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De rode bosmier – The Red Wood Ant

Sociale structuren
De mieren leven als strak georganiseerde statengemeenschappen verdeeld in drie 

sociale kaste met duidelijk omschreven taken [1,2]:

 Bovenste kaste: vruchtbare koninginnen 

Hun voornaamste taak is de productie van eieren (afhankelijk van de soort 

tussen 30 – 300 eieren per dag). De zaadvoorraad van de koninginnen is 

genoeg voor hun hele leven. Uit bevruchte eitjes ontwikkelen zich vrouwelijke 

dieren, uit onbevruchte mannelijke dieren. Koninginnen kunnen meer dan 20 

jaar leven en gedurende deze tijd tot een miljoen eieren produceren, afhankelijk 

van de soort.

 Tweede kaste: werksters 

De onvruchtbare, vleugelloze vrouwtjes. Zij zijn verantwoordelijk voor de 

broedzorg, nestbouw, temperatuurregeling in het nest, verdediging en jacht.

 Derde kaste: mannen 

Tijdens hun korte leven hebben ze maar één taak: de jonge koninginnen paren. 

Kort daarna sterven ze. De jonge koninginnen zoeken een nieuw nestplaats en 

werpen daarentegen hun vleugels af.

Nest
Het nest biedt de rode bosmier bescherming tegen vijanden en het weer. Het bestaat 

uit de bovengrondse nestkoepel en het ondergrondse grondnest, vaak met een oude 

boomstronk in het midden. Het bouwmateriaal bestaat o.a. uit dennen- of sparren-

naalden, knopschubben, stukjes hars, blaadjes, dunne takjes of kleine steentjes. De 

werksters schikken de bouwmaterialen zo dat het water gemakkelijk kan weglopen.

Voedsel
Het voedselspectrum van de rode bosmier varieert: andere insecten, spinnen, wor-

men, honingdauw en nectar. Ze eten ook aas, daarom worden ze vaak de „gezond-

heidspolitie van het bos“ genoemd.

In Duitsland leven meer dan 100 mierensoorten. Een daarvan is de beschermde rode bosmier (RBM) van de Formica rufa-groep. Twee soorten zijn echte bosbewoners (grote rode bosmier – F. rufa, kale rode bosmier – F. polyctena) en een soort bewoont de bosranden en de open plekken in 
het bos evenals open habitats buiten het bos (rood bruine weidemieren – F. pratensis).

There are over 100 species of ants in Germany. One of them is the protected red wood ant (RWA) of the Formica rufa–group. Two species are true forest dwellers (great red wood ant – F. rufa, bare-backed red forest ant – F. polyctena). One species colonizes forest edges and clearings as well 
as open habitats outside the forest (red brown meadow ant – F. pratensis).

Social Structures
The ants live as tightly organized colony-building communities divided into three so-

cial castes with clearly defined tasks [1,2]: 

 Uppermost caste: Reproductive Queens 

Their main task is the production of eggs (between 30 – 300 per day, 

depending on the species). The queens‘ sperm supply lasts for their entire 

life. Fertilized eggs produce females, and unfertilized eggs produce males. 

Queens can live for over 20 years and produce up to a million eggs during this 

time, depending on the species.

 Second caste: Workers 

Wingless females incapable of reproduction. They are responsible for brood 

care, nest building, temperature regulation in the nest, defense and hunting. 

 Third caste: Males 

During their short lives, they have a single task: to mate the young queens. 

Shortly after that they die. The young queens, on the other hand, shed their 

wings and start a new nest.

Nest
The nest provides the RWA with protection from enemies and weather. It consists 

of the above-ground nest dome and the underground ground nest often with an old 

tree stump in the center. Building materials are among other things, pine or spruce 

needles, bud scales, pieces of resin, leaves, thin twigs, or even small stones. Work-

ers arrange the building material so that water can drain off easily.

Food
The diet of RWA varies: other insects, spiders, worms, honeydew, and nectar. They 

also consume carrion, which is why they are often called the «health police of the 

forest».

RBM kunnen ongeveer 18 keer hun eigen lichaamsgewicht slepen

RWA can tow around 18 times their own body weight
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Oude boomstronk in het midden van een nest

Old tree stump in the center of a nest
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Werkster van de rode weidemier (F. pratensis)

Worker of the red meadow ant (F. pratensis)
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Vogels gebruiken mierenzuur voor de verzorging van hun verenkleed

Birds use formic acid for plumage care («Anting»)
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Jonge koninginnen (F. pratensis) kort voor de paringsvlucht

Young queens (F. pratensis) shortly before the nuptial flight

Schematische voorstelling van het verband tussen een rode bosmieren nest (zwarte driehoek) en een ontgassende breukzone in de aardkorst (niet op schaal) . Witte bolletjes symboliseren opstijgen van geogene 
gassen langs de gebarsten aardkorst en door het nest, dat zich als een gas anomalie in het nest presenteerd

Schematic diagram (not to scale) showing the basic structural elements of a principal degassing fault zone in Earth‘s crust with a red wood ant (RWA) nest (black triangle). White bubbles indicate geogenic gases 
migrating upward through the fault network and through the nest being expressed as a gas anomaly in the nest

Breukzone & opstijgen van geogene gassen
Fault zone & migration of geogenic gases

RBM–nest (zwarte driehoek)
RWA nest (black triangle)

Gas anomalie (piek) in het nest
Gas anomaly (peak) in the nest
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Vijanden en begunstigden
In geval van gevaar verdedigen de rode bosmieren zich met mierenzuur, dat ze spui-

ten uit een klier in hun achterlijf tot op een meter ver.

 Vijanden: roofzuchtige insecten, amfibieën, reptielen, spitsmuizen en 

insectenetende vogels (waaronder grijze, groene, zwarte en bonte 

spechten).

Sommige onderhuurders genieten van de stabiele klimatologische omstandigheden 

van het nest en de bescherming van deze omgeving.

 Begunstigden: onder andere verschillende kevers, springstaarten, zilvervisjes, 

spinnen, mijten, larven van rozenkevers (engerlingen)

Ecologisch belang
Rode bosmieren vormen een belangrijke schakel in het bosecosysteem. Zij dragen 

onder meer bij aan 

 de diversiteit en aan het dynamisch evenwicht, 

 de voedingsstoffencyclus en de verspreiding van zaden, en

 de regulering van insectenplagen.

Geologisch belang
In de geologie zijn het bio-indicatoren voor uitgassende breukzones (zeer diepe 

scheuren in de aardkorst), die onder meer door aardbevingen kunnen ontstaan. De 

rode bosmieren bouwen hun nesten uitsluitend boven zulke plaatsen, waar geo-

gene gassen, zoals kooldioxide (CO2), helium (He) of radon (Rn), langs deze breuk-

zones naar de oppervlakte van de aarde stijgen. De gasconcentraties in het nest 

overschrijden de geogene achtergrondwaarden van een regio. Zij geven geologen 

belangrijke aanwijzingen over de tektonische processen in de ondergrond [3,4].

Enemies and Beneficiaries
When threatened, RWA defend themselves with formic acid, which they spray from a 

gland in their abdomen up to a meter away. 

 Enemies: Other predatory insects, amphibians, reptiles, shrews, and insect-

eating birds (including gray, green, black, and spotted woodpeckers). 

However, there are also subtenants that enjoy the stable climatic conditions  

of the nest and the protection of this environment. 

 Beneficiaries: Various beetles, springtails, silverfish, spiders and mites, or the 

larvae of rose beetles (grubs).

Ecological importance
RWAs are important in the forest ecosystem. They contribute to

 diversity & dynamic balance,

 nutrient cycling & seed dispersal, and

 the regulation of insect pests.

Geological importance
In geology, RWA are bio–indicators of degassing fault zones (very deep cracks in 

the earth’s crust) that can be among others caused by earthquakes. RWA build their 

nests exclusively above such places where geogenic gases, such as carbon diox-
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RBM koestert bladluizen om honingdauw te oogsten

RWA hedge aphids to harvest honeydew

©
 D

r. 
G

. M
. B

er
b

er
ic

h,
 2

01
0

ide (CO2), helium (He) or radon (Rn), rise to the earth’s 

surface along these fault zones. The gas concentra-

tions exceed geogenic background values of a region. 

They provide important clues about the tectonics of 

the subsurface for geologists [3,4].


