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Dit grote (38 × 28 cm) boek is gevuld met 
prachtige platen van Oberendorff, en 
Rossel schreef daar toegankelijke teksten. 
Het wonderlijke insectenboek valt (vol-
gens de uitgever) in de categorie ‘kinder 
& jeugd’ en, inderdaad, het is voor kin- 
deren bijzonder boeiend, zoals ik thuis 
kon ervaren. Kleine insecten komen 
helemaal tot leven. Wat te denken van  
de hoofdluis die in het boek met een  
lichaam van tien centimeter is weerge-
geven, met zijn klauwtjes aan mensen-
haren hangt, en waarnaast een neet is 
afgebeeld – entomologie dichtbij én zeer 
relevant voor schoolgaande kinderen. Of 
de in elke tuin aanwezige mieren. Deze 
insecten worden uitgebreid behandeld, 
waarbij aardig wat ‘moeilijke’ onder- 
werpen worden uitgelegd, zoals een  
sociale leefwijze, bruidsvluchten, uni- 
kolonialiteit (onder een andere naam  
natuurlijk), plagen van exoten, honing-
dauw en slavenmakers.

Het boek staat boordevol boeiende 
en smakelijke verhalen, bij elkaar ge-
bracht in secties. De onderwerpen zijn 
afwisselend over soorten uit eigen land 
en soorten uit verre streken. Het begint 
met vormen en ledematen, waarbij het 
bouwplan, de metamorfose en het kleinste 
en het grootste insect worden gepre-
senteerd. Dan worden manieren waarop 
insecten ontkomen aan vijanden toe-
gelicht. Aan de hand van gaasvlieglarve, 

juweelwesp en mierenleeuw worden de, 
soms bijzondere, manieren om aan eten 
te komen beschreven. De voortplanting  
is het volgende onderdeel, met de lok-
lichtjes van glimwormen, de broedzorg 
van de oorworm en de verwantschap  
tussen honingbijnakomelingen. Onver-
wachte leefgebieden volgen met insecten 
in de zee, overlevingsmechanismen 
onder water en poepbewoners. Het boek 
sluit af met de relatie tussen insecten en 
de mens: forensische entomologie, de eer-
der genoemde hoofdluis, vlooien, zijde 
en de waslarve die met behulp van bac-
teriën plastic kan afbreken.

Het wonderlijke insectenboek is een 
pracht van een werk, zowel om voor te 
lezen als voor natuurminnende kinderen 
om zelf te lezen. Trouwens, ook voor de 
visueel ingestelde entomoloog, leer-
krachten en anderen die bezig zijn met 
natuureducatie heeft dit boek heel wat te 
bieden!
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Drieëntwintig auteurs hebben hun best 
gedaan om in dertien hoofdstukken samen 
te vatten wat tot nu toe bekend is over 
rode bosmieren (subgenus Formica sensu 
stricto of de F. rufa-groep). Het boek zou 
een opvolger genoemd kunnen worden 
van een ouder tweeluik over rode bos-
mieren, namelijk dat van Karl Gösswald 
uit 1989 en 1990 Die Waldameise I en II,  
samen goed voor 1170 pagina’s. 

Rode bosmieren komen voor in Eurazië 
en Noord-Amerika. Met behulp van twee 
determinatietabellen kunnen de dertien 
Palearctische en de zeventien tot negen-
tien Noord-Amerikaanse soorten worden 
gedetermineerd. Een opmerkelijk verschil 
tussen de twee sleutels is dat het deter-
mineren van de Palearctische soorten 
veel biometrische arbeid vereist, terwijl 
dat bij de Nearctische soorten nauwelijks 
het geval is. Determinatiesleutels sugge-
reren eenduidigheid in soortherkenning, 
maar identificatie op soortniveau blijkt 
niet altijd mogelijk, met name niet bij de 
Palearctische soorten. Twee soorten, de 
behaarde en kale rode bosmier (F. rufa en 
F. polyctena), kunnen weliswaar als aparte 
‘gene pools’ beschouwd worden (hoewel 
marginaal!), waardoor ze kunnen hybri-
diseren en stabiele hybride populaties 

vormen. Deze hybriden vertonen inter-
mediaire morfologische en genetische 
kenmerken. Onder andere in het hoofd-
stuk ‘Population genetics of wood ants’ 
gaat men ervan uit dat voortdurende 
hybridisatie tussen rode bosmieren een 
uitdaging is voor taxonomen: er ontstaan 
nieuwe genetische lijnen en mogelijk 
cryptische soorten.

Bij de discussie over zowel deze hy-
bridisatie en de verspreiding wordt in 
dit boek geen verband gelegd met trans-
port van rode bosmieren over het hele 
Europese continent. Dit transport naar 
bosmierarme en bosmierloze bosgebieden 
werd gedaan vanwege het positieve 
effect dat rode bosmieren hebben op 
het welzijn van (productie-)bossen, met 
name tijdens explosieve toenames van 
plaaginsecten. Bij deze transportacti- 
viteiten, over landsgrenzen heen, werden 
polygyne rode bosmieren gebruikt. Krui-
sing van de hybride met polygyne mieren 
blijkt gemakkelijk plaats te vinden. 
Mogelijk doordat ook de hybride polygyn 
is. In dit verband is het hoofdstuk soort-
herkenning interessant. Op basis van de 
huidige informatie lijkt soortherkenning 
bij rode bosmieren te zijn gebaseerd op 
di-methyl-alkanen en tri-methyl-alkanen 
in de cuticula, die in deze groep sterk 
variabel zijn. 

Rode bosmieren zijn tijdelijke sociaal-
parasieten, wat betekent dat een koningin 
niet zelf een kolonie kan starten, maar 
eerst het nest van een andere mieren-
soort moet kraken en gebruik moet maken 
van de daar aanwezige werksters. Een 
succesvolle kolonisatie van een gebied  
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is afhankelijk van de relatie met ‘hulp-
mieren’ van het subgenus Serviformica, 
vooral in monogyne populaties. Voor dit  
belangrijke aspect is in dit boek vrijwel 
geen aandacht, nauwelijks een pagina. 
Veel blijft ook nog een mysterie. Zo is,  
ondanks veel biochemisch onderzoek, 
nog altijd onduidelijk hoe een enkele  
koningin succesvol een kolonie kan 
stichten in het nest van die andere soort, 
hoewel daar ongetwijfeld vele commu- 
nicatiestoffen een rol bij spelen.

Het overgrote deel van het rode bos-
mieronderzoek dat in de loop der tijd is 
gedaan, betreft Europees onderzoek naar 
polygyne populaties en dan vooral van  
F. polyctena. Daardoor krijgt de lezer de  
indruk dat resultaten van al dat onder-
zoek kenmerkend zijn voor ‘de’ rode  
bosmier. Weliswaar vertoont het gedrag 
van polygyne populaties van verschil- 
lende soorten veel overeenkomsten, maar 
het gedrag van polygyne en monogyne 
populaties van dezelfde soort verschilt 
juist aanzienlijk. De schrijvers bena- 
drukken dit fenomeen onvoldoende. Er  
is bijvoorbeeld een aanzienlijk verschil  
in de grootte van de nestpopulatie en de  
mate van agressiviteit. Deze verschillen 
hebben nogal wat consequenties. Zo 
wordt hier genoemd dat nesten van de 
grauwzwarte renmier (F. fusca, een van  
de gastheersoorten voor rode bosmieren  
om een kolonie te starten) gewoonlijk 
niet in de buurt van rode bosmiernesten  
kunnen voorkomen, vanwege het domi-
nante gedrag van de rode bosmier, en als 
dit wel het geval dit soms resulteert in  

de dood van renmierwerkers. Er wordt 
gerefereerd naar onderzoek met de poly-
gyne F. polyctena. Echter, in de buurt van 
monogyne F. rufa-nesten zijn F. fusca- 
nesten heel gewoon en foerageren ze 
zelfs in dezelfde boom. Hetzelfde geldt 
voor de veronderstelde negatieve ef-
fecten die bosmieren zouden hebben op 
loopkevers en zelfs op het broedsucces 
van enkele insectenetende vogels. Dit 
effect zal echter bij de werksterarmere 
monogyne populaties veel geringer zijn 
dan bij de polygyne.

Rode bosmieren worden dominant 
genoemd ten opzichte van andere mie-
rensoorten in hun habitat. Merkwaardig 
is dat de glanzende houtmier Lasius 
fuliginosus genoemd wordt als een soort 
die haar territorium niet tegenover rode 
bosmieren verdedigt, terwijl deze soort 
juist in staat is om een rode bosmiernest 
te elimineren! In dit verband wordt ook 
de wegmier (L. niger) genoemd, maar  
hier wordt ongetwijfeld de humusmier  
(L. platythorax) bedoeld, een soort die vaak 
in hetzelfde leefgebied voorkomt. 

Rode bosmieronderzoekers zijn van 
mening dat rode bosmieren belangrijke 
‘key stone’-soorten zijn, onder andere 
vanwege de talloze relaties die ze hebben 
met dieren uit uiteenlopende taxono- 
mische groepen. Daar is in dit boek dan 
ook alle aandacht voor, evenals voor  
monitoring, bedreigingen, bescherming 
en beheer. Een interessant hoofdstuk is 
gewijd aan de facultatieve en obligate  
relaties met bladluizen. Honingdauw  
vormt het grootste bestanddeel van het 

bosmierdieet, het omvat 62-94% van het 
voedsel dat in het nest wordt gebracht. 
Verhoogde bladluispopulaties kunnen ne-
gatieve gevolgen hebben voor de bomen. 
De jaarlijkse lengte- en breedtegroei  
kunnen afnemen. Bij de grove den werd 
een groeireductie van 9-16% vastgesteld. 
Maar de resultaten van de diverse onder-
zoekingen hiernaar zijn niet eenduidig, 
want er zijn positieve en negatieve ver-
banden geconstateerd. Mogelijk heeft dit 
ook weer te maken met de verschillen 
tussen de aanwezigheid van polygyne 
bosmieren (veel werksters, veel blad-
luizen) en monogyne bosmieren (relatief 
weinig werksters, veel minder bladluizen).

Er wordt ook een hoofdstuk gewijd 
aan allerlei interacties met andere orga- 
nismen – zoals kevers, schimmels, mijten, 
spinnen, sluipwespen, enzovoorts – met 
een tabel van zes pagina’s waarin alle 
rode bosmiermyrmecofielen zijn opge-
nomen. De predatie van rode bosmieren 
blijft echter sterk onderbelicht.

Het is duidelijk dat ik niet even en-
thousiast ben over elk onderwerp dit 
boek. Je kunt je bijvoorbeeld nog afvragen 
of al die literatuurverwijzingen, die 19% 
van de omvang van het boek innemen, 
wel zo nuttig zijn. Anderzijds bevat het 
een schat aan gegevens, zodat ik elke 
bosmieronderzoeker toch zou willen 
aanraden om het aan te schaffen.
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Wat? Nog een boek over plantengallen, 
en een met heel mooie foto’s! Erg leuk 
voor de liefhebbers van geleedpotigen 
en/of planten. Het is een dik naslagwerk, 
waarbij het belangrijkste deel wordt ge-
vormd door de soortbeschrijvingen. Dit is 
uitgebreider dan enig ander boek over 
plantengallen in het Nederlands. Er zijn 
ruim 400 soorten behandeld, een stuk 
meer dan bijvoorbeeld de Veldgids planten-
gallen van Roelof-Jan Koops (2017). Het 
zijn wel minder soorten dan het Gallen-
boek van Docters van Leeuwen (2009),  
bewerkt door Hans Roskam. Daar staat 

Voorbeeld van een koepelnest van een rode bosmier, in dit geval van een behaarde rode bos-
mier (Formica rufa). Foto: Peter Boer


