Voorwoord
In dit Plúske:
• Van de bestuurstafel zomer 2017
• Waar blijven de geringde ringmussen van
Eastermar?
• Operante conditionering bij mijn huiseend
• Eten uit het wild
• Mieren verdienen respect en ik zal je vertellen waarom
Ring de ringmus, een vogel om door een ringetje te
halen. Een ringmus lijkt veel op de huismus maar
heeft een roodbruine kop, lichte wangen en een
donkere wangvlek. Verder heeft hij een zwart befje
en een witte bijna doorlopende nekrand. Het mannetje en het vrouwtje zijn gelijk. Maar waar vliegen
ze heen als ze geringd zijn? Helpt u mee spotten.

huismus

ringmus

In dit Plúske een nieuwe rubriek, “Eten uit het wild”.
Afhankelijk van de in het seizoen groeiende en
bloeiende planten presenteert Mirjam een lekker
recept. Heeft u zelf een heerlijk recept, mail het
naar itpluske@hotmail.com. Wie weet staat uw recept er de volgende keer in.

Van de bestuurstafel zomer 2017
En toen brak de zomer in alle heftigheid los!
Zo, het is hier weer hollen of stilstaan! Steeds was
er een verrassend frisse wind maar nu dus prachtig
warm zomerweer waardoor het water geven van
de meest kwetsbare planten in de tuin nu al noodzakelijk is. Gelukkig woon ik in Drachten naast een
sloot, zodat mijn tuin bevloeid kan worden zonder
duur drinkwater te hoeven gebruiken. Hetzelfde
geldt voor mijn moestuin. Ook aan de rand van dit
complex ligt een sloot waar ik met mijn gieter menig tochtje heen en weer maak om de jonge tomatenplanten en de thuis voor-gezaaide zonnebloemen te bewateren. Het merendeel van de planten
moeten zich verder
maar redden vind
ik.
Elk jaar is het weer
bijzonder en spannend om te zien wat
de natuur doet met
de zorgvuldig gekozen groenten, aardappelen, uien en het
fruit. De winter was niet koud genoeg om ons te
verlossen van allerlei (ongetwijfeld ook nuttige) insecten en slakken dus ook dit seizoen wordt het
weer afwachten wie het wint, het ongedierte of ik!
En alles zonder gif of andere bestrijdingsmiddelen
natuurlijk, dat is nou juist de aardigheid van het
hebben van een eigen moestuin!
Binnen IVN gebeurt er ook van alles. We hebben
als afdeling alle ontwikkelingen rond de nieuwe
landelijke statuten kritisch gevolgd en steeds voorzien van commentaar en (in de laatste fase) van
amendementen. Dit heeft ons wel eens de benaming ‘lastige afdeling’ opgeleverd maar daar liggen
wij niet wakker van als bestuur! Beter kritisch dan
ingedut of meegaand.
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In de Landelijk Raad vergadering van 10 juni staat
dit punt op de agenda. Wij hebben de indruk dat dit
onderwerp niet breed leeft binnen andere afdelingen, gelet op onder andere het geringe aantal
amendementen die zijn ingediend. Wij zullen, zoals
afgesproken in een eerdere ledenvergadering, de
gevolgen voor de zelfstandigheid en de autonomie
van de afdeling blijven volgen en daarom ben ik op
zoek naar leden die wel eens een keer mee willen
denken over de toekomst: Blijven we de zelfstandige IVN afdeling, ondanks dat er misschien landelijke ontwikkelingen zijn die ons niet passen, zoeken we samenwerking met andere afdelingen of andere natuurorganisaties met eenzelfde doelstelling,
hoe gaan we verder? Wil je meedenken meld je alsjeblieft even bij mij.
Verder een positief punt, we starten eind juni met
de jeugdbegeleiderscursus, speciaal voor (potentiele) leden die voor onze afdeling actief zijn of dit
willen worden. Basiskennis hebben van de natuur is
geen vereiste om mee te kunnen doen. De cursus
start (bij voldoende aanmeldingen) op 21 juni, er

zijn 8 bijeenkomsten gepland waaronder twee zaterdagen, de afronding is op 8 november. We hopen hierdoor nieuwe én actieve leden te krijgen!
Het excursieprogramma is ook in volle gang en ondanks dat er soms iets tegenzit door onvoorziene
omstandigheden, ben ik blij met alle activiteiten
die we doen. Zo is er binnenkort weer een excursie
bij Lyndensteyn, daarnaast een ad hoc excursie
voor een collega IVN afdeling die een weekend uitje
in Friesland heeft georganiseerd, mooi dat we dit
toch steeds weer voor elkaar krijgen met onze gidsen! Dank hiervoor!
Als dit Plûske verschijnt hebben we als IVN samen
met KNNV Fryslân een bijdrage geleverd aan de
Reuzedei in Akkrum, een (duurzaamheids-)markt
die jaarlijks wordt georganiseerd. Ook dat is dus
een nieuwe en leuke manier om in onze mooie provincie samenwerking zoeken met gelijkgestemde
organisaties.
Laat ik afsluiten met iedereen alle goeds en gezondheid te wensen voor de komende zomer!
Els Steinmann

Om de ringmussenpopulatie te kunnen monitoren
wordt bijgehouden:
de locatie van de nestkast
het aantal eieren per legsel in de nestkast
het aantal legsels per nestkast per jaar
hoeveel eieren wel en niet uitkomen
het ringen van de jonge ringmussen
Het ringen gaat als volgt: aan de linker en de rechterpoot komen elk twee ringen. Van de 4 ringen is
één een metalen ring en zijn de andere 3 gekleurde
ringen. Aan de combinatie van ringen in kleur en
positie, kan worden achterhaald in welk jaar de
ringmus uit het ei is gekropen, in welke nestkast
de ringmus is groot geworden en uit het hoeveelste
legsel het in dat jaar was.

JEUGD
Waterbeestjes in Eastermar
Voor kinderen van 6 -10 jaar. Met behulp
van schepnetjes, zoekkaarten en ander
gereedschap gaan we op zoek naar het
waterleven en de waterkwaliteit.
Datum en tijd: Maandag 21 augustus
2017 van 14.00 – 15.30
Locatie: ‘De Kletspoat’ naast Blauhuskamp 35, 9261 ZD Eastermar
Informatie:
Mirjam Frieswijk 0512-472102 opgave
verplicht tot een dag van tevoren

De wonderlijke wereld van vleermuizen
Een ontdekkingstocht voor kinderen van
6 tot 12 jaar met begeleider. Na een presentatie over vleermuizen gaan we met
batdetectors op zoek naar vleermuizen.
Datum en tijd: Zaterdag 2 september
2017 van 20.00 – 22.00
Locatie: Wordt bekend gemaakt bij opgave
Informatie:
Mirjam Frieswijk 0512-472102 opgave
verplicht tot een dag van tevoren

Waar blijven de geringde ringmussen van
Eastermar?
Landelijk neemt het aantal ringmussen af. In tegenstelling tot deze landelijke afname doen de ringmussen het in de omgeving van Eastermar nog behoorlijk goed met jaarlijks zo’n 50 broedpaartjes.
Deze broedpaartjes hebben jaarlijks 3 tot 4 legsels.
Al deze legsels worden vanaf 2015 geïnventariseerd
door de Fûgelwacht Eastermar en de uitkomsten
hiervan worden verwerkt i.s.m. het Vogeltrekstation (onderdeel van de Kon. Ned. Academie van
Wetenschappen) in Wageningen.
Ringmussen
broeden
niet onder de dakpannen
zoals de huismus, maar
maken vooral nesten in
nestkastjes die o.a. door
de plaatselijke basisschool met IVN de Wâlden zijn gemaakt.

Een voorbeeld van een kleurcode is:
linkerpoot
onder, metalen ring, daar
boven een
gele ring
rechterpoot
onder,
witte ring,
daar boven een
rode ring
Ieder jaar worden er in onze
tuin rond de 7
nestkasten bezet door ringmussen en
heeft iedere
nestkast bijna 4
legsels per jaar.

VOLWASSENEN
Jistrum (stichting Elzegea)
Jistrum is één van de vier esdorpen aan
de Burgumermar. We maken een wandeling en verkennen de historische samenhang in het landschap rondom
Jistrum en de Burgumermar. Neem een
verrekijker mee.
Datum en tijd: Dinsdag 20 juni 2017
19.00 – 21.00
Locatie: Parkeerplaats einde Marwei,
Jistrum
Informatie: Betty Kooistra 0511-463681

Zwagermieden, Westergeest
Een pittige wandeling met aandacht
voor natuur, cultuur, flora en fauna.
Trek vooral wandelschoenen aan en
neem een verrekijker mee.
Datum en tijd: Woensdag 28 juni 2017
van 19.00 – 21.00
Locatie: Parkeerplaats achter de kerk
van Westergeest
Informatie: Jan Mantel 0516-577560
Meindert Bult 0519-223521

Waar al deze Eastermarder geringde ringmussen
blijven is echter een raadsel. Tot nu toe zijn er weinig terugmeldingen van deze geringde ringmussen.
Het onderzoek is zeer gebaat bij meer terugmeldingen.
Wanneer jullie een ringmus waarnemen in de tuin
met gekleurde ringetjes aan de poten, probeer dan
zorgvuldig de kleuren en de volgorde van de ringetjes aan de linker en de rechterpoot af te lezen met
een verrekijker en geef de waarneming door aan:

Germ de Vries
0512 - 471933 of
Arend Timmerman 0512 – 472015

Operante conditionering bij mijn huiseend
Operante conditionering wordt ook wel aangeduid
als instrumenteel leren. De theorie is afkomstig uit
de stroming van het Behaviorisme.
Operante conditionering betreft een leerproces
waarbij in een bepaalde situatie gedrag wordt bekrachtigd door een beloning of een bestraffing.
Door middel van een beloning op het gewenst gedrag te geven, wordt de kans vergroot dat het gewenste gedrag wordt herhaald. De beloning wordt
aangeduid als een positieve bekrachtiger. Bij een
bestraffing wordt het tegengestelde beoogd, namelijk dat de kans dat het ongewenste gedrag zich
herhaalt, wordt verkleind. De bestraffing wordt
aangeduid als negatieve bekrachtiger. Bij experimenten met dieren bestaat de beloning meestal uit
voedsel. In het hierna beschreven geval gaat het
om een positieve bekrachtiger, beloning in de vorm
van vogelvoer.
De theorie van de operante conditionering werd
ontwikkeld door Thorndike(1912). Naar aanleiding
van experimenten met dieren kwam hij tot de conclusie dat dieren actief leren. In zijn ‘Law of effect’
(Wet van het resultaat) stelt Thorndike dat een dier
bepaald gedrag vaker zal vertonen wanneer dit gedrag een positief effect sorteert. Skinner zette het
onderzoek van Thorndike voort met behulp van de
zogenaamd Skinnerbox. Daarin leert een dier dat
hij tegen een paneeltje moet tikken om voedsel te
ontvangen.

Het wijkenlandschap van Drachtstercompagnie (stichting Elzegea)
Deze fiets-/wandelexcursie toont ons de
ontstaansgeschiedenis van de Noardlike
Fryske Wâlden vanaf de vervening tot
een cultuurlandschap. Een eigen fiets en
wandelschoenen zijn nodig.
Deze excursie wordt ism de werkgroep
Oudheidskamer Drachtstercompagnie
gecombineerdn met een bezoek aan de
Oudheidskamer.
Datum en tijd: Maandag 3 juli 2017 van
19.00 – 21.00
Locatie: It Gebouke, Tsjerkebuorren 41,
Drachtstercompagnie
Informatie:
Mirjam Frieswijk 0512-472102
Jantsje Zwart 06-44742668

Rondje Homear Harkema
(stichting Elzegea)

Een fietstocht waarbij we via Harkema,
Drogeham, Augustinusga en Surhuizum
de Homear, een zeer kenmerkende landschapslijn, volgen. De ontstaansgeschiedenis van het landschap komt onderweg
uitgebreid aan de orde.
Datum en tijd: Dinsdag 25 juli 2017 van
19.00 – 21.30
Locatie: Parkeerplaats bij Themapark de
Spitkeet, de Dunen 3, 9281 KT Harkema
Informatie:
Betty Kooistra 0511-463681
Mirjam Frieswijk 0512-472102

Het leek me een interessant idee om bovengenoemde theorie weer eens aan de praktijk te toetsen in de vorm van een experimentje met twee
eenden die sinds enige tijd bij de achterdeur komen
bedelen om voer. Misschien is het gedrag van deze
eenden te conditioneren volgens de Law of effect?
Het experiment verloopt als volgt.
Vrouwtjes eend ziet op ooghoogte vogelvoer achter
het raam en pikt ernaar. Zij tikt onbewust met haar
snavel tegen het glas. Gevolg: ze krijgt voer. Bij het
mannetje verloopt het proces analoog aan dat van
het vrouwtje. Na een paar dagen oefenen is het resultaat dat zij of hij om voer te ontvangen tegen het
raam tikt ook als er geen voer te zien is. Het experiment is geslaagd.
Conclusie: Eendengedrag is conditioneerbaar.
Er is inmiddels wel een probleempje ontstaan. De
eenden tikken nu te pas en te onpas tegen het raam
soms zelfs tegelijk. En wanneer het voer niet vlot
genoeg verschijnt, springt het vrouwtje verontwaardigd in de vensterbank. Daar kan ze ook tegen
het raam tikken!
Yttje Cnossen

Eten uit het wild
Ik heb gister heel veel vlierbloesem geplukt en dat
kan nog een tijdje. Ik maak er vlierbloesemsiroop
van.
Recept:
20 trossen vlier
1 biologische citroen
1 kg suiker
kokend water
Rits de bloemen van de steeltjes,
overgiet de bloemen met kokend
water tot ze net onder staan.
Snij de citroen in schijven en
voeg die erbij. Laat dit bij kamertemperatuur één of twee dagen staan. Zeef dan het geheel
door een schone theedoek. Meet
de hoeveelheid vocht en voeg
per liter een kilogram suiker toe.
Kook het geheel op tot de suiker
is opgelost (ongeveer 10 minuten) en vul schone flessen ermee. Laat de gesloten
flessen op z'n kop staan om af te koelen.
Het resultaat, heerlijke vlierbloesemsiroop om te
verdunnen of zo over een schep ijs of in de yoghurt
te doen. Je kan van het gezeefde sap ook gelei maken met Marmello (jammaker) en veel minder suiker.

Van ijstijd tot heden

Recept pesto:
één deel gemalen noten
één deel fijngesneden wilde kruiden
1/2 deel gemalen oude kaas
naar smaak knoflook
olijfolie
beetje zout

Een wandeling door de Bakkeveensterduinen.
Datum en tijd: Maandag 31 juli 2017 van
19.00 – 21.00
Locatie: Uitkijktoren naast het zwembad
Dúndelle, Mjumsterwei 16, Bakkeveen
Informatie:
Mirjam Frieswijk 0512-472102

Sumar en omkriten, volksverhalen uit
de regio (stichting Elzegea)
Fietstocht naar het dorp Sumar en verder. We zien sporen van het verleden zoals de korenmolen, de kerk, het verhaal
van het Bintje en meer.
Bij het recreatiecentrum zijn fietsen te
huur.
Datum en tijd: Zaterdag 5 augustus 2017
van 14.00 – 16.30
Locatie: Recreatiecentrum ‘Klein Zwitserland’, Salcamastraat 30, Sumar
Informatie:
Anny van der Velde 06-3932518

Heden en verleden in het Natura
2000 gebied
Een wandeling door het Wijnjeterper
Schar met als thema heide.
Datum en tijd: Dinsdag 22 augustus
2017 van 14.00 – 16.00
Locatie: Parkeerplaats op de hoek Nije
Heawei 1 en parallelweg Opperhaudmare, 9241 WB Wijnjewoude
Informatie:
Mirjam Frieswijk 0512-472102

Verder kan je van allerlei bloemen nu bloemetjesboter, bloemetjesroomkaas of pesto maken.
Gebruik:
rode klaver
vogelmuur
bieslook en andere Alliums (sieruien)
dovenetel
hondsdraf
wilde roos
madeliefje
munt
duizendblad
zuring blad
smalle weegbreeblad en -knoppen
wilde peenblad
melde
herderstasje blad en -vruchtjes
paardenbloem
jonge lindeblaadjes en -knoppen

Voeg alle ingrediënten bij elkaar en mix het met
de staafmixer. Voeg naar behoefte olijfolie toe tot
een smeuïge pesto ontstaat.
Mirjam Frieswijk

Rondje Fjouwerroeden en Wytfean
(stichting Elzegea)

Fiets- / wandeltocht die ons voert lang
de plaatsen Houtigehage, Boelenslaan,
Rottevalle en de streken Fjouwerroeden
– Wytfean. Een ontdekkingsreis met verrassingen voor de hele familie op cultuurhistorisch, landschappelijk en natuur
gebied. In Rottevalle maken we een
korte wandeling.
Datum en tijd: Zondag 3 september
2017 van 13.30 – 17.00
Locatie: Parkeerplaats tegenover het
kerkje ‘Jezus leeft’, Folgsterloane 76,
9222 LK Drachtstercompagnie
Informatie: Piet Rooks 0512-354487

Mieren verdienen respect en ik zal je vertellen
waarom
Tijdens mijn werk in de tuin stuitte ik onlangs op
een groepje oranje mieren. Ze zaten met z’n allen
op de wortel van een paardenbloem, waarop ook
een heleboel wortelluizen zaten. Geïntrigeerd door
deze waarneming ben ik op zoek gegaan naar relaties van mieren met planten en dieren, de rol die
mieren spelen in het ecosysteem. Een schat aan
informatie vond ik op http://www.nlmieren.nl

Van wiel tot woud (stichting Elzegea)
Een fietstocht door een zeer verrassend
landschap rondom Kollum en Westergeest. We komen langs het Paradyske,
Egyptebosk, Sânbulten en de Zwagermieden.
Datum en tijd: Zaterdag 9 september
2017 van 13.30 – 16.00
Locatie: Parkeerplaats restaurant en partycentrum ‘Lauwersland’, Foearwei 2a,
9294 KD Oudwoude
Informatie: Sije Schotanus 06-29397191

schubmier
Sterven voor de koningin
Mieren behoren tot de insectenorde van de Vliesvleugeligen. Hiertoe behoren ook bijen, hommels
en allerlei soorten wespen. Kenmerkend zijn de
twee paar vliezige vleugels en een echte ‘taille’.
Er zijn twee groepen mieren: de schubmieren die
geen angel hebben maar met mierenzuur spuiten
als ze bedreigd worden en knoopmieren die een angel hebben en dus gemeen kunnen steken.

knoopmier

Mieren zijn sociaallevend, de werksters zijn ongevleugeld, de koninginnen en mannetjes hebben wel
vleugels. Eén keer per jaar is er een z.g. bruidsvlucht, waarbij de jonge koninginnen in de lucht
paren.

Snel daarna verliezen zij hun vleugels, de mannetjes sterven en er wordt een nieuwe kolonie gesticht door de koningin. Sommige miersoorten leven alleen in de grond, zoals de gele weidemier,
anderen hebben hun nest in of deels boven de
grond in stobben en boomstammen en jagen boven
de grond. Mieren zijn alleseters en verzot op zoetigheid, heel lastig als ze dus in huis de suiker hebben ontdekt. In Friesland komen zo’n dertig mierensoorten voor. In de Noardlike Fryske Wâlden is
een paar jaar geleden de zeldzame behaarde rode
bosmier (Formica rufa) gevonden.

behaarde rode
bosmier

ZET ALVAST IN UW AGENDA
De heide van Harkema
Landschapswandeling lang de heide en
de dûnen van Harkema. Aan de orde
komt de ontstaansgeschiedenis van ijs
naar veen en van veen naar heide. Langs
oude paden, de hoge dykswâllen en de
spokenpaadjes. Stevige schoenen nodig.
Datum en tijd: Zaterdag 4 november
2017 van 10.00 – 12.30
Locatie: Parkeerplaats Themapark De
Spitkeet, de Dunen 3, 9281 KT Harkema
Informatie: Mirjam Frieswijk 0512472102

Zwarte wegmierkoningin met
werksters

Bloemen zaaien
Wij weten van mieren dat ze zaden kunnen verspreiden. Mieren zijn dol op mierenbroodjes, een
eetbaar aanhangsel aan het zaad van bv. viooltjes.
Mieren slepen dit zaad mee, eten het mierenbroodje op en het zaad kan ter plaatse ontkiemen.
In Nederland zijn minstens 30 plantensoorten voor
hun verspreiding grotendeels afhankelijk van dit fenomeen. Een paar voorbeelden: vleugeltjesbloem,
viooltje, longkruid, vogelmelk, parelgras, narcis,
gele dovenetel, nieskruid, duivenkervel, geelster,
sneeuwklokje, hondsdraf, krokus, rankende helmbloem, stinkende gouwe, herfsttijloos, zenegroen,
ossentong en anemoon.
Beschermen tegen plagen: niet altijd!
Mieren zijn insectenverdelgers. Alle carnivore mieren lusten wel een rupsje: een bosmiervolk van
600.000 werksters zal per jaar 400.000 nieuwe
werksters moeten voeden om de grootte van het
volk in stand te houden. Daarvoor eten zij alleen al
aan insectenlarven per jaar 3-10 miljoen larven op.
Zwarte boonluizen voelen zich veel beter als er
wegmieren in de buurt wonen die deze luizen adopteren. De oogst van de tuinbonen kan daardoor één
derde lager zijn dan van tuinbonen-met-bladluizen
zonder wegmieren.
Zorgen voor het (micro)landschap
Doordat de meeste mieren een nest in de grond
hebben, zal er voortdurend grond naar het oppervlak van de bodem worden gebracht; korreltje voor
korreltje. Dit gaat jaren door en er ontstaat dus
vanzelf een heuveltje in het landschap, waardoor
het microklimaat ter plaatse langzaam verandert.
De kansen voor nieuwe planten nemen dus toe en
er ontstaat een nieuw mini-ecosysteem. Naarmate
dit langer doorgaat zal de omgeving een heel ander
aanzien krijgen.

Ondergrondse luizenboerderijen

In een mierennest leven niet
alleen mieren;
er is plaats
voor een, al
dan niet gedwongen, verblijf van tientallen andere
soorten dieren. Er zijn mieren die luizen houden.
Het is bekend dat luizen een overmaat aan zoete
vloeistof afscheiden die ze hebben opgezogen uit
de bastvaten van bomen en andere planten. Mieren vinden dit erg lekker er zit veel voeding in, ze
melken als het ware deze luizen. Wat is er nou handiger dan de luizen naar binnen lokken in je nest,
zodat je voortdurend voorzien bent van deze heerlijke ‘luizenmelk’ vol suikers, eiwitten, vitamines en
mineralen.
Ondergronds
actieve mieren melken
wortelluizen,
bovengronds
actieve mieren melken
bladluizen.
Sommige
mieren nemen luizen in de herfst mee naar hun
nest om ze in het voorjaar weer op de waardplant
van de luis af te zetten. Sommige miersoorten houden dag en nacht de wacht bij de luizenkolonie en
verdedigen hun luizen tegen rovers zoals gaasvliegen en lieveheersbeestjes.

Gele weidemieren maken ondergrondse galerijen om de wortels
van de plant waar hun luizen op
vastzitten. Ze eten ook regelmatig een luis om in hun eiwitbehoefte te voorzien. Sommige
miersoorten mesten hun luizen
vol zodat ze na de winterslaap direct een voorraad hebben en actief kunnen worden met het nest
opwarmen en herstellen, nieuw
broed verzorgen enz.
Een vlindercouveuse
Er is een bijzonder relatie tussen
het Gentiaanblauwtje een vlinder
op grote heidevelden en bepaalde
steekmieren (Myrmica soort). De
vlinder zet haar eitjes af op de
bloemknop van een klokjesgentiaan. De jonge larven komt na 10
dagen uit en voedt zich met de
knop. Na tien dagen laat hij zich
vallen en wacht op de komst van
een bepaalde steekmier die hem
meeneemt naar het mierennest.

Daar wordt hij gevoed door de mieren met hun
prooi en met miereneieren en –poppen. Begin van
de volgende zomer is de rups volgroeid en verpopt
hij. Na drie weken komt de vlinder uit en verlaat
dan zo snel mogelijk het nest. Dit verschijnsel
wordt broedparasitisme genoemd.

Waarschijnlijk spelen biotische en abiotische factoren en allerlei stofwisselingsprocessen van het ondergrondse ecosysteem de belangrijkste rol. In de
Nederlandse bodem zit volop veldspaat: de Nederlandse wegmier en de gele weidemier zullen zeker
een rol kunnen spelen in de veldspaatverwering.

CO2 binding en opwarming van de aarde
Een bijzondere ontdekking (2014) werd gedaan in
Arizona en Texas (USA) in de nesten van mieren
gedurende een onderzoek van 25 jaar naar de mineralen in mierennesten en hun directe omgeving.
Het bleek dat de carbonaatconcentratie in de grond
rondom de nesten niet veranderde en in de nesten
alsmaar toenam. Men veronderstelt dat er calcium
en magnesium in de nesten vrijkomt uit o.a. olivijn
en veldspaatkorreltjes, dat zich vervolgens aan de
CO2 bindt tot calciumcarbonaat (kalk) en magnesiumcarbonaat (dolomiet). Olivijn is in de laatste tien
jaar bekend geworden als CO2 reducent. Men is al
bezig het te verwerken in meststoffen als dakbedekking en toe te voegen aan strooizout.
Mieren kunnen kennelijk een rol spelen in het tegengaan van de verzuring. Het is niet zo dat de
mieren een actieve rol spelen in de verwering van
de minerale bodemdeeltjes.

Bedreigingen

Mieren worden
zelf ook gegeten, met name
door de groene
specht en andere spechten,
kraaien,
padden,
andere
mieren en spinnen. Een aparte
bedreiging is de mierenleeuw, alhoewel deze niet
is gespecialiseerd in mieren. Allerlei beestjes die in
zijn zandtrechter vallen zal hij opeten.

Er zijn in Nederland een aantal mierensoorten bedreigd tot bijna uitgestorven. Er bestaat helaas
geen rode lijst voor mieren in Nederland. De bedreigingen komen met name door het verkleinen
van het biotoop van mieren. Vaak is de oorzaak het
ontbreken van kennis over de leefplekken van mieren.
wegmier

Een grote bedreiging vormen de
onrustige beheerders: het tegengaan van natuurlijke successie in
Natura 2000 gebieden is een vereiste. Een heide moet heide blijven. Het stoppen van de successie betekent vernietiging van bestaande populaties. Begrazing,
het gebruik van zwaar materiaal,
opnieuw inrichten van ‘nieuwe
natuur’ kan desastreus zijn voor
bodemgebonden organismes,
waarbij niet alleen mieren en andere bodemdieren maar ook op
de grond nestelende vogels te leiden hebben.
Mieren blijven boeiend en een
studie waard,
“Ga naar de mieren en word
wijs”.
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