabel 17). Er is dus hier in tegenstelling met de 

honingdauwverzamelaars geen size-distance relatie. Tussen de drie categorieën zijn er wel 

significante verschillen (ALM, F = 9.98, P < 0.0001). De mieren op het wandelpad zijn het grootst 

(kopbreedte = 1.64 mm), gevolgd door de prooiverzamelaars op de mierenstraat (kopbreedte = 1.61 

mm). De kleinste zijn de referentiemieren (kopbreedte = 1.57 mm). Post-hoc analyse leert ons de 

referentiemieren significant kleiner zijn dan de twee andere categorieën (tabel 18).  

Tabel 17. ALM output. Size-distance relatie prooiverzamelaars-referentie-pad. 

Fixed effects df F P 

categorie 2 9.98 <0.0001 

(afstand) (1) (2.49) (0.1147) 

(categorie*afstand) (2) (1.67) (0.1899) 

 

Tabel 18 . Post-hoc analyse Tukey: Vergelijking kopbreedte tussen de drie categorieën: prooi-referentie-wandelpad. 

 referentie prooi 

prooi 0.0408  

wandelpad <.0001 0.2908 

 

3.3 VERKENNERS 

Een ongepaarde t-test toont aan dat er geen verschil is in grootte van de verkenners op 4 m (mean = 

1.64 mm) en 16 m (mean = 1.63 mm) ( tpooled = -0.13, P = 0.9001) . Er zijn dus geen aanwijzingen dat 

de verkenners een size-distance relatie hebben. 

4. Size-load relatie 

4.1 NESTMATERIAAL 

De variabele kopbreedte is zwak significant (P = 0.0482), maar de interactieterm van kopbreedte met 

tijdsperiode is sterk significant (P = 0.0135) (tabel 19). Rekening houdend met de interactietermen 

wordt de relatie tussen kopbreedte en massa van het nestmateriaal in twee perioden zelfs negatief. 

We besluiten dat de relatie tussen kopbreedte en massa van nestmateriaal niet eenduidig is en 

hoogstens zwak is (Fig.37). 

 

Tijdsperiode (P = 0.0118) is significant op het 5 % significantieniveau. Post-hoc Tukey test op lsmeans 

van de vijf perioden (massa van materiaal bij gemiddelde kopbreedte per periode) geeft geen 

significante verschillen. Dit komt omdat ondanks de grote verschillen tussen de intercepten, de  

rechten voor de verschillende perioden elkaar kruisen bij een gemiddelde kopbreedte door de 

interactie-effecten. 
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Figuur 37. Verband tussen kopbreedte en massa nestmateriaal. De punten zijn voor de duidelijkheid niet onderverdeeld 
per periode. 

 

Figuur 38. Verband tussen kopbreedte en massa prooien. De punten zijn op de grafiek niet onderverdeeld per periode  
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Tabel 19. GLM output. Massametingen nestmateriaal.  

Fixed effects Df F P 

kopbreedte 1; 202 3.95 0.0482 

periode 4; 203 3.31 0.0118 

kopbreedte*periode 4; 203 3.23 0.0135 

    

Random    

(nest)   (0.1791) 

(periode*nest) 

(kopbreedte*nest) 

(periode*kopbreedte*nest) 

  (0.2060) 

(.) 

(0.4470) 

residual   <0.0001 

 

 

4.2 PROOIEN 

De relatie tussen kopbreedte en massa is hoog significant (P <.0001) (tabel 20). Er is een stijgende 

trend met een richtingscoëfficiënt van 0.084 (Fig. 38). In tegenstelling met het nestmateriaal neemt 

de massa van de prooien toe met de kopbreedte voor alle perioden (positieve rico en geen 

interactie-effect kopbreedte*periode). 

Uit Fig. 38 blijkt duidelijk dat de zwaarste prooien door de grootste werksters worden versleept. Dit 

betekent echter niet dat ze ook geen kleine prooien aanvoeren. Lichte prooien kunnen dus door alle 

werksters worden aangevoerd, terwijl zwaardere prooien enkel door de grootste werksters worden 

meegesleurd.  

 

Er is een zwak significant verschil op het 10 % niveau tussen de twee soorten (P = 0.0642). Een F. rufa 

werkster met een bepaalde grootte versleept zwaardere prooien dan een F. polyctena werkster. 

Naar het einde van het seizoen versleepten werksters met een bepaalde kopbreedte zwaardere 

prooien (P = 0.0072) (Post-hoc Tukey: combinaties P1-P4, P1-P5, P2-P3, P2-P4, P2-P5 en P3-P5 

significant verschillend op 10 % significantieniveau. 

Tabel 20. GLM output. Massametingen prooien. 

Fixed effects Df F P 

kopbreedte 1;326   27.51  <.0001 

periode 4;326   3.57  0.0072 

soort 1;326   3.45  0.0642 

(kopbreedte*periode) (4;319)   (0.84)  (0.4976) 

(soort*periode) (1;13.1)   (0.29)  (0.6014) 

(soort*kopbreedte) (1;324)   (1.30)  (0.2543) 

(soort*periode*kopbreedte) (1; 315) (0.34) (0.5627) 

    

Random    

(nest(soort))   (0.1830) 

(periode*nest(soort))   (0.2199) 

(kopbreedte*nest(soort))   (0.4103) 

(periode*kopbreedte*nest(soort))   (0.2148) 

residual   <0.0001 
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5.   Prooisamenstelling 

 

Figuur 39. Prooisamenstelling over de verschillende perioden. Totaal 293 waarnemingen : begin juli (81), eind juli (67), 
midden aug. (63), begin sept. (55), begin okt. (27). Niet herkenbaar en weggelaten: 52 prooien. 

Bosmieren zijn polyfage predatoren (Fig. 39). Ze voeden zich met zeer diverse taxonomische 

groepen. Diptera vertegenwoordigen het grootste deel van de samenstelling, maar heel wat andere 

groepen (zoals Isopoda, Homoptera ...) zijn ook erg belangrijk in het dieet. Bosmieren jagen op alle 

ontwikkelingsstadia van de prooien. Zo brengen ze larven/nimfen (Zweefvlieg, Dermaptera, 

Coleoptera …), poppen (Myrmica poppen, Dipterapoppen …) en adulten aan van nagenoeg alle hier 

bejaagde taxonomische groepen. De grootte en massa van de prooien is bovendien enorm variabel. 

De zwaarste prooien waren vooral rupsen van vlinders. Tot de kleinste prooien behoorden 

bladluizen. Vaak voerden de mieren slechts delen van het lichaam (poot Orthoptera, vleugel 

Neuroptera …) aan. 

Het proportionele aandeel van de verschillende groepen varieert significant doorheen de tijd (P = 

0.0001 Monte Carlo optie) 

Het opvallendste temporeel patroon is het toenemende belang van Oligochaeta en het afnemende 

belang van Isopoda in het dieet naarmate de zomer vorderde. 
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6. Nestmateriaalsamenstelling 

 

Figuur 40. Materiaalsamenstelling over de verschillende perioden. Totaal 234 waarnemingen: begin juli (54), eind juli 
(58), midden augustus (57), begin september (46), begin oktober (19). Niet herkenbaar en weggelaten 4 waarnemingen. 

De bosmieren brengen vooral dennennaalden (vaak kleine stukjes) aan (Fig. 40). Opvallend is ook het 

relatief groot aandeel van verzamelaars met hars. De samenstelling verschilt significant doorheen de 

tijd. (P = 0.0076 Monte Carlo optie). Het opvallendste temporeel patroon is het afwezig zijn van hars 

in periode 1 (begin juli), terwijl het in de andere perioden een belangrijk deel uitmaak van het 

aangebracht materiaal. Fig. 41 toont een overzicht van het nestmateriaal. 
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Figuur 41. Overzicht nestmateriaal: dennenaald(stuk) (1), hars (2), vruchtje (3), ? (4), schors (5), kegeltje (6), bladstukjes 
(7), katje (8), zaadschub (9), bloempje (10). 
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7. Verfexperimenten (Ortstreue) 

7.1 VERFEXPERIMENT 1 

Op de omliggende struiken werden  geen gemerkte werksters gevonden. Ook op de mierenstraat en 

rondom het nest werden geen gekleurde werksters opgemerkt. Gemerkte werksters werden alleen 

op de oorspronkelijke struik aangetroffen. Dit is een aanwijzing (maar geen absoluut bewijs) dat de 

werksters hun taak (honingdauw verzamelen) voor een periode bleven doen en dit bovendien 

uitvoerden op dezelfde struik. 

De trouwheid aan plaats is veel strikter dan enkel terugkeren naar de oorsponkelijke struik. De 

werksters tonen een duidelijke voorkeur om naar de tak terug te keren waar ze gemerkt werden 

(Fig.42). De verhouding tussen de verschillende gekleurde werksters op een tak wijkt in de meeste 

gevallen significant af van de verhouding (206/34/32) die je verwacht als de gekleurde werksters 

geen voorkeur voor een bepaalde tak van de struik zouden hebben. Alleen bij de gele takken was er 

vanaf 5 augustus een verhouding tussen de kleuren die niet afweek van de startverhouding. De 

daling kan te wijten zijn aan een dalende spatiale trouwheid naarmate de tijd strijkt. Maar er zijn ook 

andere verklaringen. Mogelijks is het relatief dalen van de gele werksters te wijten aan het relatief 

stijgen van groene en oranje werksters. Een dalende kwaliteit van de groene en oranje tak (cfr. sterk 

dalen totaal aantal werksters) zorgde er misschien voor dat de groene en oranje werksters 

gemakkelijker verhuisden. Anderzijds zijn er naarmate de tijd verstrijkt, steeds minder gekleurde 

werksters waardoor de onzekerheid op het resultaat natuurlijk groter wordt.  

Figuur 42. Proportie gemerkte werksters in de tijd bij verfexperiment 1. Proportie gemerkte werksters op struik zoals bij begin merken 
(start). Aantal werkster van een bepaald kleur aangeduid op balk, onder balk datum staalname en totaal aantal werksters (gemerkt + 
niet-gemerkt). Opvallend is het groter aandeel gele werksters op de gele takken, groene werksters op de groene tak en oranje werkster 
op de oranje tak i.v.m. de startverhouding. Waarnemingen significant verschillend van startverhouding (5% significantieniveau) 
aangeduid met asterisk boven balk (*). P-waarden in bijlage 4. 
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7.2 VERFEXPERIMENT 2 

 
Figuur 43. Aantal gemerkte werksters bij verfexperiment 2 in de tijd. Startsituatie (11/aug) waarbij 125 groene werksters 
op de witte struik werden geplaatst en 125 witte werksters op de groene struik. Proportie trouwe werksters is de 
proportie werksters tot het totaal aantal gemerkte werksters op een struik die teruggekeerd zijn na verplaatsing.Tot. is 
het totale aantal werksters op de struik op een bepaalde dag, gemerkt het aantal gemerkte (wit+groen) werksters. (*) 
significant verschillend van random verdeling (evenveel groen- als witgemerkte werksters) P-waarden in bijlage 4. 

Werksters (zowel groen- als witgemerkte) hebben duidelijke preferenties voor de struik waar ze 

oorspronkelijk honingdauw verzamelden. In alle staalnames was de proportie trouwe (groene 

werksters terug naar groene struik, witte werksters terug naar witte struik) werksters significant 

hoger dan 0.5.  Ze keren erg snel terug naar die struik en behouden die preferentie in de tijd. Het 

totaal aantal gemerkte werksters daalde in de tijd. 

7.3 VERFEXPERIMENT 3 

We krijgen een bevestiging van de resultaten uit verfexperiment 1 en 2. Ook hier keren de werksters 

vooral terug naar hun eigen struik (tabel 21). Hoogstens vijf werksters (19 kan dezelfde werkster zijn) 

werden op een andere struik (groene struik en witte struik) aangetroffen.  
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Tabel 21. Overzicht gemerkte werkster per blad. Per blad (1 t.e.m. 20) zijn de nummers van de aangetroffen werksters weergegeven. Tussen haakjes staat het totaal aantal werksters op 
een blad op een bepaalde dag. Onderaan vind je de nummers van werksters aangetroffen op twee andere struiken, respectievelijk de groene en witte struik uit verfexperiment 2. 
Bladeren afgevallen tijdens het experiment zijn aangeduid met een grijze balk (bvb. blad 19 vanaf 05/09). De bladnummers zijn gegroepeerd per tak (1-9, 10-13, 14-17 en 18-20). 
Omkaderde nummers zijn de werksters die aangetroffen werden op hun oorspronkelijk blad. Grijs gemarkeerde nummers zijn de werksters die maximaal op drie bladeren van hun 
oorspronkelijk blad (en op dezelfde tak) honingdauw verzamelden. Merk op dat bijvoorbeeld werkster 20 op blad 17 niet grijs gemarkeerd is, omdat blad 20 en blad 17 op twee 
verschillende takken bevonden. Vergelijk met Fig. 17 A. 
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De eerste dagen na het merken keren de werksters met een grote trouwheid terug naar hun tak. 
Bovendien blijven ze in dezelfde buurt van het blad waar ze oorspronkelijk bladluizen molken. Zo 
waren er op 03/09: 
 

 7 werksters op hetzelfde blad 

 14 werksters niet op hetzelfde blad,maar op maximum drie bladeren afstand van het 
oorspronkelijke blad 

 1 werkster op de tak van oorsprong, maar op meer dan drie bladeren afstand 

 7 werksters op een andere tak dan oorspronkelijk 

 2 werksters op een andere struik 
 
Na een week daalt de trouwheid voor een bepaalde regio op de struik. Toch prefereren ze hun 
oorspronkelijke struik boven andere struiken. In oktober was de struik praktisch verlaten, maar was 
er nog één werkster (19) die een maand na het merken nog terugkeerde naar hetzelfde blad! 
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Deel 5: Discussie 

1. Verschillen tussen F. rufa en F. polyctena 

Deze twee verwante soorten zijn morfologisch nauwelijks gedifferentieerd. Op basis van de hier 

bekeken morfometrische kenmerken kunnen de twee soorten niet onderscheiden worden. De 

werksters van beide soorten vertonen vertonen enkel variatie in grootte. Bovendien hebben de 

werksters een gelijkaardige graad van polymorfisme. Het enig morfologisch onderscheidbaar 

kenmerk is de graad van beharing.  

 

Seifert (2007) vermeldt dat er toch lichte verschillen zijn in habitatpreferentie. F. polyctena zou 

eerder in de kern van bossen nestelen, terwijl F. rufa aan de rand. Twee nesten (2 en 10 beide F. 

polyctena) zijn volledig omgeven door bomen en ontvangen maar weinig zonlicht. Al de andere 

nesten liggen eerder langs open plekken/paden waarbij minstens de zuidrand geëxposeerd is (zowel 

nesten van F. rufa en F. polyctena). Mogelijks is het bos te klein en vooral te smal om echt 

differentiatie te krijgen tussen habitatpreferentie van de twee soorten. 

 

Traditioneel wordt het verschil in organisatie van de kolonie aangehaald als een belangrijk verschil 

tussen deze twee soorten. F. polyctena is vooral polygyn en polydoom georganiseerd en F. rufa 

eerder monogyn en monodoom (Seifert 2007). In Vlaanderen is deze regel echter niet zo duidelijk en 

kunnen beide soorten zowel monodome als polydome nesten hebben. Bovendien zijn er 

aanwijzingen dat de monodome nesten vaak polygyn zijn (Dekoninck et al. 2010). In het studiegebied 

waren de resultaten overeenkomstig met andere resultaten van Vlaanderen. Zo waren ten minste 

vier F. polyctena kolonies (1, 2, 4 en 10) monodoom, terwijl er slechts twee F. rufa nesten (7 en 12) 

monodoom waren. Koloniestichting via temporeel parasitisme is in principe mogelijk (zowel F. fusca 

als F. cunicularia zijn gekend van het gebied, zie bijlage 3), maar mogelijks zijn er te weinig 

gastheernesten om succesvol nieuwe kolonies te stichten. Polydomie is vooral succesvol om stabiele 

en uitgestrekte habitatten te koloniseren en op die manier een gebied langzaam te monopoliseren 

(Seifert 2007). In een klein, gefragmenteerd en verstoord gebied zoals de Duinbossen van De Haan is 

dergelijke strategie niet echt haalbaar en voordelig. 

De onderliggende oorzaken van dispersie en variatie in sociale organisatie (mondoom vs. polydoom, 

monogyn vs. polygyn) bij mieren zijn erg complex. Naast omgevingskenmerken en aanwezigheid van 

dienaarmieren moet men ook rekening houden met de genetische structuur van de kolonies 

(verwantschapsrelaties binnen en tussen de kolonies) (Holzer et al. 2009, Keller 2009). Het is niet 

duidelijk welke factoren de variatie in sociale organisatie van de kolonies in De Haan veroorzaken. 

 

Er werden ook geen echte verschillen gevonden worden in taakverdeling tussen de twee soorten. 

Gelijkaardige groottecohorten voeren dezelfde taken uit in de kolonie. Bij F. polyctena zijn de 

werksters voor eenzelfde taak wel wat groter.  

 

Ondanks deze gelijkenissen kunnen de twee soorten genetisch onderscheiden worden op basis van 

microsatellieten (Gyllenstrand et al. 2004, Seifert et al. in press).  Hun haplotypes van mitochondriaal 

DNA vormden echter in een andere verwantschapsstudie van zes bosmiersoorten een 
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monofyletische cluster waarbinnen de haplotypes van de twee soorten geen aparte monofyletische 

clusters vormen. Deze onvolledig scheiding van de genetische lijnen kan enerzijds te wijten zijn aan 

een recente divergentie waardoor de genetische lijnen nog niet voldoende gescheiden zijn of 

anderzijds aan recente hybridisatie tussen de twee soorten (Goropashnaya et al. 2004). In deze 

analyse werden geen “morfologische” F. polyctena x F. rufa hybriden geklassificeerd, maar enkel 

specimens die op basis van morfologische parameters duidelijk tot één van de twee soorten 

behoorde.  
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5 Als we dit vergelijken met andere soorten zien we dat er soorten bestaan met veel grotere, maar ook met veel kleinere ranges. Zo heeft 

de extreem polymorfe bladsnijdermier Atta cephalotes werksters met een kopbreedte tussen 0.7 mm en 5.0 mm (Hölldobler & Wilson 

1990) en de monomorfe soort Myrmica ruginodis werksters met een lichaamslengte tussen 4.0 en 4.5 mm (Van Boven 1977). 

2. Verband tussen taak en grootte 

2.1 POLYMORFISME 

Hoewel er geen verschillen in vorm waar te 

nemen zijn tussen de werksters die verschillende 

taken uitvoeren, verschillen ze uitgesproken in 

grootte (kopbreedte 1.00 mm tot 2.05 mm) (Fig. 

44). Ook de lichaamslengte van de grootste 

werksters is dubbel zo groot als de kleinste 

werksters (F. rufa: 4.5-9.0 mm, F. polyctena: 5.0-

9.0 mm in van Boven 1977)5.  

 

Het is aannemelijk dat de ondergrens van de 

maximale kopbreedte nog lager ligt, bvb. bij 

werksters in het nest (hier niet ingezameld). Er is 

immers een algemene trend dat de kleinste 

werksters van een mierenkolonie zich in het nest 

bevinden (Higashi 1974, Hölldobler & Wilson 

1990). In een studie van F. obscuripes, een 

Amerikaanse soort van de F.rufa groep, heeft men 

deze wel verzameld en liep de grootterange van 

0.7 mm tot net boven 2 mm (Herbers 1979). Van 

Boven (1977) bemonsterde ook de werksters van F. rufa binnen het nest en vond een grootteklasse 

met een kopbreedte van slechts 0.89 mm. De ondergrens zal niet alleen lager liggen, maar de 

volledige groottedistributie van een kolonie zal in vergelijking met de koepelmieren wat verschoven 

zijn naar de kleinere kopbreedtes. Een groot aandeel van de kleinste werksters komt niet naar buiten 

en zal zich bezighouden met taken in het nest.  

Hoewel bosmieren geen discrete subkasten hebben, laat de uitgesproken continue groottevariatie 

toe dat de taken in de kolonie verdeeld worden volgens de morfologie van de werksters. Dit gebeurt 

op een manier die de efficiëntie van de kolonie maximaliseert (zie verder).  

 

Opvallend zijn de grote verschillen tussen gemiddelde grootte van de werksters op de koepel (~proxy 

volledige distributie nest). Zo heeft nest 10 duidelijk de grootste werksters van alle koepels. Aan de 

basis van deze verschillen kunnen genetische factoren liggen. Daarnaast kan ook de leeftijd van de 

kolonie meespelen waarbij de grootste werksters slechts na een tijd verschijnen (cfr. adaptieve 

demografie). Nest 10 heeft de grootste werksters en is een zeer oude kolonie (pers. communicatie 

bezoeker). We vermoeden echter dat alle kolonies volwassen (produceren sexuelen) zijn en dus alle 

grootteranges al produceren. Ook kan er een verklaring worden in de sociale organisatie waarbij 

monogyne kolonies grotere werksters hebben dan polygyne (Seifert 1991).  

De curven van de maximale kopbreedte van de mieren op de koepel zijn unimodaal. Ook 

kopbreedtes van andere taken hebben een unimodaal patroon. Dit is typisch voor soorten met een 

continue groottedistributie. Soorten met distincte kasten zullen bimodale tot trimodale curven 

hebben, waar dus de intermediaire werksters zo goed als wegvallen (Hölldobler & Wilson 1990). 

 

Figuur 44. Polymorfe F. polyctena-werksters die een 
suikerdruppel oplikken. 
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2.2 VERBAND TAAK-GROOTTE  

Er is een duidelijk verband tussen taak en grootte. Bepaalde grootteklassen hebben preferenties voor 

bepaalde taken. De drempelwaarde van prikkels om een bepaalde taak uit te voeren hangt dus af van 

de grootte van de werkster. De kleinste werksters zijn de nestbouwers. Nestmateriaalverzamelaars, 

verslepers van dode bosmieren, verkenners, prooiverzamelaars en dragers bij social carrying zijn 

gemiddeld de grootste werksters. Werksters met een intermediaire distributie vind je bij de 

cocondragers, passieve werksters, getransporteerde werksters en de koepelmieren. De gemiddelde 

grootte van de honingdauwverzamelaars hangt sterk af van de afstand. Dicht bij het nest hebben 

honingdauwverzamelaars een gelijkaardige grootte als de nestbouwers. Hoe verder van het nest, hoe 

meer kans dat de werksters zich in de grootteklassen van de grootste werksters bevinden.  

 

De taken die ook in andere studies van rode bosmieren onderzocht werden, vertonen gelijkaardige 

patronen met onze resultaten:  

 Herbers (1979) vond dat de grootste werksters voornamelijk prooien aanvoeren, dode 

werksters dragen en het nest herstellen. Deze laatste taak komt waarschijnlijk overeen met 

‘nestmateriaalverzamelen’ in onze studie. We verzamelden deze werksters bewust op de 

straat en niet op de koepel, terwijl dit in deze studie niet duidelijk is. Werksters van 

gemiddelde grootte foerageren op de planten op zoek naar honingdauw.  

 Higashi (1974) toonde aan dat bij F. yessensis de grootste werksters jagen en de kleinste 

werksters bladluizen melken en taken in het nest uitvoeren (nest bouwen en verzorgen 

eieren en larven). De bouwers buiten het nest hadden een intermediaire grootte. 

 Bij Tanner (2008) zijn de werksters van F. integroides die foerageren op de grond groter dan 

de werksters die foerageren in de bomen. 

 In de studie van McIver & Loomis (1993) bij F. obscuripes zijn de grootste werksters 

verkenners (‘scavengers’) en werksters die instaan voor het onderhoud van het nest. 

Honingdauwverzamelaars zijn gemiddeld kleiner dan de verkenners. 

 Hörstmann (1972) en Rosengren & Sundström (1987b) vonden dat prooiverzamelaars groter 

zijn dan honingdauwverzamelaars bij Europese rode bosmieren (in Wright et al. 2000) 

 

Als we onze resultaten samenleggen met de bevindingen van andere auteurs zien we een patroon 

die alle rode bosmieren over de hele wereld delen: De kleinste werksters vind je in het nest of 

verzamelen honingdauw (zonder rekening te houden met de afstandscomponent), terwijl de 

grootste werksters buiten foerageren op zoek naar prooien of nestmateriaal aanvoeren om het nest 

te herstellen. Het feit dat dit patroon zo verspreid is over bosmieren met heel verschillende 

leefgebieden (bvb. F. obscuripes komt voor in woestijngebieden in Noord-Amerika) doet vermoeden 

dat dit een erg efficiënte manier van taakverdeling is (zie volgende paragraaf). 

Het patroon dat de kleinste werksters in het nest blijven en de grootste werksters foerageren delen 

bosmieren met veel andere mierentaxa (Camponotus, Oecophylla, Atta in Hölldobler & Wilson 1990, 

Cataglyphis in Nowbahari et al. 2000 …). Uitzonderingen vind je onder andere bij mieren met erg 

gespecialiseerde majors (bvb. repletes of levende opslagvaten bij de honingpotmier Myrmecocystus 

en blokkerende soldaten bij Cephalotes) die in het nest blijven. De kleinste werksters doen dan de 

meeste taken in de kolonie, inclusief foerageren (Hölldobler & Wilson 1990). 
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2.3 OPTIMALISATIE TAAK DOOR EEN BEPAALDE WERKSTERGROOTTE 

Taakverdeling kan kolonieproductiviteit en reproductief succes verhogen als de (sub)kaste zich 

toelegt op taken waarin ze efficiënter is dan een andere (sub)kaste (Kay & Rissing 2005). Voor onze 

studie betekent dit dat een taak het efficiëntst uitgevoerd kan worden door een bepaalde 

grootteklasse. Hieronder zoeken we een verklaring voor de relatie tussen grootte en de verschillende 

taken.  

Nestbouwers (NB) 

Niet alleen nestbouwen, maar ook alle andere taken (cfr. Higashi 1974) in het nest worden 

uitgevoerd door de kleinste werksters. Het manipuleren van fijn materiaal (nestbouwers) en het 

verzorgen en voeden van broed vereisen een fijne greep van de monddelen (Hölldobler & Wilson 

1990). 

Bovendien genieten deze relatief zwakkere werksters de bescherming van het nest.  

 

Honingdauwverzamelaars (HT) 

De honingdauwverzamelaars zijn de kleinste van de werksters die buiten het nest foerageren. Ook bij 

andere taxa kan men dit patroon terugvinden (Camponotus pennsylvanicus in Fowler & Roberts 

1980, Oecophylla longinoda in Hölldobler & Wilson 1990). Het is dus een voordelige strategie die niet 

beperkt is tot de bosmieren. Hun taak is relatief veilig, omdat ze met grote aantallen werksters vaste 

straten volgen. Bovendien is het melken van de bladluizen voorspelbaar en vergt het weinig energie. 

Kleine werksters zijn ook efficiënter in het vergaren van honingdauw (Kay & Rissing 2005). 

Volgens sommigen is er een relatie tussen deze verzamelaars en de verzorgsters van het broed. 

Dobrzanska (1959) in Higashi (1974) manipuleerde experimenteel een F. sanguinea kolonie waardoor 

er enkel nog honingdauwverzamelaars overbleven. Wanneer deze geen honingdauw meer konden 

verzamelen, beperkten ze hun takenpakket tot broed verzorgen.  

Over grote afstanden spelen er wel heel wat andere factoren mee die de grootte van de werksters 

beïnvloeden (zie verder). 

 

Nestmateriaalverzamelaars (NT) 

In tegenstelling met de nestbouwers die eerder materiaal herschikken, voeren deze werksters nieuw 

materiaal aan. Dit materiaal versleuren kost meer energie en tijd, omdat het van op grote afstanden 

kan aangesleept worden en veel zwaarder is als het erg fijn materiaal (brokjes aarde, kleine stukjes 

naald) dat de nestbouwers herschikken. Bovendien verlaten ze de veilige mierenstraten wanneer ze 

het materiaal zoeken.  

 

Coconverslepers (Coc) 

De taak van deze werksters onderscheidt zich van de andere, omdat er zich een deel binnen (cocon 

oppikken en wegdragen) en buiten het nest (cocon verwijderen naast het nest) afspeelt. Deze taak is 

essentieel voor de hygiëne van het nest.  

Werksters van deze taak werden tweemaal verzameld bij nest 2, nl. eind juli en begin september. De 

werksters bevonden zich respectievelijk in de grootteorde van de gemiddelde werkster (mean = 1.59) 

en van de nestbouwers (mean = 1.40). Geen enkele andere taak vertoont zo een grote variatie 

binnen één nest.  
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Mogelijks heeft dit verschil te maken met de diepte waar de poppen in het nest lagen en ontloken op 

het moment van inzameling. Mieren dragen de poppen naar de warmste plekken en eerder droge 

plekken van het nest (Hölldobler & Wilson 1990). Seizoenale variatie kan er dus voor zorgen dat de 

poppen op andere plaatsen in het nest worden gestapeld. Als de poppen ontluiken in de centrale 

delen van het nest dichtbij de koningin(nen), zullen ze waarschijnlijk omringd zijn door meer kleinere 

werksters dan bij oppervlakkig gelegen poppen.  

Wat ook de oorzaak is van deze variatie, het lijkt erop dat deze taak door zowel de kleine als 

middelgrote werksters wordt uitgevoerd. De cocons wegen erg licht en het naar buitenslepen van de 

cocons in de buurt van nest is niet gevaarlijk. Grote werksters zijn dus niet vereist. 

 

Verkenners (VK) en prooiverzamelaars (PT) 

Dit zijn relatief grote werksters. Wellicht zijn verkennen en prooiverzamelen vaak complementaire 

taken in de zin dat werksters eerst prooien zoeken (verkennen), een prooi vinden en ze dan 

aanvoeren via de mierenstraten (prooiverzamelaars). Deze werksters voeren de meeste riskante 

taken uit van de kolonie. Op een bepaald moment moeten ze de mierenstraat verlaten om prooien 

te zoeken. Daar foerageren ze in het territorium zonder de nabijheid van andere werksters. In 

tegenstelling met de nestmateriaalverzamelaars foerageren ze op veel grotere afstanden van het 

nest, wat de kans op confrontatie met competitoren of predatoren sterk vergroot.  

Grotere werksters zijn sterker dan de kleinste werksters (Tanner 2008). Er zijn duidelijke 

aanwijzingen dat grootte een rol speelt bij een beter verdedigingsvermogen. Bij gevaar of competitie 

zullen ofwel meer grote werksters ofwel minder kleine werksters worden gerekruteerd (Kay & Rissing 

2005, Tanner 2008). 

Er zijn nog andere mogelijke verklaringen waarom deze werksters groot zijn. Zo zijn de grootste 

werksters betere navigeerders wat belangrijk kan zijn als je de mierenstraat moet verlaten. 

Daarnaast kunnen ze beter tegen uitdroging en zijn ze snellere lopers wat op lange en 

onvoorspelbare foerageertochten voordelig kan zijn (Rosengren & Sundström 1987b in Wright et al. 

2000).  

 

Passieve werksters (PasT) 

Deze werksters verspillen schijnbaar kostbare energie van de kolonie. Een massa werksters die rust 

of batenloos foerageert, biedt echter een back-up voor de kolonie in stressomstandigheden 

(predator, onderlopen nest …) en kan helpen om snel prooien naar het nest te brengen . Bovendien 

zorgt een overschot op de “arbeidsmarkt” ervoor dat alle taken altijd de proportie werksters krijgen 

nodig voor het optimaal functioneren van de kolonie. Wanneer er bijvoorbeeld een overschot 

werksters de larven voederen, zullen sommigen een andere minder drukbezette taak uit te voeren. 

Passieve mieren kunnen ook dienen als een metabolische kaste, die rauw voedsel in kliersecreties 

voor de larven omzetten (Hölldobler & Wilson 1990). Een andere verklaring van passiviteit kan 

gezocht worden in de genetische verwantschap van de werksters. Er wordt gesuggereerd dat 

passiviteit groter wordt naarmate de verwantschap in de kolonie afneemt (door polyandrie en/of 

polygynie). Voor een werkster kan het voordeliger zijn om dan wat meer zelfzuchtig te zijn en minder 

risico’s te nemen. Ze vergroten zo de kans om zelf eitjes te leggen of verwante larven preferentieel te 

behandelen (Hölldobler & Wilson 1990). 

Het is logisch dat deze werksters een intermediaire distributie hebben. Zo kunnen ze bij alle taken 

(die kleine of grote werksters vergen) inspringen. Een gelijkaardige situatie vinden we bij Solenopsis 
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invicta. De reservegroep is ook erg heterogeen in grootte en leeftijd en kan de taken van de grote 

foerageerders en kleine verzorgsters uitvoeren (Hölldobler & Wilson 1990).  

 

Dragers van dode mieren (DT) 

Het is niet helemaal duidelijk of de dode mieren overleden nestgenoten zijn of gedode werksters van 

een naburig nest. De dode mieren werden versleept door relatief grote werksters naar het nest en 

het transport kon slechts tweemaal waargenomen worden. Op een korte tijd werden dan relatief 

veel dode werksters aangesleept. Daarom vermoeden we dat het gedode werksters van een ander 

nest zijn. Het is geweten dat er intrakoloniale conflicten zijn bij bosmieren en werksters van vijandige 

kolonies zelfs opeten (Mabelis 1983, Hölldobler & Wilson 1990). Ondanks het stroomopwaarts 

volgen van de aanvoer van dode werksters, konden we geen conflict tussen twee nesten waarnemen 

De dragers zijn groter dan de werkster die ze versleuren. Als de werksters dode mieren van hetzelfde 

nest zijn, dan doet dit vermoeden dat de kolonie ook hier kiest voor een zo’n efficiënt mogelijk 

transport over lange afstand (zie ook size-load relatie). Toch hebben we de indruk dat de dode 

werksters van een andere kolonie zijn. Onder die omstandigheden kan de grootste werkster meer 

kans hebben om de tegenstander te doden (Tanner 2008). Werksters met een verdedigingsfunctie 

(‘soldaten’) zijn bij andere mieren vaak de grootste werksters (Hölldobler & Wilson 1990). 

 

Social carrying (TT / ttt) 

Nestmigratie gaat gepaard met taakverdeling in de kolonie. Een verkenner zet het proces in gang 

door een werkster naar de geschikte nestplaats te dragen. Niet alle werksters hebben echter het 

potentieel om andere werksters te dragen. Het is namelijk een relatief kleine groep werksters die het 

grootste deel van het transport organiseert en uitvoert. Wanneer men deze specialisten verwijdert, 

kunnen andere werksters wel het initiatief overnemen, maar duurt een migratie veel langer (Möglich 

& Hölldobler 1974). Als men deze reservegroep ook wegneemt, is er geen georganiseerde migratie 

meer. Dissectie van de ovaria toonde aan dat de gespecialiseerde dragers en de reservegroep oudere 

werksters zijn, terwijl de getransporteerde werksters jong waren. Dit is dus een mooi voorbeeld van 

temporeel polyethisme. Het lijkt er dus op dat social carrying een manier is om de onervaren 

werksters die zich nog niet goed kunnen oriënteren efficiënt over te brengen naar een ander nest 

(Möglich & Hölldobler 1974). 

 

Uit onze resultaten blijkt dat er ook een vorm van morfologische taakverdeling optreedt bij social 

carrying. De dragers zijn groter dan de werksters die getransporteerd worden. We denken dat 

hierdoor het transport het efficiëntst kan verlopen. Bij één nest vonden we bovendien een lineair 

verband tussen de grootte van de drager en van de getransporteerde werkster. Hierdoor lijkt het 

erop dat de dragers niet alleen een werkster meenemen die kleiner is, maar ook de grootte van de 

werkster afstemmen op hun grootte. Zo optimaliseren ze niet hun eigen transportefficiëntie 

(efficiëntst als ze de kleinste werkster zouden dragen), maar wel die van de kolonie (zie ook size-load 

relatie). We vonden wel grote intrakoloniale verschillen tussen de grootte van de dragers. 

 

Het is intrigerend dat zowel leeftijds- als morfologische verschillen tussen de werksters meespelen bij 

social carrying. De onervaren werksters worden getransporteerd door oude en ervaren specialisten 

(Möglich & Hölldobler 1974). Deze specialisten optimaliseren de efficiëntie van het transport door 

kleinere werksters te dragen.  
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In oktober werden vooral fysogastrische werksters vervoerd. Het is aannemelijk dat deze werksters 

in het nest als opslagreservoirs van vloeibaar voedsel dienen om de winter door te komen 

(Hölldobler & Wilson 1990). Daardoor zijn deze werksters niet alleen erg waardevol, maar door hun 

lading tegelijk minder beweegbaar om te migreren. Als deze werksters aanwezig zijn in de kolonie, is 

het logisch dat deze preferentieel worden weggedragen. 

 

Besluit 

De grootste werksters voeren de meest risicovolle en minst voorspelbare taken uit. Dit werd 

bovendien bevestigd bij vergelijking van de grootte van de werksters op een mierenstraat en 

werksters op het onverharde pad die niet op een straat liepen. Deze laatste werksters waren groter 

dan de werksters die liepen op de veilige en drukke mierenstraat.  

 

2.4 FLEXIBILITEIT 

Een belangrijke component in taakverdeling is flexibiliteit of de mogelijkheid om een andere taak op 

te nemen. Dit bevordert de snelheid waarmee een taak kan ingevuld worden en verlaagt het risico 

dat taken onbezet blijven. Het lijkt erop dat een bosmierwerkster met een bepaalde grootte 

potentieel zo goed als alle taken kan uitvoeren. Toch is er een grens, nl. bij een kopbreedte van 1.20 

mm waaronder de werksters geen prooien en nestmateriaal aanvoeren.  

Bosmierwerksters zijn waarschijnlijk in staat zijn om over te schakelen naar zo goed als alle andere 

taken. Het is echter niet duidelijk in welke frequentie ze dat doen en of de werksters vooral taken 

overnemen die dezelfde groottepreferenties hebben. Het is wel duidelijk dat doorheen het jaar 

sommige taken belangrijker worden en meer werksters vereisen. Zo was begin april het grootste deel 

van de buitenwerksters bezig met het verzamelen van nestmateriaal om het nest te herstellen na de 

winterrust (persoonlijke observaties). Daarnaast zullen werksters bvb. bij het beschadigen van de 

koepel snel van taak moeten kunnen wisselen en de kolonie zal op korte tijd veel nestbouwers en 

verzamelaars nodig hebben.  

 

Flexibiliteit wordt traditioneel getest door een bepaalde grootteklasse van een polymorfe soort weg 

te nemen. Algemeen volgt bij de verschillende onderzochte soorten een snelle respons waarbij de 

overgebleven werksters de taken van de verdwenen werksters overnemen. Zelfs bij soorten met erg 

gespecialiseerde werksters, ziet men dat de werksters, hoewel minder aangepast, hun takenpakket 

drastisch zullen uitbreiden. De majors zijn niettemin redelijk plastisch, aangezien ze in afwezigheid 

van de minors hun verzorgingstaken twintigmaal doen toenemen (Mertl & Traniello 2009). De 

overname van taken door een andere subkaste of groottecohorte zal de efficientie van de kolonie in 

de meeste gevallen echter doen dalen en dit is ook het geval bij soorten met een continue 

groottevariatie (Billick & Carter 2007). Zo kunnen de majors van Pheidole de larven op een minder 

efficiënte manier verzorgen door hun gespecialiseerde morfologie. Logische verklaring is dat ze met 

hun disproportionele koppen en grote kaken niet zo goed larven en eitjes kunnen manipuleren en 

voeden (Mertl & Traniello 2009).  

 

Daarom zal er bij voorkeur op langere tijdschalen nog een tweede respons optreden waarbij de 

oorspronkelijke subkaste ratio wordt hersteld (herstel adaptieve demografie). Dit laatste is mooi 

geïllustreerd bij Pheidole waar het herstel geregeld wordt via een feedbacksysteem gemodelleerd 
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door hormonen van de majors (cfr. ontwikkelingsmechanismen inleiding) (Hölldobler & Wilson 

1990).  

Ook bij de bosmiersoort F. obscuripes, een soort met een iets uitgesprokener polymorfisme dan onze 

studiesoorten, kon men aantonen dat de werksters de taken overnamen van werksters van de 

andere kant van de grootterange (Billick & Carter 2007). Ze deden dit eveneens op een minder 

efficiënte manier. Het is dus erg aannemelijk dat werksters bij F. rufa en F. polyctena ook taken van 

sterk verschillende groottecohorten kunnen overnemen en dat zelfs werkster kleiner dan 1.20 mm 

prooien en nestmateriaal kunnen aanbrengen. Hun efficiëntie zal lager liggen dan de optimale 

groottecohorten, maar nog relatief hoog in vergelijking met soorten met distincte 

(gespecialiseerdere) subkasten.  

 

2.5 TEMPORELE PATRONEN 

De grootte van de koepelmieren (Koep) en nestmateriaalverzamelaars (NT) bleef doorheen het 

seizoen constant om dan sterk te dalen begin oktober. Honingdauwverzamelaars (HT, HD, HF en HFF) 

werden daarentegen juist groter begin oktober. Er waren duidelijk proportioneel minder 

nestmateriaalverzamelaars en prooiverzamelaars op het einde van het seizoen. Vermoedelijk zullen 

de grootste werksters die anders nestmateriaal of prooien aanvoeren op de koepel, nu sneller 

overschakelen naar honingdauwverzamelen. Op het einde van het seizoen worden er minder prooien 

aangevoerd en wordt het nest niet sterk meer onderhouden (persoonlijke observaties), maar heeft 

de kolonie wel suikerrijk voedsel nodig om te overwinteren (Judd 2005). Aangezien de grote 

nestmateriaalverzamelaars vooral rond of op de koepel materiaal versleuren, kan door hun 

taakomvorming tot honingdauwverzamelaar ook de gemiddelde grootte van de koepelmieren dalen.  

Bij de andere taken konden geen algemene trends waargenomen worden.  

De taakverdeling kan anders georganiseerd zijn in het voorjaar t.o.v. onze staalnameperiode, nl. 

zomer-herfst. Zo is er na de winterrust een periode dat het nest moet hersteld worden en er nog 

weinig prooien en bladluizen zijn. Zo is het mogelijk dat dan ook de kleinste werkster opgevorderd 

worden om nestmateriaal aan te voeren. De eerste honingdauwverzamelaars zijn mogelijks ook 

groter dan later op het jaar, omdat de bomen hergekoloniseerd moeten worden. Een andere 

kritische periode speelt zich af rond begin mei wanneer de bruidsvluchten plaatsvinden. Zo ziet men 

bij andere mieren dat in deze periode meer suikerrijk voedsel wordt aangebracht dan tijdens de 

opkweek van werksterlarven (Judd 2005). Mogelijks wordt een deel van de prooiverzamelaars 

gerekruteerd om extra honingdauw te verzamelen. De veranderende behoeften van een kolonie 

doorheen het seizoen vraagt dus flexibiliteit van de werksters. 

 

2.6 ONDERLIGGENDE OORZAKEN BEPERKTE POLYMORFIE RODE BOSMIEREN 

Een interessante vraagstelling is waarom er bij mieren een hele gradatie is in polymorfie . Zo heb je 

monomorfe kolonies zonder of met nauwelijks morfologisch onderscheid tussen de koningin en 

werkster (bvb. Harpegnathos saltator), kolonies met een duidelijke koningin-werkster differentiatie 

maar met monoforme werksters (bvb. Lasius niger), kolonies met een beperkte polymorfe 

werksterkaste zoals bosmieren en tenslotte soorten met een uitgesproken polymorfe tot discrete 

werksterkasten (Atta, Pheiole, Pheidolegeton …). Als polymorfie en bijkomende taakverdeling zo 

efficiënt is, zou verwacht worden dat de meeste soorten deze levenswijze hebben ontwikkeld. In 
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realiteit heeft slechts 15 % van de mierengenera polymorfe vertegenwoordigers (Hölldobler & Wilson 

1990). Veel erg succesvolle soorten zijn bovendien strik monomorf (cfr. Linepithema humile, 

Wasmannia auropunctata, Lasius niger …) (Klotz et al. 2008). 

Waarom hebben bosmieren een beperkte polymorfe werksterkaste en niet de monoforme of de 

sterk polymorfe strategie aangenomen?  

 

De uiteindelijke koloniegrootte bij mieren is bepaald door verschillende conflicterende ecologische 

factoren. Een grote kolonie kan voordelen hebben op vlak van homeostasis, verdediging, 

taakverdeling … Toch kan het in bepaalde ecologische omstandigheden gunstiger zijn om kleine 

kolonies te hebben. Dit is zo in dynamische ecosystemen waar het nodig is om snel adulten te 

produceren. Zoiets is niet mogelijk met grote kolonies die een lange groeifase hebben. Eens de 

koloniegrootte bepaald is door die ecologische factoren, heeft deze belangrijke gevolgen voor de 

koloniestructuur. Koloniegrootte kan de differentiatie van de reproductieve kaste en steriele kaste 

(de werksters) beïnvloeden, maar ook van de werksters onderling. In een kleine kolonie heeft een 

werkster een grote kans om de koningin te vervangen, omdat er weinig competitoren zijn. Daarom 

zal er selectie zijn voor een hoog reproductief vermogen (cfr. aantal ovariolen). Samenhangend zal er 

weinig gedragsmatige en morfologische specialisatie zijn. Dergelijke kolonies worden beheerst door 

sterke intrakoloniale conflicten en kan je terugvinden bij primitieve mieren (Diacamma, 

Harpegnathos …). In een grote kolonie heb je daarentegen als werkster weinig kans om de koningin 

te kunnen vervangen. Werksters bij de meeste mieren hebben de mogelijkheid om de koningin te 

kunnen vervangen, verloren. Grote verschillen in gedrag en morfologie tussen de gynes en de 

werkster werden zo mogelijk. Als adulten zijn de werksters als het ware gevangen in het sociale 

leven. 

De grootte van de kolonie kan zoals vermeld ook invloed hebben op werksterpolymorfisme. Grote 

nesten zijn beter gebufferd tegen omgevingsinvloeden. Bij kleine nesten weegt het verlies van een 

werkster zwaarder door en is het noodzakelijk dat de werksters erg flexibel zijn. Polymorfe werksters 

vind je in dat opzicht enkel bij soorten met grote werksteraantallen (Bourke 1999). Op zijn beurt kan 

werksterpolymorfisme via een hogere kolonie-efficiëntie leiden tot een grotere koloniegrootte. 

Fjerdingstad & Crozier (2006) vonden echter in een vergelijkende studie dat koloniegrootte 

(gecontroleerd voor de graad van dimorfisme tussen koningin en werkster) hoogstens een kleine 

invloed heeft op werksterpolymorfisme.  

 

Het aantal genetische lijnen in een kolonie heeft ook een invloed op de evolutie van polymorfisme. 

Polyandrie en polygynie verlagen de verwantschap tussen de werksters en zorgen voor een grotere 

genetische diversiteit. Fjerdingstad & Crozier (2006) toonden in hun vergelijkende studie dat soorten 

met een polyandrische en/of polygynische levenswijze een grotere graad van polymorfisme hebben. 

Het is wel niet duidelijk of de grotere morfologische variëteit komt door de hogere graad aan 

genetische variatie of door een verhoogde graad van policing gestuurd door de lagere verwantschap 

(= werksters die eitjes van andere werksters vernietigen of haar via agressief gedrag verhinderen om 

eieren te leggen). Door de verhoogde graad van policing verkleint de kans voor werksters om zelf 

succesvol eieren te leggen. Hierdoor kan de selectie die morfologische specialisatie van werksters 

tegenwerkt, verminderen.  
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Ecologische specialisatie door het innemen van een unieke niche kan bij mieren speciale 

morfologische werksterkasten induceren. Het voorbeeld van de blokkerende majors in Cephalotes 

behandeld in de inleiding is hiervoor treffend.  

Specialisatie met een sterke graad van polymorfisme houdt ook een risico in. Bij een tekort aan 

werksters van een bepaalde gespecialiseerde subkaste kan de kolonie niet meer optimaal 

functioneren (cfr. broedzorg majors Pheidole) 

Naast morfologische beperkingen kunnen er ook neuroanatomische en fysiologische verschillen 

bestaan tussen de verschillende subkasten. Bij Pheidole is het gekend dat de twee subcasten 

verschillen in neuroanatomie en neurochemie. Succesvol opvoeden van larven vereist bijvoorbeeld 

dat ze ook de hongersignalen van de larven herkenen. Deze “interne” verschillen kunnen dus 

mogelijks een belangrijkere constraint vormen op taakplasticiteit dan morfologische verschillen. 

Taakplasticiteit bij majors is enkel nuttig indien bij een aanval of omgevingsverstoring slechts een 

deel van het nest wordt vernietigd. In dat opzicht is het interessant dat soorten met de meest 

compacte nesten (bvb. nesten in twijgen) die bij verstoring ofwel overleven ofwel volledig uitgeroeid 

worden (all-or-nothing) de minst flexibele majors hebben. Majors van deze soorten hoeven niet het 

tekort van minors te kunnen opvangen en selectie zal tot verdere differentiatie leiden. Soorten met 

uitgestrekte nesten (in bijvoorbeeld boomstammen) moeten flexibelere majors hebben. Zo’n nesten 

kunnen bij verstoring niet volledig vernietigd worden wat impliceert dat de majors eventueel taken 

zullen moeten overnemen (Mertl & Traniello 2009). 

 

Ook de stabiliteit van het habitat kan meespelen in de graad van polymorfie. Een klassieke 

hypothese om de toenemende biodiversiteit en specialisatie van soorten naar de lagere 

breedtegraden te verklaren, is de toename van de stabiliteit van deze habitatten (Pianka 1966). 

Analoog kunnen we verwachten dat in stabielere ecosystemen gemakkelijker een uitgesproken graad 

van polymorfie kan evolueren. Stabiele systemen vereisen immers minder dat werksters flexibel van 

taak kunnen veranderen en garanderen dat gespecialiseerde werksters het jaar rond hun taak 

kunnen uitvoeren. Hoe groter de specialistatie immers hoe minder efficiënt de taakovername 

(Hölldober & Wilson 1990). Zo vinden we soorten met de grootste polymorfie in de tropen en in 

woestijnen. Illustratief hierbij is dat in de woestijn levende bosmier F. obscuripes een sterker 

ontwikkelde polymorfie met een bimodale werksterdistributie (overgang naar 2 subkasten) heeft 

(Billick & Carter 2007).  

 

Er is ook een correlatie gevonden tussen werksterpolymorfisme en de graad van dimorfisme tussen 

gynes en werksters. Hun hoge graad van dimorfisme is mogelijk door een vroege splitsing in de 

ontwikkeling. Alle vrouwelijke larven hebben in principe, de genetische invloeden buiten 

beschouwing gelaten, de mogelijkheid om koningin of werkster te worden. Maar door een samenspel 

van verschillende cues (zie inleiding) raakt op een bepaald moment het ontwikkelingspad van de 

gyne en werkster gescheiden. Hoe vroeger deze splitsing optreedt, hoe meer (ontwikkelings)tijd 

werksterlarven hebben om zich te diversifiëren volgens verschillende werksterpathways. Hierdoor 

kunnen ze een grote variatie in morfologie ontwikkelen (Fjerdingstad & Crozier 2006). Ook zal bij een 

vroege werkster-gyne determinatie een larve al snel de kans verliezen om koningin te worden. 

Daardoor kan de selectie die morfologische specialisatie bij werksters verhindert, minder sterk 

worden in soorten met vroege kastedeterminatie (Fjerdingstad & Crozier 2006). 
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Bosmieren hebben met hun beperkte polymorfisme dus een tussenliggende strategie aangenomen 

die gevormd wordt door tegengestelde factoren. Hun erg grote kolonies en de mate van polyandrie 

en polygynie kunnen het polymorfisme bij de werksters bevorderd hebben. Ook kan de relatief 

vroege splitsing in de ontwikkeling tussen koningin en werksters (72 uur na uitkomen ei bij F. 

polyctena, bij de monomorfe soort Myrmica ruginodis pas op het einde van larvale groei (Hölldobler 

& Wilson 1990)) de differentiatie vergemakkelijken. Anderzijds hebben andere factoren een 

doorgedreven morfologische specialisatie van de werksters afgeremd. Bosmieren zijn generalisten 

met een duidelijk polyfaag dieet. Ze hebben geen bepaalde prooien die ze prefereren en zaden zijn 

niet belangrijk in hun dieet. Sterk polymorfe werksters vind je erg veel bij zaadvermalende genera 

(Pogonomyrmex, Messor, Pheidole). Ook hebben ze niet een unieke ecologische niche ingenomen 

zoals bij Cephalotes. Daarnaast hebben de bosmieren geen all-or-nothing strategie. Aanvallen op 

nesten van natuurlijke vijanden (bvb. specht) of verstoring door omgevingsvariatie zal niet de hele 

kolonie uitroeien. Plasticiteit van de werksters is nodig om het nest te herstellen en de zwaarst 

getroffen cohorten (tijdelijk) te vervangen. Tot slot leven bosmieren eerder in dynamische habitatten 

die zowel spatiaal (cfr. voorkeur voor bosranden) als temporeel sterk wijzigen waardoor 

doorgedreven specialisatie nadelig kan zijn. 

Deze combinatie van stimulerende en remmende factoren heeft waarschijnlijk geleid tot de beperkte 

polymorfie bij bosmieren. 
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3. Size-distance relatie 

Uit onze resultaten blijkt dat de relatie tussen afstand en kopbreedte verschillend is voor de taken. 

Zo kon er geen verband gevonden worden voor de werksters op het pad , prooiverzamelaars en 

werksters op de mierenstraat. 

 

Bij de honingdauwverzamelaars vonden we duidelijke aanwijzingen dat grotere werksters op verder 

gelegen bomen foerageerden. Heel wat andere studies konden al de relatie tussen afstand en 

grootte van de honingdauwverzamelaars aantonen bij het genus Formica (F. polyctena bij Hörstmann 

1972 in Wright et al. 2000; F. polyctena, F. rufa, F. uralensis en F. truncorum in Rosengren 1987b in 

Wright et al. 2000; F. obscuripes en F. planipilis in McIver & Loomis 1993; F. rufa in Wright et al. 2000, 

F. planipilis in Nonacs 2002; F. perpilosa in Kay & Rissing 2005; F. integroides in Tanner 2008).  Men 

suggereert dat deze relatie een apomorf (afgeleid) kenmerk voor soorten van het genus Formica is 

(McIver & Loomis 1993).  

Er zijn verschillende hypothesen die het adaptief belang van deze relatie trachten te verklaren. Een 

eerste hypothese stelt dat kleine werksters door hun grotere oppervlakte/verhouding sneller 

uitdrogen en daarom eerder dicht bij het nest blijven. Kay & Rissing (2005) en Tanner (2008) vonden 

aanwijzingen voor een tweede hypothese. Die suggereert dat grotere werksters beter geschikt zijn 

om vijandige werksters af te weren. Aan de randen van het territorium is de kans groter om 

werksters van andere kolonies of andere soorten tegen te komen. Een derde hypothese stelt dat 

grotere werksters zich beter kunnen oriënteren door hun grotere ogen en hersenen. Een laatste 

hypothese stelt dat grotere werksters sneller kunnen lopen en grotere ladingen vervoeren en zo de 

kosten van verre verplaatsingen compenseren (bij F. rufa in Wrigth & al. 2000). 

Zijn er dan nog kleine werksters nodig als de grotere werksters betere navigators, transporteurs en 

verdedigers zijn? Kay & Rissing (2005) toonden echter dat kleinere werksters sneller honingdauw 

kunnen opnemen. Bovendien moet de kolonie in grote werksters meer energie investeren, waardoor 

hun verlies zwaarder doorweegt.  

We vonden geen aanwijzingen dat kopbreedte lineair toenam met grotere afstand van de 

foerageerbomen tot het nest. Bovendien bleek dat temporele en intrakoloniale verschillen belangrijk 

waren.  

Er zijn verschillende verklaringen voor de temporele en intrakoloniale verschillen. Voor foerageerders 

met een vast territorium zijn afstand tot het nest, kwaliteit en kwantiteit, competitiedruk en 

stabiliteit belangrijke kenmerken van de voedselbronnen (Tanner 2008). De size-distance relatie is 

dus een strategie die tegemoet komt aan één (nl. afstand) van de volgende vier facetten van een 

voedselbron. 

 

 Kwantiteit en kwaliteit: De verdeling van bladluizen over de bomen kan een belangrijke invloed 

hebben op de verdeling van de mieren. McIver & Loomis (1993) toonden zo dat er een zeer 

sterke correlatie was tussen de gemiddelde afstand van de honingdauwverzamelaar en de 

gemiddelde afstand van een bladluis tot het nest. Men kon zelfs aantonen dat alle grootteklassen 

(6 klassen van 0.8 tot 1.8 mm) een grote spatiale flexibiliteit hadden die de spatiale verdeling van 

de bladluizen volgde. Deze flexibiliteit op een veranderende verdeling van de bladluizen kan 

leiden tot temporele en interkoloniale variatie in de size distance-relatie. 
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6 We sluiten echter niet uit dat de afwezigheid van de size-distance relatie te wijten is aan methodologische tekortkomingen. In het ideale 
geval zouden de prooiverzamelaars op dezelfde bomen verzameld moeten worden als de honingdauwverzamelaars. Jammergenoeg 
daalden te weinig prooiverzamelaars af. 

 

Honingdauwverzamelaars kunnen dus hun foerageerafstand laten afhangen van de kwantiteit 

van een voedselbron. 

De kwaliteit van de honingdauw hangt af van de trofobiont en kwaliteit (soort, leeftijd …) van de 

plant waarmee de trofobiont zich voedt (Völkl & al. 1999, Blüthgen & Fiedler 2002, Stadler & 

Dixon 2005). Variatie in kwaliteit van de honingdauw van de bomen kan waarschijnlijk ook leiden 

tot flexibiliteit in de afstand die werksters foerageren. We gebruikten voor onze studie 

verschillende soorten bomen met verschillende bladluizen. 

 Competitiedruk: Uit de studie van Tanner (2008) bij F. integroides bleek dat de grootte van de 

honingdauwverzamelaars op de bomen kan variëren door competitie met andere mieren. Als 

een concurrerende soort op de bomen van F. integroides kon foerageren steeg de gemiddelde 

grootte van de werksters op de bomen dichtbij het nest. Hierdoor verdween de size-distance 

relatie die wel aanwezig was als de nesten van de competitor afgesloten waren. De grootste 

werksters zijn betere verdedigers en konden de dichte bomen efficiënter verdedigen tegen de 

indringer. Over competitie kunnen we bij onze studie geen uitspraken doen. 

 Stabiliteit: Stabiliteit verwijst naar de voorspelbaarheid om een voedselbron te vinden. Patches 

met bladluizen zijn een voorspelbare voedselbron en blijven redelijk constant aanwezig. Prooien 

daarentegen zijn erg onvoorspelbaar in de ruimte (Nonacs 2002). Een size-distance relatie is 

mogelijk enkel efficiënt of kan enkel ontstaan als de bronnen zich voldoende lang op dezelfde 

plaats bevinden. Foerageergedrag om een prooi te vinden is grillig en berust op toeval en kan dus 

moeilijk ingeschat worden. Honingdauw kan echter met zekerheid gevonden worden en de 

afstand kan bovendien ook ingeschat worden. Deze onzekerheid is mogelijk de oorzaak waarom 

we geen verband vonden bij de prooiverzamelaars en verkenners6.  

Ook veranderende noden van de kolonies kan leiden tot variatie in de size-distance relatie (zie 2.5 

Temporele patronen). 

 

De kolonie moet dus adaptief kunnen reageren op veranderende omstandigheden en daarbij 

rekening houden met de beperkingen die inherent zijn aan de grootte van de werksters. 

 

Het probleem van veel studies is dat ze de size-distance relatie en taakverdeling niet samen 

behandelen. Hierdoor ontstaat de verkeerde perceptie dat honingdauwverzamelaars kleiner zijn als 

de prooiverzamelaars en nestmateriaalverzamelaars. 

Zo varieerde de grootte van de honingdauwverzamelaars over de afstandsgradiënt van de grootte 

van nestbouwers tot de grootte van prooiverzamelaars. In tegenstelling tot verschillende auteurs 

(Higashi (1974), Herbers (1979), Horstmann (1972) en Rosengren & Sundström (1987b) in Wright et 

al. 2000) zijn honingdauwverzamelaars niet an sich kleiner zijn dan de prooiverzamelaars. Op korte 

afstanden van het nest zjn honingdauwverzamelaars kleiner dan prooiverzamelaars, maar op grote 

afstanden van het nest kunnen ze de grootte van de prooiverzamelaars benaderen. 

  

We hebben een aanwijzing dat werksters dynamisch kunnen reageren wanneer een voedselbron van 

locatie wisselt. Zo wordt een boom na nestverhuizing, en zo relatief verder van het nest komt, door 

grotere werksters bezocht. Toch lijkt de relatie niet volledig hersteld. Er is mogelijks een lagperiode 

nodig om opnieuw de ideale grootteverdeling van de werksters over de bomen te bekomen. 

Het is intrigerend welke beslissingsregels bepalen hoe ver een werksters van het nest foerageert. 

Hoewel we hier een bevestiging krijgen dat deze beslissingsregels bij honingdauwverzamelaars 
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beinvloed worden door de grootte van de werkster, spelen er waarschijnlijk nog andere invloeden 

mee. Hierbij denken we aan de eerste plaats aan de leeftijd van de werkster. Het is algemeen 

geweten dat werksters van sociale insecten meer taken gaan uitvoeren buiten het nest naarmate ze 

ouder worden (Hölldobler & Wilson 1990). De oudste van deze buitenwerksters foerageren 

bovendien het verst van het nest (Rosengren 1977b). Mogelijks zijn de geursporen naar 

verdergelegen bronnen verschillend dan die naar dichtgelegen bronnen. Het zou kunnen dat de 

grootste en oudste werksters specifiek reageren (lagere treshold) op feromooncomponenten die op 

paden naar afgelegen bronnen voeren.  
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4. Size-load relatie 

Bij de prooiverzamelaars is er een zwakke size-load relatie, terwijl er bij de nestmateriaal-

verzamelaars geen relatie is. De grootste prooiverzamelaars brengen de grootste prooien aan, terwijl 

bij de nestmateriaalverzamelaars het zwaarste materiaal zowel door grote als door kleine werksters 

kan aangevoerd worden.  

 

Een zwakke tot matige size-load relatie (R² van 0.06 tot 0.19) wordt vooral gevonden bij 

graanmieren. Zo kon men voor vijf van de zeven polymorfe graanmieren in Costa Rica een size-load 

relatie aantonen (Kaspari 1996).  

De sterkste size-load relaties vinden we bij bladsnijdermieren (R² = 0.46 bij Atta cephalotes, Wetterer 

1990 in Kaspari 1996) en bij legermieren (R² = 0.52 bij Eciton burchelii, Franks 1986 in Kaspari 1996) . 

Bladsnijdermieren kunnen zelf de grootte van hun lading bepalen. Ze versnijden een blad met de 

massa/grootte aangepast aan hun grootte. Als ze voorgesneden bladeren krijgen is de relatie zoals te 

verwachten veel lager (Wetterer 1990 in Kaspari 1996). Legermieren daarentegen zijn aangepast aan 

een trekkende levensstijl en strooptochten. Dit maakt dat ze zeer efficiënt hun prooien en larven 

moeten kunnen transporteren. In tegenstelling met andere mieren vervoeren ze hun lading onder 

het lichaam wat mechanisch efficiënt en snel transport toelaat. Dit heeft wel het nadeel dat de 

grootte van een prooi veel sterker gelimiteerd wordt door de grootte van de werkster. Als de 

poothoogte van de werkster te laag is, zal er veel wrijving ontstaan. Interessant is dat Eciton burchelli 

met het prederen op grotere prooien een speciale subkaste met hoge poten heeft ontwikkeld om 

efficiënt transport te blijven garanderen (Powell & Franks 2005, zie inleiding). 

Bosmieren (net als graanmieren) kunnen niet zoals bladsnijdermieren zelf de grootte van hun prooi 

bepalen. Daardoor zullen grote werksters ook kleinere prooien (en dus energetisch niet optimaal) 

aanvoeren dan ze eigenlijk aankunnen. Werksters zullen te grote prooien daarentegen laten liggen, 

in groep verslepen of verscheuren in stukken. Het verscheuren van insecten in optimale stukken is 

veel minder haalbaar dan het versnijden van bladeren, waardoor de size-load relatie veel lager is. 

We kunnen dus besluiten dat bosmieren geen levenswijze hebben aangenomen die een hoge load- 

size relatie induceert. Toch kan een bosmierkolonie waarschijnlijk door een kleine size-load relatie al 

heel wat energie en tijd uitsparen bij prooiaanvoer over de erg lange mierenstraten. 

 

De vraag is dan waarom we wel bij de prooiverzamelaars, maar niet bij de nestmateriaalverzamelaars 

een size-load relatie aantreffen? Hiervoor kunnen drie verklaringen geformuleerd worden. 

 

(1) Afstandscomponent en energie/tijdbudget 

Aangezien prooien over heel grote afstanden moeten getransporteerd worden, zal het efficiënter zijn 

voor de kolonie om dit transport volgens een size-load relatie te laten verlopen.  

Nestmateriaal daarentegen verslepen de werksters over veel kortere afstanden. Het nodige 

materiaal is al op korte afstand aanwezig is (bvb. nest onder naaldboom). Bijgevolg zal voor de 

kolonie de relatieve winst in energie en tijd voor het korte transport verwaarloosbaar zijn. Het kan 

zelfs voordeliger zijn dat werksters geen preferenties hebben voor een bepaalde grootte van 

materiaal op een korte afstand van het nest. Een werkster met een ideale grootte kan weliswaar het 

materiaal efficiënter verslepen, maar mogelijks weegt dit niet op tegen de langere duur vooraleer 

geschikt materiaal wordt meegenomen. Werksters zonder grootte-preferenties zullen immers veel 

sneller “geschikt” materiaal vinden dan werksters met een grootte-preferentie. 
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7  De grootste prooien zijn op zich niet te zwaar  voor de kleine werksters. De kleinste nestmateriaalverzamelaars kunnen immers 

gemakkelijk massa’s dragen van 0.0500g. Dit is zwaarder dan de grootste prooien die door één werkster versleept werden.  

 

(2) Afstandscomponent en prikkeling 

Werksters met zware prooien met uitstekende en vaak bewegende lichaamsdelen worden op een 

mierenstraat vaak geholpen met sleuren door andere werksters. Zo zullen andere werksters grijpen 

naar een bewegende rups in de kaken van een andere werkster. Door de drukte en de talrijke 

obstakels (bladeren, takken, naalden …) op de mierenstraat zal de kleinste mier de prooi sneller 

verliezen of (moeten) overlaten aan een sterkere (lees grotere) werkster. Dit maakt dat bij het nest 

aangekomen uiteindelijk grote werksters grote prooien aanvoeren. Bij kleine prooien (bvb. bladluis) 

werkt dit systeem niet, omdat de greep van de werkster veel groter is en de (visuele) prikkels voor 

andere werksters kleiner zijn. (Dit systeem impliceert onrechtstreeks dat de prooiverzamelaars die 

het materiaal aanvoeren mogelijks groter zijn dan degene die daadwerkelijk de prooien vangen). 

Getransporteerd nestmateriaal heeft een lage aantrekkingskracht (minder visuele prikkels) voor 

passerende werksters. Nooit zag ik andere werksters grijpen naar nestmateriaal in de kaken van een 

werkster. Dit verschil in prikkeling in combinatie met de veel kortere afstand van het transport maakt 

dat er bij nestmateriaal waarschijnlijk geen transportband meespeelt. Hierdoor zal de overeenkomst 

tussen grootte van nestmateriaal en werkster niet vergroten naarmater ze dichter bij het nest 

aangetroffen wordt. 

 

(3) Levend prooien ≠levensloos nestmateriaal 

Het jagen op prooien is een risicovolle activiteit. Bovendien moet de prooi na overmeestering in 

bedwang kunnen gehouden worden7. Grotere prooien kunnen gemakkelijk de werksters verwonden 

of ontsnappen. Hoe sneller de prooi in het nest hoe zekerder dat de prooi kan opgegeten worden. 

Daarom zullen alleen de grootste en bijgevolg de sterkste mieren de grote prooien aanvoeren. 

Nestmateriaal verzamelen daarentegen is risicoloos en ook is de tijdsdruk om het materiaal naar het 

veilige nest te brengen kleiner.  
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5. Prooisamenstelling 

Bosmieren voeden zich dus met verschillende ongewervelde taxa. Zo goed als alle groepen 

invertebraten aanwezig in het bos, kunnen als prooi dienen. Toch worden bepaalde soorten 

genegeerd ondanks hun grote aanwezigheid. Zo werden geen lieveheersbeestjes aangetroffen tussen 

de prooien. Deze hebben een efficiënte verdediging door een gesloten pantser en het afscheiden van 

onaangename stoffen. Wel reageren de bosmieren agressief op deze predatoren van bladluizen. 

Tussen de prooien zaten slechts drie werksters van een andere mierensoort (Myrmica). Toch bleek 

uit deze waarnemingen en het observeren van baits dat er heel wat andere werksters rondliepen op 

de territoria van de bosmieren. Bovendien waren sommige nesten vlakbij de koepels gelegen. Het is 

geweten dat sommige mieren kunnen samenleven met dominantere soorten – bosmieren behoren 

tot de dominantste mieren - door directe confrontatie te vermijden (Hölldobler & Wilson 1990). Ook 

heel kleine prooien zoals Collembola vormen slechts een zeer klein deel van het dieet. 

Opvallend was dat er geen zaden en nauwelijks vruchtjes aangevoerd werden. De prooisamenstelling 

is vergelijkbaar met die andere bosmierenpopulaties in West-Vleteren (Loones et al. 2008). Een 

verschil is het relatief mindere belang van Orthoptera in ons studiegebied. Skinner (1980) vond dat 

bladluizen, Diptera en Lepidoptera larven de belangrijkst prooien waren in het dieet van F. rufa in 

Noord-West Engeland. Isopoda waren daar echter niet van belang. De dieetsamenstelling kan dus 

geografische verschillen vertonen.  

Het dieet verandert duidelijk in de tijd. Zo worden de Oligochaeta belangrijker en o.a. de Isopoda 

minder belangrijk naarmate het seizoen verstrijkt. De vraag blijft of de toename en afnames van 

bepaalde prooien te wijten is aan een verandering in relatieve abundantie van de prooien of door 

een verandering in preferentie van de bosmieren. Het laatste kan veroorzaakt worden wanneer de 

kolonie eiwitrijkere prooien nodig heeft. We hebben aanwijzingen dat vooral de relatieve abundantie 

bepalend is voor de verandering in prooisamenstelling. Zo waren er in periode 4 bij nest 4 van de 21 

prooien vier Tetramorium mannetjes. Deze werden nergens anders aangetroffen. Mierenmannetjes 

kunnen slechts enkele uren op een jaar gepredeerd worden. Hieruit blijkt dat de prooisamenstelling 

kan wijzigen door pieken van bepaalde prooien. Temporele pieken van prooien kwam ook tot uiting 

bij Skinner (1980). Hij vond dat in het voorjaar bladluizen, rupsen en Diptera (vooral Bibio) in grote 

getale worden binnengebracht. In de zomer brachten de mieren nog nauwelijks rupsen en bladluizen 

binnen, maar Diptera bleven belangrijk. 

 

We kunnen dus besluiten dat bosmieren eten wat er op een bepaalde plaats en op een bepaald 

moment beschikbaar is van prooien. Dit uit zich in geografische variatie in diëten tussen populaties 

en in temporele variatie binnen een populatie. Dit maakt hen zeer goede pestregulatoren zoals 

beschreven door Adlung (1966). 

 

Naast prooien bestaat een groot deel van het dieet uit suikerrijke honingdauw. Het relatieve aandeel 

honingdauw en prooien schommelt ook doorheen het seizoen (Skinner 1980). Het is veel minder 

duidelijk of dit ook een reflectie is van de relatieve aanwezigheid van deze twee bronnen zoals bij de 

prooisamenstelling hierboven besproken. De temporele variatie kan ook veroorzaakt worden door 

veranderende behoeften in de kolonie. Zo zullen de werksters van Pheidole ceres bij een grote 

aanwezigheid van larven vooral prooien aanbrengen en bij het verschijnen van de sexuele kaste 

vooral suikerrijk voedsel (Judd 2005).  
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6. Nestmateriaalsamenstelling 

Een koepel bestaat uit meer dan naalden. Zo vormen brokjes hars een belangrijk aandeel in het 

aangebrachte materiaal en dus ook van het materiaal in en op de koepel (Fig. 45). Naast een 

structurele functie bevordert hars ook de hygiëne van de kolonie (Chapuisat & al. 2007). Door een 

combinatie van een vochtig, warm nest en hoge populatiedensiteiten zijn mierenkolonies erg 

gevoelig voor infecties. Wanneer kolonies meerjarig zijn en er een lage genetische variatie binnen 

een kolonie kunnen pathogenen en parasieten zich specialiseren op hun gastheer. Hars van coniferen 

bevat een complex mengsel van terpenen die verwonde bomen beschermt tegen fungale en 

bacteriële infecties. Zo vergroot de overleving van werksters en larven van Formica paralugubris bij 

blootstelling aan schimmels en bacteriën wanneer hars aanwezig is in het nest  

Er zijn temporele patronen in de compositie van het nestmateriaal. Het is echter onduidelijk of dit 

komt door toeval, veranderende noden of veranderende hoeveelheden van beschikbaar materiaal. 

 
Figuur 45. Detail koepel. Let op de grote hoeveelheid witte harsstukjes op de koepel. 
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7. Spatiale trouwheid (Ortstreue) 

De honingdauwverzamelaars vertonen een zeer grote spatiale trouwheid. Ze keerden niet alleen 

naar dezelfde struik terug maar zelfs naar specifieke regio’s op de struik. Ook wanneer de werksters 

overgeplaatst werden naar een andere struik, keerden ze uiteindelijk terug naar hun vertrouwde 

struik. Uit deze spatiale trouwheid of Ortstreue blijkt dat de kolonie een welgeorganiseerde eenheid 

is. De werksters lopen dus niet random rond op zoek naar voedselbomen, maar keren terug naar een 

plaats die ze kennen. Dit impliceert tijdswinst, maar verzekert ook een continue aanvoer van 

werksters naar de verschillende bomen.  

 

Deze trouwheid veroorzaakt wel een paradox met de ideale vrije distributie (ideal free distribution 

IFD) bij veranderende omgevingsomstandigheden. (De IFD is de verdeling over verspreide 

voedselbronnen die garandeert dat werksters het snelst voedsel kunnen opnemen. Als de eerste 

voedselbron tweemaal zo rijk is als de tweede zullen er tweemaal zoveel werksters zijn bij de eerste 

bron). Lamb & Ollason (1993) toonden dat bosmieren (F. aquilonia) deze verdeling aannemen bij 

suikerwater dat met verschillende snelheden werd aangeboden. Een boom die in kwaliteit afneemt, 

zou door de hoge trouwheid dan te veel terugkerende werksters hebben. Een boom met bladluizen 

die meer honingdauw gaan produceren daarentegen zou dan geen extra werksters kunnen 

aantrekken. Hierdoor zou de honingdauwverzameling niet meer optimaal verlopen. Lamb & Ollason 

(1994) toonden in een volgende studie echter aan dat er mobiele werksters zijn die de twee bronnen 

bezoeken. Deze kunnen dan bepalen bij welke bron ze het snelst voedsel opnemen. Ze keren 

vervolgens terug naar de bron met de snelste leveringstijd waardoor de optimale distributie toch 

bewaard blijft. Een andere oplossing vinden we in de bevindingen van Rosengren (1977a) in Salo & 

Rosengren 2001). Hij toonde aan dat vooral de oude werksters trouw zijn, terwijl de jonge werksters 

de stevigste geursporen volgen op de mierenstraten. Een verandering in kwaliteit van de bron kan 

mogelijks leiden tot een verandering van het geursgnaal (zwakker of sterker) en bijgevolg tot een 

verandering in aantal jonge werksters. Tot slot neemt de trouwheid zoals blijkt uit mijn resultaten af 

in de tijd. Door deze mechanismen zullen het aantal werksters kunnen variëren volgens de opbrengst 

van de boom.  

We kunnen dus besluiten dat de trouwheid ervoor zorgt dat werksters op een erg efficiënte manier 

betrouwbare bronnen kunnen aanboren. Flexibiliteit in de trouwheid laat de kolonie toe adequaat te 

reageren op veranderende omgevingsomstandigheden.  

De temporele trouwheid aan een taak (dezelfde taak prefereren doorheen de tijd) is veel moeilijker 

te bepalen dan spatiale trouwheid in veldexperimentele condities. Toch vonden we aanwijzingen dat 

zeker op korte tijd werksters preferentieel dezelfde taak uitvoeren. Zo vonden we ondanks de talrijk 

gemerkte werksters, slechts eenmaal een taakwissel van een gemerkte werkster (nl. overschakeling 

naar nestbouwer).  
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8. Beheersopties 

Rode bosmieren zijn een belangrijke schakel in bosecosystemen. Ze beïnvloeden via predatie en 

competitie de distributie, abundantie en fitness van ongewervelden en gewervelden (Fowler & 

Macgarvin 1985, Hölldobler & Wilson 1990, Hawes et al. 2002, Lenoir 2003b, Jäntti et al. 2007, 

Kilpeläinen 2008, Loones et al. 2008). Bosmieren zijn door hun polyfaag dieet in staat om pestsoorten 

in toom te houden (Adlung 1966). Ze beïnvloeden de plantengemeenschap rechtstreeks via 

zaaddispersie en predatie van herbivoren en indirect via hun relatie met bladluizen (Karhu & 

Neuvonen 1998, Kilpeläinen et al. 2009). Hun koepelvormige nesten zijn plaatsen van intense 

nutriëntenrecyclage en dragen bij tot een betere bodemstructuur (Risch et al. 2005, Stadler et al. 

2006, Jurgensen et al. 2008, Kilpeläinen 2008). Tot slot vormen de mieren een vaste en betrouwbare 

voedselbron voor vogels als spechten en hoenders en bieden hun koepels een onderkomen voor 

myrmecofiele ongewervelden (Decock 2006, Loones et al. 2008). 

Jammergenoeg nemen deze paraplusoorten in onze streken sterk af. Factoren hiervoor 

verantwoordelijk zijn recreatie, overbegroeiing en dichtgroeien van de kroonlaag, landbouw en de 

afname van Serviformica nesten. De afname in onze streken kan niet verklaard worden door 

habitatverlies, maar wel door verstoring van het habitat door de mens (Dekoninck et al. 2010).  

 

De Duinbossen in De Haan staan bloot aan een sterk recreatieve druk (wandelaars, badgasten, ruiters 

…). In het bosbeheerplan opgesteld door het ANB in 2007 streeft men naar een compromis tussen 

recreatief gebruik en ecologische waarde van het gebied (Loose et al. 2007).  

 

In het bosbeheerplan opteert men om exoten te bestrijden. Aangezien bosmieren niet kieskeurig zijn 

qua voedselbomen, is de vervanging van de exotische bomen voor hen niet noodzakelijk. Het kan 

eventueel een nadelig effect hebben door de tijd nodig om een volwaardig inheems bosbestand te 

laten opgroeien. Bovendien werden de exotische sparren drukker bezocht worden dan de inheemse 

bomen. Anderzijds worden inheemse bomen misschien gekenmerkt door een grotere 

prooiendiversiteit. 

Het bosbeheerplan streeft ernaar om de open plekken open te houden. Dit is essentieel voor 

bosmieren zodat de koepels kunnen opwarmen (cfr. gunstig voor ontwikkeling broed). Het zou ideaal 

zijn om daarnaast ook nieuwe open ruimtes in het bos te ontwikkelen  Nu zijn de nesten vooral 

verdrongen naar de zuid-geëxposeerde randen  

Bosmieren starten vaak hun nest tegen omgehakte stronken of tegen en in omgehakte stammen 

(persoonlijke observaties). Het laten liggen van omgezaagde of neergevallen bomen is essentieel om 

bosmieren goede nestgelegenheden aan te rijken. Ter hoogte van nest 3 liet men de omgezaagde 

bomen liggen en minstens twee nesten waren in aanbouw tegen deze stammen. Het zou goed zijn 

om ook op andere plaatsen deze stammen te laten liggen (bvb. rond nest 7). 

Jammergenoeg gaat men bij het beheer nog te vaak ondoordacht te werk. Zo had men bij nazicht in 

april 2010, de stam van nest VEX volledig omgezaagd en had men de boom van nest 9 weggerold. 

Resultaat is dat beide nesten weg zijn. 
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Figuur 46. Werksters zoeken jonge Witte Abeel volledig af op zoek naar honingdauw. 
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9.  Toekomstige onderzoeksplannen 

Elk onderzoek lost niet alleen vragen op, maar doet er ook een resem nieuwe ontstaan. Daarom 

wordt hieronder een beknopt overzicht gegeven van toekomstige onderzoeksmogelijkheden om 

taakverdeling bij rode bosmieren beter te kunnen inschatten. 

Taakverdeling en genetische component 

De meeste kolonies van bosmieren kenmerken zich door een hoge genetische variatie veroorzaakt 

door een combinatie van polyandrie en polygynie. Een erg interessante vraag is in hoeverre deze 

genetische variatie een invloed heeft op de taakverdeling. Haar invloed kan namelijk direct of 

indirect zijn. Directe invloed is er wanneer werksters van een bepaalde genetische lijn, maar 

onafhankelijk van hun grootte en leeftijd, preferentieel andere taken uitvoeren. Zo kan een werkster 

van vader A preferentieel honingdauw verzamelen en een werkster met dezelfde grootte en leeftijd 

van vader B preferentieel prooien verzamelen. Genetische variatie zou dan leiden tot een variatie in 

de drempelwaarde voor bepaalde taakgerelateerde prikkels. Indirecte invloed heb je als genetische 

effecten bepalend zijn voor de grootte van de werksters. Hierdoor zullen in overeenstemming met 

onze resultaten bepaalde taken geassocieerd zijn met bepaalde groottes en dus met de 

onderliggende genetische lijnen.  

 

Grootte van de werksters die andere taken uitvoeren 

De periode dat de geslachtsdieren ontpoppen en wegvliegen is een kritieke periode in het leven van 

een kolonie. Verwacht wordt dat dit gepaard gaat met de noodzaak aan nieuwe taken (werksters die 

de gynes binnendragen, werksters die de gynes en mannetjes vasthouden tot het ideale moment van 

uitvliegen …). Het kan in die context nuttig zijn om de taakverdeling tijdens die periode binnen een 

nest te bekijken. Verwacht wordt dat deze taken door de kleinste werksters worden uitgevoerd. 

Om deze taken te onderzoeken, lijkt het overgaan tot laboratoriumnesten essentieel. Anderzijds kan 

men ook de nesten openmaken, broed verspreiden en kijken welke werksters het broed in veiligheid 

brengen. Dit lijkt ons minder haalbaar en zou bovendien een serieuze verstoring van het nest 

veroorzaken.  

 

Taakverdeling en temporeel polyethisme 

Het in kaart brengen van zowel temporeel polyethisme als morfologisch polyethisme in één studie is 

misschien de interessantste onderzoekspiste. Het laat ons toe om het relatieve belang van de 

morfologische taakverdeling in te schatten. Bovendien is het interessant om weten welke taken een 

werkster doorheen haar leven doorloopt en vooral welke variatie er daar in te vinden is. Misschien 

hangt de relatie tussen taak en grootte ook af van de leeftijd van de werkster en kan dit deels de 

groottevariatie bij bepaalde taken verklaren die in deze studie werd gevonden. Zo kunnen mogelijks 

enkel de grootste van de jonge werkers prooien verzamelen, terwijl bij oudere werksters alle 

groottecohorten prooien kunnen verzamelen.  

Probleem is dat temporeel polyethisme erg moeilijk te onderzoeken is. De leeftijd van een werkster 

onderzoekt men door te kijken naar de ovariolen (hoe ouder een werkster, hoe meer 

gedegenereerd), door de afslijting van de mandibulaire tandjes of door het merken van de werksters 

(Hölldobler & Wilson 1990).  
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Temporele patronen bij grootte-taak correlatie 

We hebben in deze studie de temporele variatie in de taak-grootte proberen na te gaan gedurende 

juli- oktober. Door de indeling van het academiejaar lukte het ons echter niet om de kritieke periode 

van bij het ontwaken van de kolonie (maart t.e.m. midden mei) tot en met de bruidsvluchten te 

onderzoeken. Zo was bij een prospectie begin april 2010 duidelijk dat bijna alle foeragerende 

werksters nestmateriaal aanvoerden. Mogelijks zijn de taakpreferenties voor een bepaalde 

groottechorte minder strict in bepaalde perioden van het jaar.  

 

 

 

Figuur 47. Drukte op een F. polyctena koepel.
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Deel 6: Conclusie 
 

Een kolonie bosmieren is een gespecialiseerde eenheid waar er onder de steriele werksters een 

duidelijke taakverdeling bestaat. Uit onze resultaten blijkt dat de taken van de werksters verdeeld 

worden op basis van grootteverschillen. Hierdoor wordt het takenpakket van de kolonie op een 

efficiënte manier uitgevoerd worden.  

Daarnaast heeft de taakverdeling nog een paar andere eigenschappen die de efficiëntie en 

performantie van de kolonie aanzienlijk kunnen doen toenemen. Zo zullen de kleinste werksters 

vooral in de buurt van het nest honingdauw verzamelen, terwijl grotere werksters verder foerageren 

(size-distance), zullen de grootste prooiverzamelaars de zwaarste prooien dragen (size-load) en 

zullen honingdauwverzamelaars preferentieel terugkeren naar bepaalde plaatsen op de 

voedselboom (Ortstreue). 

  

Bosmieren hebben in vergelijking met andere mieren een intermediaire vorm van morfologische 

differentiatie of polymorfisme aangenomen. Dit laat naast een zekere specialisatie een grote vorm 

van flexibiliteit toe. Zo kunnen werksters niet alleen overschakelen naar andere taken, maar deze 

ook nog redelijk efficiënt uitvoeren. 

De grootte van de werksters is slechts één van de facetten die van belang zijn in taakdeterminatie. 

Figuur 48 geeft een overzicht van de verschillende factoren die bepalen welke taak een werkster 

uitvoert.

 
 

Taak

grootte 
werkster

trouwheid 
werkster 

aan plaats 
en/of taak

noden 
kolonie

genotype 
werkster

leeftijd 
werkster 

Massa prooi Afstand tot nest 
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8 Bij andere mierensoorten (bvb. sikkelvormige mandibels bij majors Eciton) kan naast groottevariatie ook vormvariatie belangrijk zijn in 
taakdeterminatie. 

Figuur 48. Overzicht van de factoren die bepalen welke taak een bepaalde bosmierwerkster uitvoert. 
De twee factoren in het groen zijn (deels) onderzocht geweest in deze studie, waarbij vooral de 
nadruk lag op de grootte van de werksters. De drie factoren in het zwart zijn niet onderzocht 
geweest, maar zijn gekend een rol te spelen in taakverdeling bij (bos)mieren.  
Volle lijnen wijzen op directe effecten (bvb noden kolonie: taken worden overgenomen door andere 
groottecohorten bij stress), stippellijnen op indirecte effecten (bvb noden kolonie: veranderen of 
herstellen kasteratio’s op lange termijn = adaptieve demografie) 
 

 De grootte van de werksters heeft zoals blijkt uit deze studie een sterke invloed op 
taakbepaling8. Er is temporele variatie in die relatie (bvb. honingdauwverzamelaars worden 
groter op het einde van het seizoen). We vonden twee factoren die de relatie tussen grootte 
en taak mediëren, nl. afstand tot het nest en de massa van de prooi. 
Honingdauwverzamelaars zijn klein dichtbij het nest, terwijl honingdauwverzamelaars op 
verre afstand van het nest groot zijn (size-distance). Daarnaast worden de zwaarste prooien 
gedragen door de grootste werksters (size-load).  

 

 Trouwheid van een werkster duidt enerzijds op Ortstreue (trouwheid aan plaats). We 
vonden dat werksters preferentieel terugkeren naar de plaats waar ze voorheen honingdauw 
verzamelden. Anderzijds kan trouwheid van een werkster ook wijzen op trouwheid aan een 
taak. Een groeiende ervaring in het uitvoeren van een taak waardoor deze steeds efficiënter 
kan uitgevoerd worden, speelt hierbij een grote rol. Zo kan een werkster in plaats van flexibel 
te wisselen tussen honingdauw en prooien te verzamelen opteren om voor de rest van haar 
leven honingdauw te verzamelen. Hiervoor vonden we aanwijzingen, omdat we slechts 
éénmaal een taakwissel observeerden bij de gemerkte honingdauwverzamelaars. 
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Deel 7: Bijlagen 

Bijlage 1: Afkortingen 

nCU: Unilateraal aantal haren in zijaanzicht die meer dan 10 µm uitsteken van de koponderzijde. 

CUHL: lengte langste haar koponderzijde  

nPN: Unilateraal aantal haren die meer dan 10 µm uitsteken van het pronotum. 

PnHL: Lengte langste haar pronotum 

nPR: Unilateraal aantal haren die meer dan 10 µm uitsteken van het propodeum 

nCH: unilaterale aantal haren die meer dan 10 µm uitsteken in gebied gevormd door voorrand ogen 

en achterrand kop. 

SL/SMAX: Maximaal meetbare scapuslengte/ Maximale scapusdoorsnede. 
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Bijlage 2: Tijdsbestek 

Periode 1 
             

 
Koep PT NT HT PasT HD HF HFF DT TT en ttt NB VK Coc 

nest 1 
             nest 2 
             nest 4  
             nest 6 
             nest 7 
             nest 9 
             nest 10 
             nest 12 
             

              Periode 2 
             

 
Koep PT NT HT PasT HD HF HFF DT TT en ttt NB VK Coc 

nest 1 
             nest 2 
             nest 4  
             nest 6 
             nest 7 
             nest 9 
             nest 10 
             nest 12 
             

              Periode 3 
             

 
Koep PT NT HT PasT HD HF HFF DT TT en ttt NB VK Coc 

nest 1 
             nest 2 
             nest 4  
             nest 6 
             nest 7 
             nest 9 
             nest 10 
             nest 12b 
             

              Periode 4 
             

 
Koep PT NT HT PasT HD HF HFF DT TT en ttt NB VK Coc 

nest 1 
             nest 2 
             nest 4  
             nest 6 
             nest 7 
             nest 9 
             nest 10 
             nest 12 
             

              Periode 5 
             

 
Koep PT NT HT PasT HD HF HFF DT TT en ttt NB VK Coc 

nest 1 
             nest 2 
             nest 4  
             nest 6 
             nest 7 
             nest 9 
             nest 10 
             nest 12 
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Bijlage 3: Aanwezige myrmecofauna  

Uitleg gebaseerd op van Boven 1977, Seifert 2007, Dekoninck et al. 2003. 

Formica fusca (Grauwzwarte mier) 
Deze volledig zwarte Formica is kleiner dan de bosmieren, maar groter dan Lasius soorten. Het is de 

meest algemene en eurytope Serviformica van Europa. Het is een zeer snelle loper die andere mieren 

mijdt. Het is de enige Serviformica die in het gebied werd aangetroffen in de zomer van 2009. De 

werksters foerageerden in het duingras en de open zandstrook ten oosten van nest 7.  

 
Lasius brunneus (Boommier) 

Deze schuchtere soort huist meestal in bomen en wordt aangetroffen terwijl ze foerageert op 

boomstammen. Het is een soort die voorkomt in habitatten met loofhout gaande van dichte wouden 

tot alleenstaande bomen in parken. Uitgebeten houtpulp aan de voet van een boom verraadde het 

nest. De boom lag aan de rand van het territorium van nest 4 en nest 10. Er foerageerden enkel 

boommieren op de boom en geen bosmieren. 

 

Lasius psammophilus (Buntgrasmier) 

Een tamelijk xerothermofiele soort typisch voor heiden en duingebieden die vaak onder graspollen 

bvb. Buntgras nesten 

 

Leptothorax acervorum (Behaarde slankmier) 

Net zoals de andere soorten van dit genus, zijn dit erg kleine mieren. L. acervorum is in Europa een 

algemene soort die in zowat alle habitatten kan gevonden worden.  

Deze soort huist vaak in de buurt van bosmierkoepels. Opvallend wel was dat we een gyne vonden 

op een koepel (bij verfexperiment). Er werden geen werksters waargenomen. 

 

Myrmica ruginodis (Bossteekmier) 

Deze algemene soort kan je overal in loof –en dennenbossen van Europa vinden. Daarnaast tref je ze 

aan in natte heidegebieden en in graslanden. In bosarme en drogere gebieden wordt ze 

weggeconcurreerd door Myrmica rubra. Deze soort liep tussen de bosmieren t.h.v nest 2, nest 6 en 

nest 7. Ze foerageerden in gesloten bos, duingrasland en mosduin.  

 

Myrmica rugulosa (Kleine steekmier) 

Een algemene soort van allerlei schrale, korte vegetaties. 

 

Myrmica sabuleti (Zandsteekmier) 

Algemeen op droge zandgronden en heide. 

 

Tetramorium caespitum (Zwarte zaadmier) 

Zoals de Nederlandse naam zegt, is deze mier een granivoor. Daarnaast worden ook insecten en 

honingdauw geconsumeerd. In tegenstelling tot de erg gelijkende T. impurum die vooral op 

leembodems voorkomt, wordt T. caespitum in Vlaanderen op zanderige gronden (duinen en heide) 

gevonden. In Noord-Amerika vormt deze soort een echte pestsoort die in huizen binnendringt (Klotz 

et al. 2008). Het is een kleine soort die in het veld gemakkelijk herkend kan worden door de geringe 
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grootte, vierkantige kop en twee knopen. In De Haan lag er een zandnest op de open plek bij de 

abelen van verfexperiment twee en drie. De werksters liepen schijnbaar ongestoord tussen de 

bosmieren. 

 

Vroeger observaties vermelden ook andere soorten(database Formidabel): 

Myrmica rubra (Gewone steekmier), Myrmica specioides (Duinsteekmier), Lasius niger (Zwarte 

wegmier) en de thermofiele Formica cunicularia (Bruine baardmier). Vooral deze laatste is belangrijk, 

omdat ze net zoals F. fusca een Serviformica is. 

 

De myrmecofauna bestaat dus uit een mengeling van generalisten (L. niger, Myrmica rubra), soorten 

typisch voor bossen (rode bosmieren, Myrmica ruginodis) en soorten typisch voor thermofiele 

(duin)vegetaties (Lasius psammophilus, Myrmica sabuleti, Tetramorium caespitum) 
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Bijlage 4: Verfexperimenten 

KLEURENCODE VERFEXPERIMENT 3 

Tabel 22. Overzicht gebruikte kleurencodes bij verfexperiment 3. Met vijf kleuren (een kleurenstip vooraan op het gaster 
en een kleurenstip achteraan) werden twintig kleurencombinaties gevormd. Het overeenkomstige bladnummer (van 1 
tot 20) vind je bij elke combinatie. Tussen haakjes zijn het aantal werksters gemerkt met een bepaalde kleuren-
combinatie. 

 Vooraan 
Achteraan 

 

geel oranje wit groen blauw 

geel 1 (1) 5 (5) 
 

13 (3) 17 (3) 

oranje 2 (5) 6 (4) 10 (3) 14 (7) 18 (4) 

wit 
 

7 (2) 
 

15 (5) 19 (6) 

groen 3 (1) 8 (3) 11 (3) 
  blauw 

 

4 (3) 9 (4) 12 (2) 16 (5) 20 (8) 

       

P-WAARDEN VERFEXPERIMENT 1 EN 2. 

Verfexperiment 1 
N       s        n       y       P 

 

272    206       51      48    0.00021 

272    206       55      52    0.00007 

272    206       58      53    0.00077 

272    206       39      34    0.04939 

272    206       38      29    0.55528 

272    206        8       8    0.10465 

272    206       13       9    0.81710 

272     34       11       6    0.00073 

272     34       12       6    0.00132 

272     34       15       5    0.02705 

272     34        7       4    0.00549 

272     34        9       4    0.01641 

272     34        2       2    0.01522 

272     34        2       2    0.01522 

272     32       26      11    0.00003 

272     32       25      12    0.00000 

272     32       24      14    0.00000 

272     32       15       7    0.00054 

272     32       14       9    0.00000 

272     32        9       6    0.00011 

272     32        8       6    0.00004 

Verfexperiment 2 
N       s        n       y        P 

 

250    125       72      68    0.000000 

250    125       36      40    0.000000 

250    125       16      16    0.000009 

250    125        5       5    0.030003 

250    125       39      35    0.000000 

250    125       40      31    0.000110 

250    125       61      50    0.000000 

250    125       52      36    0.001416 
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Bijlage 5: morfologie (bos)mier (foto’s www.antweb.org)
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Figuur 49. Detail kop F. polyctena. 

Figuur 50. Dorsaal zicht F. polyctena. 
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Figuur 51. Lateraal zicht F. polyctena. Romeinse cijfers wijzen op de volgorde van de abdominale segmenten, waarbij het eerste segment 
(propodeum) versmolten is met de thorax en het tweede segment (petiolus) ingesnoerd is. De thorax met het propodeum erbij wordt mesosoma 
genoemd, het abdomen zonder propodeum en petiolus gaster. 
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Deel 8: Summary 
 

Task partitioning or polyethism among ant workers is assumed to be a key factor behind the 

evolutionary success of social insects. Workers specialise on tasks such as brood tending, foraging, 

colony defence ... Task partitioning increases colony productivity and reproductive success if workers 

tend to engage in tasks at which they are more efficient than their nest mates. 

A striking feature of some ant species is the variation in size and / or shape of the worker caste 

within a colony. This phenomenon is also known as worker polymorphism and can take on different 

forms and gradations. Some species have discrete worker subcastes with an enormous variation 

between the subcastes and have no intermediary forms. Other species have workers that range 

along a continuum in size and shape. Task preference is correlated with the phenotype of the worker 

in many species. This task-phenotype matching increases colony efficiency. 

The aim of this thesis is to unravel the relation between phenotype and task in two related red wood 

ant species (Formica rufa s. str.). Both mound-building ants are conspicuous members of temporal 

and boreal forests and their huge colonies play a key role in forest ecosystems.  Workers have no 

distinct castes but a continous size distribution. They are highly variable in size (max. head width 1.00 

mm – 2.05 mm) but not in shape. Maximal head width captures almost all morphometric variation 

and was therefore used as a proxy for size. 

The study was conducted in “de Duinbossen van De Haan” from July untill October 2009. This study 

area is a highly fragmented dune forest with a strong recreation pressure. The forest hosts two 

sympatric red wood ant species, Formica rufa and Formica polyctena. Except from the often reported 

difference in pilosity, no additional morphological difference between those species could be 

detected. There were also no indications for different ecological preferences or different social life 

strategies.  

 

Workers performing different tasks (nest builders, nest material collectors, honeydew tenders, prey 

capturers, scouts, idle workers, carriers of empty cocoons , carriers of dead ants, social carriers and 

reference ants on the mounds) were sampled at five different time periods (beginning of July; end of 

July, middle of August, beginning of September and beginning of October).   

Additionally, we integrated some task-related relationships in our study: 

  

 Size-distance relationship, wherein we tested the effect of distance to the nest on the size 

of honeydew tenders, prey capturers and scouts.  

 Size-load relationship, wherein we studied the correlation between the size of the worker 

and her load (prey and nest material) 

 Ortstreue: By marking honeydew tenders with enamel paint, we investigated site fidelity of 

workers visiting trees with aphids.   

 

In accordance with other studies on wood ants, we found a strong correlation between task and size 

of the workers. The smallest workers primarily stay in the nest and help with nest construction. The 

largest workers performed tasks such as capturing prey, collecting nest material, scouting, carrying 
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both dead and living ants (social carrying). Carriers of empty cocoons, idle workers and workers on 

the mound were of intermediate size. Honeydew tenders varied significantly in size across a distance 

gradient and ranged from a small size similar to nest builders close to the mound to a size as large as 

the largest workers at further distances. Such size-distance relationship was not observed in prey 

capturers and scouts. In contrast with honeydew tenders, prey capturers cannot estimate the 

distance to the prey.  

 

We found a temporal pattern in the size-task relation at the end of the season.  There was an overall 

decrease in size of the ants on the mounds and of the nest material collectors. On the contrary, the 

size of the honedew tenders increased towards the end of the season. 

We explain for every task how a particular size-cohort  can increase the efficiency of a task. 

Additionally we demonstrate that social carrying involves a size-based division of labour with large 

workers carrying smaller worker to new nest sites. 

 

Prey capturers had  a weak size-load relationship. The largest workers carried the whole range of 

prey sizes. The smallest workers carried only small prey, despite the fact that they are able to 

transport heavier loads. Nest material collectors did not seem to have a preference for a particular 

load mass. Based on the different characteristics of the two tasks, we propose three hypotheses to 

explain the dissimilar relation: Distance (i), distance and stimulation (ii), risk management (iii). 

 

Additionally, we also determined  prey and nest material composition during five sample periods. As 

expected wood ants are highly polyphagous. The main prey were Diptera and Isopoda, but the diet 

changed over time with an increasing  importance of Oligochaeta. 

Workers brought mainly thatch and resin to the nest. There is a clear temporal variation in the 

composition. 

 

Site fidelity of the honeydew tenders was very high and preferred to return to particular branches 

and leaves on the trees. Experimental exchange of workers between trees did not influence their 

fidelity. Over time, site fidelity or Ortstreue tend to decrease. 

 

The modest polymorphism found in these wood ant species allows a flexible division of labour.  

Workers are hardly limited by their size to perform all tasks in the colony. Only prey capturing and 

nest material collecting requires workers with a head width larger than 1.20 mm.   

 

We conclude that the size-based division of labour together with the size-distance relationschip, size-

load relationship, the site fidelity and worker flexibility enhances colony efficiency.  
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