BEGRAZING GOED VOOR HEIDEHAANTJES?
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De satermier Formica exsecta in het Bergense PWN-duingebied bedreigd
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Belangrijke predatoren van heidehaantjes zijn mieren, met name rode bosmieren (Formica,
subgenus Formica s. str.), satermieren (subgenus Coptoformica) en bloedrode roofmieren
(subgenus Raptiformica). Bloedrode roofmieren komen voor op de hogere zandgronden van
Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Satermieren komen voor in de kustduinen benoorden
Egmond en op de hogere zandgronden benoorden de grote rivieren. Bosmieren komen op alle
Nederlandse zandgronden voor. Bloedrode roofmieren, maar vooral satermieren kunnen
prima zonder de aanwezigheid van in luizen levende bomen. Ze zijn belangrijke ecosystem
engineers in heidevelden (Boer 2013). In dit geschrift beperk ik me tot de gewone satermier
Formica exsecta in de heiden/duingraslanden van het PWN-duingebied in Bergen NH.
Bosmieren en heidehaantjes
In de kustduinen is het me opgevallen dat heiden met satermieren nauwelijks te lijden hebben
door aantasting van heidehaantjes. Dit geldt overigens ook voor de heiden waar bloedrode
roofmieren en gewone bosmieren Formica rufa/polyctena voorkomen. Ook heb ik
waargenomen dat talloze heidehaantjes (imago’s) door hen naar het nest worden gesleept.
Verheiing, begrazing en vergrassing
In de PWN-duinen van Bergen NH worden satermieren bedreigd door verheiing (Boer 2012a)
en begrazing (Boer 2012b). Voor een achteruitgang ten gevolge van vergrassing is geen
enkele aanwijzing. Sterker nog, satermieren knippen met hun kaken de vegetatie af rond en
op het nest (vaak zandzegge), om dit te gebruiken als nestmateriaal.
Habitat van satermieren in Bergen NH
Satermieren bouwen hun nest (net als de eerder genoemde gewone bosmieren en bloedrode
roofmieren) vaak tegen een helling of hellinkje, boomstobben, boomstammen of heidepollen,
die gewoonlijk min of meer op het zuiden zijn georiënteerd en vaak beschut zijn gelegen. Hoe
minder vegetatie bij het nest, hoe belangrijker de beschutting.
De inventarisatie
In het PWN-gebied van Bergen NH heb ik vanaf 1992 alle satermiernesten die ik tegenkwam
in kaart gebracht. Al deze locaties heb ik in april en mei 2013 weer nagelopen, die van locatie
3 (Buizerdvlak) in september 2011. Ook daarvoor zijn de meeste nesten geregeld bezocht. Op
grond van deze waarnemingen kan ik het één en ander vaststellen over de oorzaken van de
zichtbare achteruitgang van de satermier. Alle locaties zijn genummerd op de kaart
aangegeven (figuur 1).

Figuur 1. Verspreiding van de gewone satermier Formica exsecta in de PWN-duinen in de
gemeente Bergen NH.

Bergen-Zuid (1), duingrasland
De zuidelijkste vindplaats van satermieren in het kustgebied bevond zich hier (RD 105.1 –
519.4). Het betrof een zeer groot nest op een zeer beschutte plaats. Sinds pony’s en koeien
daar eveneens de beschutting opzoeken, is het nest frequent platgelopen en uiteindelijk
uitgestorven.
Buizerdvlak (2), choppervlak, nu duingrasland/kraai-struikheidevegetatie
De populatie rond een klein choppervlak, waar ook een deel van het kraaiheide-onderzoek
van B. Buizerd c.s. plaatsvindt, is meer dan gehalveerd (van vijf naar twee). Dit gebiedje
wordt frequent door de kudde Schotse hooglanders bezocht, onder andere om er te rusten. Eén
van de vijf nesten kunnen de Schotse hooglanders niet bijkomen (uitgerasterd). De andere
nesten (op één na) zijn door geregelde betreding vernietigd.
Buizerdvlak (3), duingrasland/kraai-struikheidevegetatie
De populatie bevatte in 2007 acht nesten, 2009 twaalf nesten en 2011 zeventien nesten. Een
schijnbare vooruitgang. De grootste nesten zijn vrijwel alle verdwenen. Aangenomen mag
worden dat deze zich hebben opgesplitst in meerdere kleine nesten, een gedrag dat we in
stresssituaties vaak tegen komen. Satermiernesten herbergen namelijk meerdere koninginnen,
zodat elk afgesplitst nest eveneens over koninginnen beschikt. Hier is duidelijk te zien dat de
verhuissnelheid hoog is. Vooral de laatste jaren, als ook het aantal Schotse hooglanders is

toegenomen, zien we weinig stabiliteit in de nestpopulatie. Helaas zijn geen gegevens
verzameld over het nestoppervlak, wat een maat is voor de grote van de nestpopulatie, om het
feit te ondersteunen dat het totale oppervlak van alle nesten samen hier is afgenomen.
Thabor-zuid (4), duingrasland/kraai-struikheidevegetatie
Deze diepe duinvallei is in 1994/95 tijdelijk geïnundeerd. Het enige satermiernest is toen
verdronken. Tegen de westelijke duinhelling zijn nu weer twee nesten gevonden. Eén daarvan
is door schapen betreden.
Bij het Lange Vlak, west van de Helmweg (5), duingrasland/kraai-struikheidevegetatie
Hier komen verspreid zeven nesten voor. Het grootste deel bevindt zich in een min of meer
gesloten kraaiheide/struikheide-vegetatie en zijn daardoor gespaard gebleven voor
schapenbetreding.
Bij het Lange Vlak, oostelijk van de Helmweg, tegenover de vijver (6), duingrasland/kraaistruikheidevegetatie
In 1995 bevonden zich hier vijf, in 2005 zes nesten. Nu zijn er nog twee over, waarvan één
onbereikbaar voor schapen, vanwege de afrastering. De overige nesten zijn stellig vanwege de
schapenbegrazing verdwenen.
Lange Vlak (7), duingrasland met plukjes struikheide
Van de drie nesten is het grootste diverse keren betreden en daardoor zwaar beschadigd (fig.
2), terwijl een ander nest eveneens door betreding flink verruïneerd is.

Figuur 2. Door schapen volkomen plat getreden nest van satermieren.

Uilenvanger (8), duingrasland/struikheidevegetatie
Hier bevindt zich een vrij dichte concentratie van zeven tot acht nesten tegen een vrij steile
duinhelling. Het schapenpad loopt dwars door een van de nesten. Slechts één van de acht
nesten is niet betreden. Deze is voor betreding beschermd door een braamstruik. Betreding
zorgt hier ook voor erosie, waardoor delen van nesten wegzakken en uit elkaar vallen.
Noord van Bijlenboom (9), kraai-/struikheidevegetatie en (10) open plek in gemengd bos met
wat struikheide
In 1995 bevond zich hier een populatie van 28 nesten. Door verheiing is daar niets meer van
over. Een deel heeft een heen komen gezocht en gevonden op een open plek in het noordelijk
aangrenzende bos. Daar is de populatie teruggelopen tot vijf nesten, doordat de open plek
steeds dichter begroeid raakt.
Zuidoost van Bijlenboom (11) kraaiheide- en (12) zandzeggevegetatie
In de kraaiheidevegetatie (twee nesten) en langs het pad (twee nesten) bevonden zich vier
nesten. Die in de heide zijn, waarschijnlijk ten gevolge van verheiing verdwenen, die langs
het pad door schapenbetreding.
Noordelijk van het Bergerbos (13), duingrasland/bosrand
Dit in september 2009 verbrande duingrasland (Boer 2012c), herbergde langs de bosranden
drie nesten. Daar is nog één van over. Dit kan, gezien de ligging van de nesten, niet het
gevolg zijn van de brand. Mogelijk dat schapenbegrazing hier een rol heeft gespeeld, maar dat
is speculatief.
Exsectaveld, struikheidevegetatie (14) en zandzeggevegetatie op kapvlakte (15)
In het struikheideveld bevonden zich in 1995 53 nesten. Ten gevolge van verheiing is dit
aantal teruggelopen naar negen nesten. In 2005 verhuisde een deel van de nesten naar een
plek langs het pad. Daar bevinden zich nu dertien nesten, niet in de heide maar in een
zandzeggevegetatie, die zich ontwikkeld heeft op een kapvlakte (Boer 2013). Wie zien hier
dezelfde situatie als in het Buizerdvlak: stress ten gevolge van (schapen-)betreding dwingt de
satermieren tot verhuizen, met als gevolg kleine nestjes. De grootste nestkoepel hier is
verlaten.
De fuik (16) duingrasland met veel helm en wat struikheide
Van de drie nesten zijn er nog twee over, waarvan één flink is beschadigd door de schapen.
Russenduin (17) duingrasland, struikheide
Van de twee nesten heb ik er nog één kunnen vinden, welke niet door schapen was betreden.

Samenvatting van de resultaten: satermiernesten Formica exsecta in de duinen van Bergen
NH in beheer bij het PWN.
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Conclusies
De populatie gewone satermieren Formica exsecta is flink teruggelopen de afgelopen 10-20
jaar, namelijk van 153 naar 70 nesten, dat wil zeggen een achteruitgang van 54 %. De
belangrijkste oorzaak van die achteruitgang is verheiing (fig. 3).
Van de 29 nesten die in april en mei 2013 werden nagelopen in ‘meer dan eens’ door schapen
betreden/begraasd gebied, waren er 25 beschadigd, 86 %.
Het aantal nesten in begraasd gebied is (nog?!) niet spectaculair afgenomen. Maar, zoals
eerder is genoemd, is (hoewel niet objectief gemeten) de totale oppervlakte aan
satermiernesten in begraasd gebied wel afgenomen, waarbij mag worden aangenomen dat ook
de populatie is afgenomen. Immers, het nestoppervlak is een maat voor de populatiegrootte
van het nest. De achteruitgang van 54 % is in feite dus hoger. Bovendien is de verhuissnelheid
duidelijk aan de hoge kant, wat wijst op stress (door betreding). Verhuizen houdt risico’s in en
vergt veel energie.

betreding
onbekend
inundatie
verheiing
verbossing

Figuur 3. Oorzaken van de achteruitgang van de satermier (exclusief Buizerdvlak, locatie 3;
n=92).
Discussie
De grootste satermierpopulatie van Nederland bevindt zich in de duinen van de gemeente
Bergen NH, in het PWN-gebied en het gebied van Staatsbosbeheer. Ook in de Schoorlse
Duinen is de populatie satermieren afgenomen. De duinbranden hebben daar een belangrijke
rol in gespeeld. De plannen om grote delen van dit duingebied om te vormen naar
stuifzandgebied zal eveneens in het nadeel van de satermieren uitpakken. Verheiing en
vergrassing spelen hier niet zo’n belangrijke rol in de populatiedynamica van de satermier. In
hoeverre schapenbegrazing hier een rol gaat spelen is nog onzeker. Er is hier nog weinig zicht
op de invloed van runderbegrazing op de satermieren.
De schapenbegrazing in het PWN-gebied in Bergen is pas twee jaar oud. Dat de achteruitgang
van satermieren door schapenbetreding, nog minimaal is, ligt voor de hand. Gezien de enorme
schade die schapen in die twee jaar al hebben aangericht bij satermieren en de waarneembare

stress bij de mieren, maakt het zeer aannemelijk dat de schapenbegrazing zijn tol gaat eisen.
Hoe dan ook: beleid om de satermierpopulatie in stand houden en mogelijk te herstellen is
gewenst.
Aanbevelingen voor toekomstig beleid
Bij zich voortzettende verheiing en begrazing zal de satermierpopulatie instorten. Om dit te
voorkomen is het aan te bevelen om:
1. waar verheiing optreedt of is opgetreden, geregeld 10 % van de heide in
ongelijkmatige patronen te maaien of chopperen (Boer, 2013)
2. begrazing aanzienlijk te beperken en de grootste concentraties satermieren
(Buizerdvlak, Exsectaveld en Uilenvanger) uit te sluiten van begrazing.*)
Een voordeel van deze maatregelen is niet alleen dat de satermierpopulatie zich kan
herstellen, maar ook dat er plotselinge uitbraken van insecten zoals het heidehaantje, minder
desastreus zullen verlopen (op plaatsen waar zich satermierpopulaties bevinden).
*) Met boswachter Van Diepen en de schaapsherder is inmiddels afgesproken dat locatie 15
niet meer wordt begraasd.
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