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Handleiding in dit boekje!
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MIEREN
BOERDERIJ

Voorwoord
Mieren in huis!
Of je nu bij mierenboerderij.nl een product hebt gekocht of gewoon geïnteresseerd bent in het leven van mieren, dit boekje helpt je verder met informatie.
Diverse producten waarmee je mieren als huisdier kunt houden en de verzorging van deze bijzondere dieren komen aan bod.
Mieren vind je overal om je heen: in de tuin, in het
bos, onder stenen, soms zelfs in huis. Ze worden
vaak gezien als ongedierte, maar daarmee doen
we deze dieren geen recht. Een oude uitspraak
luidt: ‘Ga naar de mieren, kijk hoe ze werken en
word wijs’ (koning Salomo, Spreuken 6:6 uit de
Bijbel). Je zult merken dat hoe meer je van deze
diertjes ziet, hoe meer je ze gaat waarderen. Je
kunt echt van ze leren. Een mierenkolonie is een
wonder in de natuur.
In dit boekje vind je allerlei wetenswaardigheden en achtergrondinformatie over mieren. Goed om te weten bij het bestuderen van
mieren, maar ook bruikbaar voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of presentatie.
Verder leg ik uit hoe je een aantal producten van mierenboerderij.nl goed kunt
gebruiken. Veel leesplezier gewenst!
Jan-Peter Oudenampsen
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De mier
Een mier op zichzelf is niet zo interessant – het bewegen en functioneren
van één mier lijkt zelfs dom – maar als een groep krijgen ze bizarre dingen
voor elkaar.
Er zijn gigantisch veel mieren op de wereld: het totale gewicht aan mensen
is er ook aan mieren. Beeld je eens in dat je hele lichaam en dat van alle
andere mensen uit mieren bestaat! Gelukkig leven mieren
voornamelijk onder de grond en zijn ze doorgaans
niet gevaarlijk voor de mens.
Mierensoorten
Er zijn veel verschillende mierensoorten
op de wereld. Zo zijn er bijvoorbeeld
bladsnijdersmieren, die bladeren gebruiken om schimmels op te kweken als
voedsel; het zijn ware boeren onder de
grond. Geen dier ter wereld consumeert
zo veel bladeren als de mier.
Ook zijn er mieren die alleen vocht uit
planten eten en deze planten – in ruil – beschermen. Zo is er in Afrika een mierensoort die
bomen beschermt tegen olifanten.
En er zijn mieren die zaden verzamelen en eten. Ze slaan
deze op in graanschuren onder de grond. In Europa heet deze mier de
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oogstmier (de wetenschappelijke naam is Messor). Ze kauwen kleine zaden
fijn en samen met het speeksel wordt het een soort meel dat ze kunnen eten:
mierenbrood!
Andere bekende mieren zijn de rode steekmier (Myrmica rubra), de rode
bosmier (Formica rufa) en de zwarte weg- of tuinmier (Lasius niger). Deze
laatste zie je overal om je heen, gewoonlijk ook langs de weg.
Diverse mierenkolonies, waaronder Lasius niger, Lasius
flavus, Messor barbarus, Pheidole en Camponotus zijn via mierenboerderij.nl verkrijgbaar.
De Messor kan worden bestudeerd in een
gel-omgeving. Uiteraard zonder een
mierenkoningin; zij hoort namelijk
in een beschermde omgeving thuis
die een gelboerderij haar niet kan
bieden. Daarover verderop in dit
boekje meer.
Er zijn naar schatting zo’n 30.000
verschillende mierensoorten ontdekt en ongeveer de helft ervan is
gedocumenteerd, dus er zijn nog veel
onbekende mierensoorten te onderzoeken.
Mieren zijn een deel van ons milieu, ze houden de
natuur intact zoals die moet zijn. Zonder mieren kunnen wij niet bestaan.
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Buitenkant
De mier bestaat globaal uit drie delen: de kop, de borstkas en de buik
(achterlijf). Aan de kop zitten ogen (bij de meeste mieren) en antennes.
Het oog bestaat uit meerdere kleine ogen (ommatidia). De mier kan daarmee beter verticale dan horizontale informatie opmerken. De antennes zijn
belangrijk om te voelen, ruiken en proeven.
Aan de borstkas zitten de poten, en
bij koninginnen en mannetjesmieren voor en tijdens bruidsvluchten de vleugels. Een
mier is een insect en heeft
dus zes poten. Eventuele
borsteltjes aan de poten
worden gebruikt voor het
schoonmaken van met
name de antennes.
De achterkant van de buik
wordt het gaster genoemd.
Als een mier kan steken, zoals
de rode steekmier, dan zit aan
het eind van het gaster een angel.
Hiermee injecteert hij zuur in zijn
vijand; dit kan die vijand verlammen of
doden. Voor mensen voelt dit vergelijkbaar met het steken van brandnetels.
Er zijn ook mierensoorten die daadwerkelijk gevaarlijk zijn voor de mens,
maar deze komen in Nederland niet voor.
Binnenkant
In de kop zitten kaken, een tong en andere monddelen. Met name de kaken
worden gebruikt voor het vervoeren en verkleinen van voedsel. Heel bij-
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zonder is het feit dat een mier twee magen
heeft. Uit de ene maag, de kleinste, haalt hij
zelf voedsel; het voedsel hierin wordt dus ook
verteerd. De andere maag, de krop, gebruikt hij
om voedsel te delen met mieren om hem heen;
dit gaat van mond-tot-mond. Verder heeft een mier
hersenen, een hart en zenuwen. Het hart pompt een
kleurloze vloeistof door het lichaam en die wordt gebruikt
voor het afvoeren van overtollige stoffen.
Ontwikkeling
Mieren beginnen allemaal als eitje, en dit eitje vormt zich tot een larve. De
larve heeft het meeste voedsel nodig en in een kolonie gaat het meeste voedsel dus naar de larven. Daarna wordt de larve een pop. Als deze volgroeid
is, komen de werkmieren om de cocon open te maken. De mier komt er als
een volwassene uit en hij wordt in de meeste gevallen niet veel groter.

De cyclus van de mier zichtbaar
in een mierenkolonie
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De mierenkolonie
Mieren leven altijd in kolonies. Deze kolonies hebben één of meerdere
vrouwelijke bevruchte mieren die koninginnen worden genoemd; zij leggen
eitjes. De andere mieren die je rond ziet lopen, zijn vrouwelijke werkmieren.
De grootte van mierenkolonies varieert: er zijn kolonies van enkele tientallen mieren die een compleet nest maken in een enkel eikeltje, maar ook
van honderdduizenden mieren. De koningin geeft geen van de mieren opdracht om iets te doen, niemand stuurt de werkmieren aan. Het is dus een
boeiende vraag hoe het mogelijk is wat mierenkolonies allemaal voor elkaar
krijgen! Hoe kan het dat deze kleine diersoort zo succesvol is?
Om dit te kunnen begrijpen is het allereerst belangrijk te weten hoe een
mierenkolonie begint. Een mierenkolonie bestaat de eerste paar jaren alleen
uit vrouwelijke mieren: een koningin en werksters. Als de kolonie voldoende groot is, worden er in de zomerperiode gevleugelde mieren geboren.
Dit kunnen vrouwelijke maar ook mannelijke mieren zijn. De vrouwtjes
zijn een stuk groter dan de mannetjes. De mieren vliegen uit en paren in
de lucht. De mannetjes leven maar een paar weken. Ze eten doorgaans ook
niet, ze zijn er alleen maar om te paren.
Nadat ze gepaard hebben, gaan ze dood. De koninginnen vliegen willekeurig naar een plaats, verliezen hun vleugels, graven een gat en beginnen eitjes
te leggen. Ze gebruiken hiervoor het sperma van de bruidsvlucht en kunnen
dit in de natuur wel tot meer dan twintig jaar lang volhouden. Ze komen
nooit meer uit hun nest. Je ziet dus maar een paar dagen per jaar
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koninginnen boven de grond, namelijk bij de
bruidsvluchten die plaatsvinden op zomerse,
broeierige dagen. Het is dus bijzonder dat je je eigen
mierenkolonie boven de grond kunt observeren in
mierenboerderijen die speciaal voor dit doel geschikt
zijn!
Als de eerste werkmieren uitkomen, na gemiddeld zes
weken, worden deze gevoed door de vetreserves die de koningin bij zich draagt. Deze werksters doen alles voor de koningin en die
hoeft dus niet meer uit haar nest te vertrekken. De werkmieren zullen het
nest beschermen.
Na vijf jaar is de kolonie op volle sterkte. Na deze periode ontstaan er vaak
ook pas de gevleugelde mieren die tijdens de zomermaanden uitvliegen.
Als de koningin sterft, zal de kolonie langzaam uitsterven omdat er immers
geen eitjes meer worden gelegd. Er zijn soorten waar een nieuwe koningin
wordt opgekweekt. Een koningin wordt ook wel gyne genoemd.
Er kunnen allerlei dingen gebeuren die invloed hebben op het leven van
de mierenkolonie. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een flinke regenbui.
Daarvoor hebben de mieren vaak een vluchttunnel: zodra het te vochtig
wordt, vertrekken ze en verplaatsen het nest. Ze hebben het dan heel druk
met het herstellen van het nest of het maken van een nieuw nest. Of stel
dat er ergens een picknick gehouden wordt, dan is er ineens veel voedsel te
verzamelen voor de mieren!
Maar hoe organiseren de mieren dit? Hoe kan de kolonie deze taken volbrengen en voldoende mieren sturen voor elke taak, zonder dat er management of aansturing is? Je leest hier verderop in dit boekje meer over.
We gaan nu eerst kijken naar de producten waarin je mieren kunt houden.
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Producten en verzorging
De bak waarin je mieren houdt, is een soort terrarium en wordt ook wel
formicarium genoemd. Op mierenboerderij.nl vind je verschillende producten: er wordt gebruikgemaakt van bijvoorbeeld zand, gel, glas en/of gips.
Hieronder volgen eerst wat algemene tips en informatie.
Belangrijke tips bij de observatie
• De mierenboerderijen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar;
tot 12 jaar is begeleiding van volwassenen gewenst.
• Sommige mieren zijn zo klein dat ze snel ontsnappen als er ergens een
kiertje ontstaat of als een ventilatieopening te groot is. Houd dit in de
gaten en plak eventuele ontsnappingsmogelijkheden direct af.
• Plaats de mierenboerderij in een
beschermde, veilige omgeving.
• Zet een mierenboerderij nooit in
direct zonlicht, onder een warme
lamp, of vlak bij warmtebronnen
zoals de verwarming.
• Raak mieren niet aan, want
veel mieren kunnen bijten en
sommige steken (zoals de rode
mier). Gevaarlijk is het niet, maar
vervelend wel!
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• Plaats geen mieren van verschillende kolonies bij elkaar, want dan
gaan ze vechten.
• Zet de ontvangen mieren niet uit
in de tuin; houd ze alleen binnen in
de daarvoor bestemde producten. De
mieren overleven een ‘uitzetting’ zeer
waarschijnlijk niet.
• Verplaats en beweeg je mierenboerderij niet
te veel. Elke beweging van buiten het nest levert
stress op voor de mieren.
• Als er schimmelvorming optreedt, verwijder dan de schimmels
zo snel mogelijk.
• Een mierenkolonie heeft vooral een rustige omgeving nodig. Het is geen
probleem een mierenkolonie af en toe te observeren en te verzorgen,
maar maak het mogelijk dat de kolonie verder ongestoord te werk kan
gaan. Het nestdeel beschut en in het donker.
Winterrust
Houd er rekening mee dat Europese mieren van november tot ongeveer
maart een winterrust houden. Het nest moet dan nog steeds vochtig gehouden worden zodat het niet uitdroogt, maar voeding voor de mieren is niet of
nauwelijks nodig. Er is in deze periode van half november tot half februari
voor de meeste mieren dus verminderde activiteit te zien.
Noord-Europese mieren waaronder Lasius, Myrmica en Formica kun je in
deze periode eventueel op 5-10 graden houden.
Zuid-Europese mieren, zoals Messor, Pheidole en veel Camponotus soorten
houden een iets rustigere periode gedurende de winter. We adviseren deze
kolonies van half november tot half februari op een temperatuur te houden
van 15 tot 18 graden.
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Mierenboerderij gips

Met de hand gemaakte gipsnesten zijn heel geschikt voor het houden van
mieren. De uitsparing is bedoeld om het nest vochtig te houden. De nesten zijn omgeven door een kunststof omhulsel en afgedicht met zowel een
kunststof plexiplaatje als een glasplaatje. Eerst leg je het plexiplaatje op het
nest en daarna sluit je het af met het glasplaatje.
De gips mierenboerderijen zijn te combineren met elkaar en met alle andere
producten die met transparante buisjes aangesloten kunnen worden.
Installatie en verzorging
Zorg voor een beschutte omgeving waar de kolonie haar nest kan beginnen.
Bedek een deel van het nest als je niet kijkt, zodat de mieren in het donker
te werk kunnen gaan.
Plaatsing van de mieren
Bij een mierenboerderij gips leveren we een koppelstuk waarmee het reageerbuisje met de kolonie is aan te sluiten op het gipsnest. De uiteinden van
het transparante buisje kun je eerst verhitten onder de hete kraan, daarna is
het buisje makkelijker in het koppelstuk en het gipsnest te plaatsen.
In principe is de reageerbuis voor een kleine kolonie al voldoende groot om
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verder te groeien. De mieren moeten zélf hun nest verhuizen, verplaats ze
dus niet handmatig. Je bent nu klaar voor het bestuderen van je mierenkolonie. Als de mieren niet snel verhuizen, zorg er dan voor dat het nestbuisje
beschut is, zodat de kolonie zich eerst goed kan ontwikkelen. Bied dan voeding ook aan in het buisje.
Onderhoud en voeding
Verwijder dode mieren en nestafval. Maak wat honing- of suikerwater klaar.
Je kunt water koken en vervolgens 50/50 mengen met suiker of honing. Bied
vocht altijd in een watje aan, zodat de mieren niet verdrinken.
Zorg ervoor dat het nest deels vochtig blijft, anders droogt de kolonie uit.
Controleer dit minimaal een keer per week. De uitsparing nooit meer dan
één keer in de week vullen. Als de mieren naar het vocht toetrekken, dan was
het iets te droog en mag vaker gevuld worden. Als er condens ontstaat in (een
deel van) het nest, dan is het te vochtig. Er kan dan ook schimmel ontstaan.
Voeding kun je in een buitenverblijf aanbieden, of hiervoor het nestbuisje
gebruiken. Als de kolonie verhuisd is, kan deze ook als ‘buitenverblijf ’
dienen. Geef een jonge kolonie ook kleine insecten, zoals fruitvliegjes
of krekels. De mierensoorten Messor en Pheidole eten ook de
kleinste vogelzaden, graszaden en bijvoorbeeld paardenbloemzaden. Fruitvliegjes zijn via mierenboerderij.nl te
bestellen. Ze worden speciaal gekweekt, zodat ze niet kunnen vliegen en dus gemakkelijk aan te bieden zijn. Je kunt
de fruitvliegjes zowel dood als levend voeren. Invriezen,
bewaren en later aanbieden is mogelijk.
Temperatuur
Alle mierensoorten kunnen op kamertemperatuur gehouden
worden. Voor de periode maart tot en met november adviseren
we een deel van het nest te verwarmen door gebruik te maken van een
warmtemat of warmtekabel. De kolonie ontwikkelt zich dan sneller en kan
een betere nestindeling maken. Zeker bij Zuid-Europese soorten als Messor,
Pheidole en sommige Camponotus soorten is dit van belang.
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Mierenboerderij zand
AntWorld
Als het gaat om het langdurig opbouwen van een
mierenkolonie (over meerdere jaren), kun je naast een
gipsnest ook kiezen voor een zandnest.
We bespreken eerst het product ‘AntWorld’.
Voor deze zand-omgeving is onder andere de mierenkolonie Lasius niger (zwarte tuin- of wegmier)
verkrijgbaar. De kolonies worden geleverd in een
reageerbuisje en bestaan uit een koningin met werksters en broed. Het reageerbuisje is aan te sluiten met
bijgeleverd materiaal zoals hier rechts op de foto te
zien is. Voor het kweken van een kolonie is geduld
nodig. Let erop dat het weken tot maanden kan duren
voordat een kolonie daadwerkelijk naar het zanddeel
verhuisd.
Installatie
Haal bij de zandvariant (product AntWorld) de zijkant van de mierenboerderij eraf. Houd de mierenboerderij op de kop en giet heel voorzichtig het
bijgeleverde zand erin. Zorg ervoor dat het gelijkmatig verdeeld wordt; je
kunt hiervoor gebruikmaken van een trechter. Zet de buitenkant er weer op.
Haal nu de bovenkant eraf en giet ongeveer 40 ml kraanwater in de mierenboerderij. Zie verder ook de handleiding bij de product zelf.
Plaatsing van de mieren
Let erop dat voor een mierenkolonie het reageerbuisje het nest is geworden.
Het is dus niet verstandig om de mieren daar uit te halen. Vooral de koningin
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is stressgevoelig. Bij de zandvariant AntWorld wordt een koppelstukje geleverd
waarmee je de reageerbuis met de kolonie rechtstreeks aan het voedingsbakje
kunt koppelen. Dit koppelstukje sluit je aan op het reageerbuisje. Knip het
transparante buisje in twee delen. Sluit vervolgens met een kort stukje het
reageerbuisje aan op het voedingsbakje en verbind met het langere stuk het
voedingsbakje met de mierenboerderij. De uiteinden van het buisje kun je eerst
verhitten onder de hete kraan, daarna is het makkelijker te plaatsen.
Zorg voor een beschutte omgeving voor het nest. Met de rode folie om het
reageerbuisje heen wanen de mieren zich in het donker. Heb je geen rode folie
ontvangen of besteld, gebruik dan bijvoorbeeld een washandje.
Je bent nu klaar voor het bestuderen van je mierenkolonie! Bij deze mierenboerderij is het onderhoud en de voeding eenvoudig.
Onderhoud en voeding
Verwijder dode mieren en nestafval. Maak wat honing- of suikerwater klaar.
Je kunt water koken en vervolgens 50/50 mengen met suiker of honing. Bied
vocht altijd in een watje aan, zodat de mieren niet verdrinken.
Zorg ervoor dat het zand (deels) vochtig blijft. Controleer dit minimaal een
keer per week. Let erop dat het nest niet te vochtig wordt of uitdroogt.
Voeding doe je in het bijgeleverde doorzichtige bakje; en kijk hoe de mieren het voedsel ophalen. Geef een jonge kolonie ook kleine insecten zoals
fruitvliegjes. De mierensoort Messor geef je ook de kleinste vogelzaden,
graszaden en bijvoorbeeld paardenbloemzaden. Fruitvliegjes zijn via mierenboerderij.nl te bestellen. Ze worden speciaal gekweekt, zodat ze niet kunnen
vliegen en dus gemakkelijk aan te bieden zijn. Je kunt de fruitvliegjes zowel
dood als levend voeren. Invriezen, bewaren en later aanbieden is mogelijk.
Temperatuur
Alle mierensoorten kunnen op kamertemperatuur gehouden worden. Voor
de periode maart tot en met november adviseren we een deel van het nest te
verwarmen door gebruik te maken van een warmtemat of warmtekabel. De
kolonie ontwikkelt zich dan sneller en kan een betere nestindeling maken.
Zeker bij Zuid-Europese soorten als Messor, Pheidole en sommige
Camponotus soorten is dit van belang.
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Mierenboerderij zand
Glas en Acryl

Naast het product ‘AntWorld’ zijn er nog meerdere varianten met zand
verkrijgbaar. Op de foto’s zie je een paar mogelijkheden. De mierenkolonie
leveren we in een reageerbuisje en bestaat uit een koningin met werksters
en broed. Het reageerbuisje is aan te sluiten met bijgeleverd materiaal. Bij
producten als de T-Farm (midden) en AntBox Sandwich (rechts) is het
reageerbuisje ook in het buitenverblijf te plaatsen.
Installatie
Bij de producten van acryl haal je eerst de beschermfolie van het kunststof
af (als deze er nog op zit). Vervolgens vul je het nestdeel voor tweederde
met zandleem. Bij de T-Farm kun je het nestdeel helemaal vullen. Zorg er
vervolgens voor dat het zandleem gedeeltelijk wat vochtig is. Zo kunnen de
mieren naar eigen voorkeur het nest inrichten. Vul de boerderij voorzichtig,
het moet niet te nat worden. Het kan zijn dat het vochtige deel wat inzakt,
dit kun je naar wens opvullen met droog zandleem. Let erop dat het wel een
dag kan duren voordat het vocht goed is gedaald. Wacht dus met het plaatsen of koppelen van het reageerbuisje met de mieren.
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Plaatsing van de mieren
Let erop dat voor een mierenkolonie het reageerbuisje het nest is geworden. Het is
dus niet verstandig om de mieren daar uit te halen. Vooral de koningin is stressgevoelig. Bij de zand mierenboerderijen zonder ingebouwd buitenverblijf leveren we
een koppelstukje en slang waarmee je de reageerbuis met de kolonie rechtstreeks
aan de boerderij kunt koppelen. Bij de andere producten is de kolonie in het buitendeel, de arena, te plaatsen. Plaats de kolonie dan zo dicht mogelijk bij het zanddeel,
zodat voor de mieren het risico van een verhuizing (de afstand) zo klein mogelijk is.
Zorg voor een beschutte omgeving voor het nest. Met rode folie om het reageerbuisje of aan de zijkant op het zanddeel wanen de mieren zich in het donker. Heb je geen
rode folie ontvangen of besteld, gebruik dan bijvoorbeeld een washandje of karton.
Je bent nu klaar voor het bestuderen van je mierenkolonie! Bij deze mierenboerderij
is het onderhoud en de voeding eenvoudig.
Onderhoud en voeding
Verwijder dode mieren en nestafval. Maak wat honing- of suikerwater klaar. Je kunt
water koken en vervolgens 50/50 mengen met suiker of honing. Bied vocht altijd
in een watje aan, zodat de mieren niet verdrinken. Zorg ervoor dat het zand (deels)
vochtig blijft. Controleer dit minimaal een keer per week. Let erop dat het nest niet
te vochtig wordt of uitdroogt. Geef een jonge kolonie ook kleine insecten zoals
fruitvliegjes. De mierensoort Messor geef je ook de kleinste vogelzaden, graszaden
en bijvoorbeeld paardenbloemzaden. Voeding bied je aan in het buitengedeelte, de
arena en kijk hoe de mieren het voedsel ophalen. Fruitvliegjes zijn via mierenboerderij.nl te bestellen. Ze worden speciaal gekweekt, zodat ze niet kunnen vliegen en
dus gemakkelijk aan te bieden zijn. Je kunt de fruitvliegjes zowel dood als levend
voeren. Invriezen, bewaren en later aanbieden is mogelijk.
Temperatuur
Alle mierensoorten kunnen op kamertemperatuur gehouden worden. Voor de periode maart tot en met november adviseren we een deel van het nest te verwarmen
door gebruik te maken van een warmtemat of warmtekabel. De kolonie ontwikkelt
zich dan sneller en kan een betere nestindeling maken. Zeker bij Zuid-Europese
soorten als Messor, Pheidole en sommige Camponotus soorten is dit van belang.
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Mierenboerderij gel

Voor het observeren van mieren bij het maken van gangenstelsels zijn met
name de gelproducten interessant. Ze zijn er in verschillende formaten,
kleuren en zelfs met beplanting of ledverlichting. Het is niet aan te bevelen
in dit soort producten een mierenkolonie te houden: de koningin en het
nest horen namelijk in een beschutte en beschermde omgeving thuis. De
lichte omgeving van een gelproduct is hier niet voor bedoeld. De mieren
zullen de koningin beschermen en er ontstaat weinig tot geen activiteit.
Een groep werkmieren (mierenfamilie) is wel geschikt voor de gel. Mierenboerderij.nl biedt hiervoor mieren aan van de familie Messor, ook wel de
oogstmier genoemd. Dit is een zeer bijzondere en interessante mierensoort
door de variabele grootte van de mieren en de variatie in kleur. De kleinere
mieren worden minors genoemd en de grotere mieren majors.
Wil je zelf mieren vangen om in de gelboerderij te doen, zorg er dan voor
dat je een groot aantal mieren vangt. Van de wegmier die je overal ziet, moet
je er zeker vijftig toevoegen aan de gelboerderij.
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Hoe zit het precies met die gel? De gel is ontwikkeld om proeven met
mieren te doen in een spaceshuttle: hoe reageren de beestjes in de ruimte?
De gel heeft een samenstelling met alles wat nodig is voor mieren. Het is
dus een prima omgeving om mieren in te bestuderen. Ook is de gel schokbestendiger dan andere materialen waar je mieren in kunt houden.
Plaatsing van de mieren
Plak ventilatieopeningen af met plakband (als dat nog niet is gebeurd), de
kleinste mieren kunnen namelijk hierdoor ontstappen. Houd het buisje
met de opening naar beneden op de gel in de boerderij, tik de mieren naar
beneden op de gel (blijf tikken) en verwijder snel het buisje. Sluit het deksel
direct. Je bent nu klaar voor het bestuderen van je mieren!
Til eens in de paar dagen het deksel voorzichtig op zodat de lucht in de
boerderij ververst wordt.
Onderhoud en voeding
Extra voeden van de mieren is niet nodig. Als de gel op is, kun je een
nieuwe vulling bestellen via mierenboerderij.nl.
De mieren leven een aantal weken tot een halfjaar in je gelboerderij. Haal
dode mieren eruit als dat mogelijk is en gooi ze weg. Als ze niet makkelijk
te verwijderen zijn, laat ze dan zitten. Zijn alle mieren dood, dan kun je een
nieuwe familie bestellen. Combineer geen mieren van verschillende kolonies, want ze zullen dan vechten tot de dood.
Mocht er vocht ontstaan in de boerderij, open dan het deksel voorzichtig en
verwijder het vocht zo mogelijk. Hierdoor voorkom je schimmelvorming.
Verwijder ook de gel die de mieren naar boven hebben gebracht als dit vies
wordt of gaat schimmelen.
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Mierenboerderij acryl

De acryl mierenboerderijen zijn heel praktisch. Door de transparante, lichte
materialen blijft je kolonie optimaal zichtbaar. Het nestdeel en buitenverblijf
zijn doorgaans geïntegreerd.
Installatie
Bij de producten van acryl haal je eerst de beschermfolie van het kunststof
af (als deze er nog op zit). Plaats de Mierenboerderij op een rustige plek. Bij
sommige varianten is een bakje aan de onderzijde geplaatst die gevuld moet
worden met water. Bij andere varianten is spons geplaatst in het ontwerp aan
de bovenzijde. Maak dit vochtig met een pipetje. Let erop dat het vocht tot
in de nestruimtes trekt. Het moet deels vochtig worden en blijven. Voor het
aansluiten van andere verblijven leveren we twee maten buisjes bij. Verhit
uiteinden in kokend water om ze soepel te maken en sluit ze op elkaar aan.
Gebruik indien nodig de buisjes over elkaar om aansluitingen passend te
maken.
Plaatsing van de mieren
De mierenkolonie leveren we in een reageerbuisje. Let erop dat voor een
mierenkolonie het reageerbuisje het nest is geworden. Het is dus niet verstandig om de mieren daar uit te halen. Vooral de koningin is stressgevoelig.
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Het reageerbuisje met de kolonie plaats je in het buitendeel, de arena. Plaats
de kolonie zo dicht mogelijk bij de opening van het nestdeel, zodat voor de
mieren het risico van een verhuizing (de afstand) zo klein mogelijk is.
Met rode folie om het reageerbuisje of bovenop het nestdeel wanen de mieren zich in het donker. Heb je geen rode folie ontvangen of besteld, gebruik
dan bijvoorbeeld een washandje of karton.
Let er bij deze producten op dat het product goed donker is als je de mieren
niet bekijkt, ook vanaf de zijkant kan namelijk licht invallen door het kunststof, aangezien dit transparant materiaal is. Een lichte omgeving kan zorgen
voor stress bij de kolonie.
Onderhoud en voeding
Verwijder dode mieren en nestafval. Maak wat honing- of suikerwater klaar.
Je kunt water koken en vervolgens 50/50 mengen met suiker of honing. Bied
vocht altijd in een watje aan, zodat de mieren niet verdrinken.
Zorg ervoor dat het acryl nest (deels) vochtig blijft. Controleer dit minimaal
een keer per week. Let erop dat het nest niet te vochtig wordt of uitdroogt.
Geef een jonge kolonie ook kleine insecten zoals fruitvliegjes. De mierensoort Messor geef je ook de kleinste vogelzaden, graszaden en bijvoorbeeld
paardenbloemzaden. Voeding bied je aan in het buitengedeelte, de arena en
kijk hoe de mieren het voedsel ophalen.
Fruitvliegjes zijn via mierenboerderij.nl te bestellen. Ze worden speciaal gekweekt, zodat ze niet kunnen vliegen en dus gemakkelijk aan te bieden zijn.
Je kunt de fruitvliegjes zowel dood als levend voeren. Invriezen, bewaren en
later aanbieden is mogelijk.
Temperatuur
Alle mierensoorten kunnen op kamertemperatuur gehouden worden. Voor
de periode maart tot en met november adviseren we een deel van het nest te
verwarmen door gebruik te maken van een warmtemat of warmtekabel. De
kolonie ontwikkelt zich dan sneller en kan een betere nestindeling maken.
Zeker bij Zuid-Europese soorten als Messor, Pheidole en sommige
Camponotus soorten is dit van belang.
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De taakverdeling

Nu we weten wat de mogelijkheden zijn om mieren als huisdier te houden,
gaan we dieper in op het functioneren van deze dieren in een mierenkolonie.
De taakverdeling binnen de kolonie is bijzonder interessant. In een kleine
kolonie voeren alle mieren vrijwel alle taken uit. Hoe groter de kolonie hoe
meer de taken verdeeld worden tussen de mieren. Voor de indeling van
werksters in een grote kolonie (van een aantal jaren oud) hanteer ik vijf
basisafdelingen. Deze afdelingen zijn van toepassing voor de meeste mierensoorten, waaronder specifiek Messor.
1. Verkenning
De verkenners zijn de mieren die op patrouille gaan, en informatie over de
omstandigheden zoeken en doorgeven. Ze gaan vroeg in de morgen het nest
uit en lopen – niet al te snel – rond. Ze raken de grond met hun antennes,
waarmee ze ruiken en voelen. Veel mieren kunnen helemaal niet of niet
goed zien, en het gaat dus allemaal om geur. Ze lopen doorgaans in zigzag
en wanneer ze andere mieren tegenkomen bevoelen ze elkaar. Na een tijdje
gaan ze, zonder iets mee te nemen, terug naar het nest.
2. Voorraadbeheer
De mieren van het voorraadbeheer zijn verantwoordelijk voor het halen en
brengen van voedsel. Ze vertrekken pas als de verkenners terugkomen van
hun tocht en voedsel hebben gevonden. Ze verzamelen zaden en insecten
en komen – soms in een treintje – terug om alles naar het nest te brengen.
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3. Verzorging
Jonge mieren die net zijn uitgekomen, zijn direct verantwoordelijk voor de verzorging van het broedsel en
de larven. Ze halen voedsel op dat is klaargelegd door de
afdeling voorraadbeheer en voeden dit aan de larven.
4. Technische dienst
De mieren van de technische dienst zijn de klussers: ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van het nest. Deze mieren werken
in het nest en zorgen ervoor dat de wanden en kamers goed blijven (met
vocht en materiaal). Ze brengen het daarbij ontstane afval naar boven en ook
opgedroogd materiaal dat niet meer bruikbaar is. Ze zorgen voor alle nodige
transporten binnen de kolonie en ook voor uitbreiding van de infrastructuur.
5. Reservebank
Verder is er een grote groep mieren in de kolonie die eigenlijk niets doet.
Dit noemen we de reservebank: deze mieren staan klaar om te helpen, maar
doen dit alleen als het nodig is. Ze hebben een bijzondere functie. Om deze
functie te kunnen begrijpen, moet je weten hoe de taakverdeling tussen
mieren precies ontstaat en kan veranderen. Daar gaan we in het volgende
hoofdstuk verder op in.
Een zesde categorie
Eigenlijk is er nog een zesde categorie: er zijn namelijk mierensoorten
(met name in Azië) die soldaten hebben. Deze soldaatmieren zijn er om de
kolonie te beschermen tegen indringers, te vechten tegen andere kolonies
(of andere dieren) en voor het verwerken van grote stukken voedsel. Deze
mierensoorten zijn dus ook gevaarlijk.
Er is een mierensoort waar deze soldaten ook nog transporteurs zijn. Als er
snel vervoerd moet worden of bescherming nodig is, kruipen de kleinere
werkmieren op de grote soldaten (of koninginnen) en zo komen ze twee tot
drie keer zo snel vooruit. (Dit is de Pheidologeton affinis uit Zuid-Azië.)
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Communicatie
Mieren communiceren via chemicaliën die ze produceren, ook wel feromonen genoemd. Uit recent onderzoek blijkt dat elke mier zo’n twintig verschillende combinaties kan produceren om te communiceren met andere
mieren.
Bijzonder is de chemische stof oliezuur. De aanwezigheid van deze stof bij
een dode mier zorgt ervoor dat andere mieren hem als ‘dood’ zien. Ze brengen hem naar de door hen zelf bepaalde begraafplaats (vuilnisbelt). Ook een
levende mier die deze stof krijgt toegediend, wordt weggebracht!
Verder is er een feromoon met een soort 112-functie. Zodra je tegen je
mierenboerderij tikt, vluchten de mieren of komen ze kijken wat er precies
gebeurt (de communicatie wisselt per mierensoort).
Het nest uit
Zoals we al zagen in het vorige hoofdstuk, begint een mier zijn loopbaan
met de verzorging van de eitjes en larven. Zodra er meer werksters nodig
zijn voor de technische dienst, kan een mier promoveren. De volgende
stap is voorraadbeheer of verkenner. In beide gevallen gaat hij het nest uit.
Na deze stap krijgt een mier nooit meer een functie binnen in het nest.
Een mierenkolonie komt in de problemen als er een tekort ontstaat in een
elementaire functie voor het voortbestaan van de kolonie, bijvoorbeeld in de
verzorging. De mierenkolonie zal dan uitsterven. Daarom is er de reservebank. De reservebank bestaat uit mieren die voorheen een taak hebben
gehad of uit de verzorging komen. Zodra er bijvoorbeeld een tekort ontstaat
in het voorraadbeheer, zullen ze bijspringen. Deze mieren hebben een inge-
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bouwde vraagstelling, namelijk: moet ik actief worden
en waarmee? In de communicatie met de taakgerichte
mieren stellen ze zichzelf continue deze vraag.
Jong en oud
Bij de meeste mierensoorten zijn de werkers van
hetzelfde formaat. Dit geldt voor mieren die deze taken
vervullen vrijwel altijd. Je kunt dus niet aan de grootte van
de mier zien welke taak hij heeft. Ongeveer 25% van de mieren
werkt buiten het nest en komt daarbij alleen in de bovenste kamers;
zodra een mier buiten gaat werken, komt hij niet meer dieper het nest in.
De mieren die buiten werken, zijn de oudste mieren. De jongste mieren
werken in het nest; ze zorgen voor het broedsel en voeden de larven. De
mieren die voedsel brengen, leggen het boven in het nest en de jonge mieren halen het op en brengen het dieper het nest in; zij zorgen voor de opslag
van het voedsel en het verwerken ervan.
De koningin legt alleen maar eitjes. Al zou ze de intelligentie hebben om de
mieren buiten het nest te laten weten wat ze moeten doen, ze kan de informatie niet overbrengen op de werkmieren buiten omdat de afstand te groot
is om dit in chemische geurinformatie door te geven.
Interactie
We hebben in de inleiding al gezien dat de grootte van de kolonie ook
belangrijk is voor de taakverdeling. Hoe kleiner de kolonie, hoe flexibeler
de taken voor mieren zijn. Hoe groter de kolonie, hoe duidelijker de taken
verdeeld worden.
Een mier beslist wat te doen door interactie binnen de mierenkolonie.
Hoe groter het aantal mieren in een kolonie is, hoe duidelijker het voor de
mier wordt wat hij op welk moment moet doen. Er is namelijk vaker contact
met mieren die dezelfde taak hebben. Neemt de activiteit hierin toe, dan
gaat de mier meer meedraaien; neemt de activiteit af, dan beslist de mier
vaker om inactief te blijven of te worden. Hoe weet de mier nu of de mier
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die hij tegenkomt dezelfde taak heeft op
dat moment? Dat heeft te maken met de
geur, zo blijkt uit onderzoek. Een mier die
bijvoorbeeld vaker buiten is, heeft meer
alkanen in de geur; dit wordt veroorzaakt
door hogere temperaturen en lagere vochtigheid, en de blootstelling aan licht heeft
hier mee te maken. Door iets anders te gaan
doen, krijgen de mieren dus een andere geur.
Wijziging in omstandigheden
Wat gebeurt er als er een wijziging is voor de kolonie? Mensen kunnen
bijvoorbeeld een picknick houden vlak bij het nest van een mierenkolonie.
Er is dan ineens veel voedsel aanwezig voor de mieren en je ziet ze dus vaak
in grote groepen (soms rijen) komen.
Binnen de kolonie vragen de mieren zich het volgende af naar aanleiding
van de geurinformatie:
• Hebben we dit voedsel nodig?
• Waar is het precies (de afstand, hoeveel risico lopen we)?
• Hoeveel mieren sturen we eropaf (hoeveel ‘mankracht’ is er nodig om
het mee te nemen)?
Bij een mierenkolonie is het belangrijk te weten dat het leven onder andere
draait om de strijd tussen verschillende kolonies. Een kolonie moet concurreren met andere kolonies in de buurt. Als twee kolonies op dezelfde plek
zaden willen halen, dan is er maar één die de zaden krijgt. Ze vechten erom
tot de dood. De kolonie heeft het vocht uit voedsel nodig. Als de zoektijd te
veel vocht kost is er kans op uitdroging, en dan zal de kolonie besluiten het
voedsel niet te halen. De omstandigheden veranderen continu door weersinvloeden en de aanwezigheid van andere insecten, dus ook de paden van
mieren wisselen voortdurend.
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Communicatie
We gaan nog iets dieper in op de manier waarop beslissingen genomen
worden. Dit heeft feitelijk met een stukje statistiek te maken. We weten dat
de verkenners – zodra het dag wordt – als eerste uit het nest komen.
Zij vertellen de voorraadbeheerders of die moeten gaan en zo ja, waarheen.
Het terugkomen van de verkenners maakt dus aan de bevoorraders duidelijk of ze moeten gaan, maar hoe werkt dat precies? Dit heeft allemaal met
de geur te maken en met het aantal verkenners dat terugkomt. Het interval
waarop de werkers terugkomen, bepaalt hoeveel bevoorraders het nest
uit gaan. Als er elke 10 seconden een verkenner terugkomt, dan gaan de
meeste bevoorraders eropuit. Komen de verkenners met meerdere tegelijk
terug, bijvoorbeeld elke seconde een, dan zijn de bevoorraders een stuk
voorzichtiger. Komen de verkenners met veel grotere tussenpozen terug,
bijvoorbeeld elke 45 seconden, dan blijven vrijwel alle bevoorraders in het
nest. Deze afstanden en pauzes kunnen genetisch wisselen per kolonie.
Hoewel het wetenschappelijk niet is aangetoond, kun je je voorstellen dat
de mieren bij gevaar heel snel terugkomen en dat daarom de bevoorraders
er niet op uit gaan. Als het erg lang duurt voordat de verkenners terugkomen, is er mogelijk geen voedsel te vinden, ligt het te ver weg, of is het
niet interessant genoeg. Als er veel bevoorraders met voedsel terugkomen,
dan breidt het aantal bevoorraders zich uit. Komen er minder terug, dan
neemt het aantal heel snel af. Als de mieren een succesvolle trip hebben,
gaan ze doorgaans de volgende keer naar dezelfde plek.
Het gaat dus allemaal om de interactie tussen de mieren! Ook als je mieren
thuis houdt, kun je de communicatie observeren. Je ziet ze met hun antennes tegen elkaar aan tikken en vervolgens ontdek je hoe twee tunnels naadloos op elkaar aangesloten worden van twee verschillende kanten. Dat moet
met voorbedachten rade geweest zijn!
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Wetenswaardigheden
• 24-uurs economie
Mieren kennen een 24-uurseconomie, ze gaan altijd door (hoewel de
activiteiten variëren). Terwijl sommige mieren slapen, zijn andere
mieren hard aan het werk.
• Sterk
Mieren zijn enorm sterk. Sommige mieren kunnen tot 50 keer hun eigen
gewicht tillen! Reken maar eens 50 keer jouw eigen gewicht en probeer
dat op te tillen.
• Slaven
Net als bij mensen komt ook bij mieren slavernij voor. De mierensoort
Formica fusca wordt vaak door Raptiformica sanguinea (ook wel de
roofmier genoemd) als slaaf gehouden. Een nest wordt dan leeggeroofd,
de mieren worden gedood en de aanwezige larven en eitjes worden naar
de eigen kolonie overgebracht en verzorgd. Zodra deze uitkomen, moeten ze de rest van hun leven meewerken in de kolonie van de roofmieren.
• Rekensom
Voor elke mens op aarde zijn er meer dan 1.500.000 mieren. Hoeveel
mieren zijn er dan in totaal?
• Rennen!
Als je in verhouding net zo snel wilt zijn als een mier, dan moet je tot
100 km/uur kunnen rennen!
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• Tunnels graven
Mieren graven tunnels en
kamers tot meer dan 5 meter
diepte, complete bouwwerken zijn het! Voor een
mens zou dat meer dan een
kilometer zijn!
• Hoog in de boom
Mieren kunnen in bomen klimmen tot wel 30 meter hoogte.
• Honingdauw
Sommige mieren worden honingdauwmieren
genoemd. Hoe ontstaat honingdauw? Bladluizen leven van sap, dat ze
met hun zuigsnuit uit planten halen. In dat sap zit meer suiker dan een
bladluis nodig heeft. Het teveel wordt afgegeven als een zoete vloeistof,
bekend als honingdauw. En mieren lusten die graag. Ze stimuleren de
bladluizen met hun sprieten om honingdauw af te geven; ze ‘melken’ de
bladluizen.
• Legermieren
In Afrika zijn er legermieren die zonder vaste verblijfplaats altijd op
jacht zijn naar andere insecten. Maar daar blijft het niet bij: een dood
paard kunnen ze in een paar uur helemaal kaal vreten.
• Bladsnijdersmieren
De bladsnijdersmieren zijn goede boeren. Ze nemen bladeren mee in
hun nest en spreiden deze over de vloer van hun kamers om er een soort
schimmel op te laten groeien. De bolletjes hiervan eten ze. Maar ze moeten hiermee een hele kolonie van duizenden mieren van voedsel voorzien. Dat vraagt planning, organisatie en een juiste afstemming van de
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omstandigheden! De bladsnijdersmieren gebruiken penicilline om groei
van ongewenste schimmels tegen te gaan. De verzorgers van de schimmels zijn soms helemaal wit, doordat ze bedekt zijn met de penicilline.
• Olifanten tegenhouden
Olifanten in Afrika weten uit ervaring dat mieren in hun slurf kunnen
kruipen. De mieren doen dat ter bescherming van een specifieke boom
waarvan ze afhankelijk zijn. Deze mieren houden dus olifanten tegen!
• Snelheid
De Zuid-Amerikaanse klemkaakmier kan met zijn snelle kaken prachtige sprongen maken. Het geheim is snelheid. De kaken van de mier
gaan met een gemiddelde snelheid van 38 m/sec. Zijn versnelling is nog
duizelingwekkender: 100.000 g. Ter vergelijking: de gemiddelde achtbaan gaat tot ongeveer 5 g.
• Hackmieren
In Amerika komen mieren voor die niet vies zijn van elektronica. In
2008 ontstond er een plaag van deze mierensoort; ze schakelden computers, brandmelders, mp3-spelers en pompinstallaties uit. Ze heten de
Crazy Rasberry Ants, of zouden we ze de ‘Hackmieren’ moeten noemen?
• Schimmel
In de bomen van Frans-Guyana komt een mierensoort voor die schimmels gebruikt om tunnels vol gaten te verstevigen en af te dekken.
De gaatjes die overblijven zijn zo klein dat alleen de mieren erdoor
kunnen. Ze verschuilen zich eronder en vallen massaal aan als een groter
insect zich op de tunnel waagt. De schimmel wordt overigens door de
mieren zelf gekweekt: alleen op bomen waarin de mieren gevestigd zijn
komt hij voor.
Meer wetenswaardigheden kun je vinden op: www.mierenboerderij.nl
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Tot slot
Mieren, wat heb je eraan en waarom zou je ze als huisdier houden?
Waarschijnlijk ontdek je, net als ik gedaan heb, dat mieren heel bijzondere
huisdieren zijn. Als je ze bestudeert, leer je niet alleen meer over de communicatie tussen mieren, maar ook over het samenleven van deze dieren. Daar
kunnen wij als mensen nog wat van leren, dat is wijs! Ik ben benieuwd tot
welke ontdekkingen je gaat komen.
Op zoek naar voedsel
Een poosje geleden hield ik een kolonie rode mieren (Myrmica rubra) in
een groot aquarium in onze woonkamer. Een eiland in het midden vormde
de leefomgeving van deze kolonie van bijna 500 mieren; ze waren omringd
door water met wat tropische vissen erin – een idyllisch plaatje. Toen het
voedsel voor de mieren op het eiland op was, besloot ik tijdelijk niet te
voeren om te bekijken wat er zou gebeuren. Ik ontdekte dat mieren daadwerkelijk alles doen om voedsel te kunnen vinden. De eerste rij mieren liet
zich vanaf het eiland in het water vallen, de volgende rij mieren volgde en
lag al gauw naast de eerste rij. Zo hielpen de mieren elkaar om over water
(tot een afstand van zeker 15 centimeter) de zijkant van het aquarium te
bereiken en zo onze huiskamer in te lopen op zoek naar de voorraadkast.
Mieren zijn helden
Wat leren we hieruit? Als je mieren thuis houdt, zorg er dan in elk geval
voor dat je ze voldoende voedsel geeft en dat je mierenboerderij goed afgesloten is, want ze zijn tot alles in staat om voedsel te vinden. Als het ook
maar enigszins mogelijk is, doorzoeken ze je huis!
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Maar een andere, veel belangrijkere les is de volgende. Zoals de meeste
mieren kan ook deze mierensoort helemaal niet zwemmen. Tijdens de
zoektocht naar voedsel zijn er mieren doodgegaan. Sommige mieren hebben lang in het water moeten liggen om de volgende mieren de gelegenheid
te geven over te steken. Andere mieren zijn dieper in het water terechtgekomen door het gewicht van de overstekende mieren en daardoor doodgegaan. Deze mieren hebben hun leven gegeven voor de anderen. Zouden
wij, als mensen, dat voor een ander doen?
Ik geloof dat God mieren gemaakt heeft om een voorbeeld te zijn voor ons
en dat we van hen kunnen leren. Ik wens je veel plezier met het houden van
mieren. En als je eens gevraagd wordt iets voor een ander te doen, denk dan
nog eens aan deze bijzondere dieren!
Mieren zijn helden!

Over de auteur:
Jan-Peter Oudenampsen, is
eigenaar van mierenboerderij.nl,
houdt zelf mierenkolonies en doet
al jaren onderzoek naar de mier.
Behalve voor het geven van
adviezen bij het houden van
mieren is hij ook beschikbaar
voor workshops over mieren voor
bedrijven, scholen en kerken.
E-mail: info@mierenboerderij.nl
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Mieren vind je overal om je heen:
in de tuin, in het bos, onder stenen,
soms zelfs in huis. Ze worden vaak
gezien als ongedierte, maar daarmee
doen we deze dieren geen recht. Je
kunt veel van ze leren. Een mierenkolonie is een wonder in de natuur.
In dit boekje vind je wetenswaardigheden en achtergrondinformatie
over mieren. Leuk om te weten,
maar ook bruikbaar voor een
spreekbeurt of presentatie.
Verder geeft deze brochure uitleg
over een aantal producten van
mierenboerderij.nl, met praktische
tips en aanbevelingen.
Bij het lezen van dit boekje raak je
vanzelf onder de indruk van deze
bijzondere beestjes... mieren zijn
helden!

mierenboerderij.nl

