
150

Voer voor Kokmeeuwen

Tot waar de vogels vliegen kan ik mijn mieren niet volgen. 'Maar ik heb zo

het vermoeden dat er heel wat zijl die, voor ze het bruidsgebeuren mogen

beleven, door een Kokmeeuw worden opgegeten. Ik heb het geluk ook het
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te kunnen raadplegen. Bij elke vogel vindt je daarin een rubriek over zijl

voedsel. Voor de Kokmeeuw ("Foodpirate and scavanger"; voedselpiraat en

aaseter wordt hij dus genoemd) worden verschillende manieren vermeld waarop

hij aan zijn kostje komt. In verband met het waargenomene is van belang:

"(4) Maakt hogere zoekende vlucht waarbij opwaartse stromingen worden ge-

bruikt, cirkelend en met vlugge wendingen voor het vangen van insecten,

vooral zwermende mieren (Formicidae) en meikevers Melolontha (Borodulina

1960; Vernon 1972)". Gaan mijl mieren daarboven als het ware kakelvers de

keelgaten in.

Na een poosje zijn de meeuwen niet meer zo direct boven ons huis aan het

vliegen maar verderop. Ik kijk weer eens naar het mierennest. Inderdaad

is de pluim van wegvliegers verdwenen en ziji het weer vrijwel uitsluitend

Het terras ligt te sudderen in een vochtige zonnewarmte. Bij een van de

naden tussen de tegels wriemelen vele kleine bruine mieren. Ik heb de nei-

ging om naar de spuitbus te grijpen want in je broekspijpen zijn die beestjes

niet zo leuk en op het aanrecht zijn ze hoogst ongewenst.

Als ik nog eens goed kijk bedwing ik de aanvechting; tussen de kleine mier-

tjes verschijnen grotere, die donkerder zijn en vleugels hebben. Sommigen

klimmen voor ze wegvliegen op een naburige plant, andere scharrelen wat

rond op het terras en kiezen dan het luchtruim. Wat is daar aan de hand?

In mijn boekenkast staat een oud boekje over insecten. Het is van 1940 en

zelfs nog geschreven in een spelling van weleer. Het heet gewoon ”De in-

secten”; de schrijver is Dr. G. Kruseman Jr; het heeft prachtige platen van

sommige van de besproken soorten. Mijn belangstelling gaat nu uit naar de

Mieren of Formicidae. Daar lees ik: ”Zoo in de groote vacantie, kan het

onder die steen ook wemelen van de gevleugelde mieren. De mannetjes zijn

slanke diertjes met lange sprieten; de wijfjes lijken op groote gevleugelde

werksters.” En even verder: ”Als we zulk een nest met gevleugelde mieren

regelmatig observeren, dan hebben we kans, dat we op een mooie middag al

die gevleugelde mieren uit het nest te voorschijn zien komen. Ze loopen te-

gen de planten of andere voorwerpen omhoog en vliegen weg. Als we gelukkig

zijn, zien we ze in een grote zwerm bijeen op een luwe plek in de lucht staan

dansen. Dit is de zoogenaamde bruidsvlucht, waarbij de paring plaats grijpt.”

Ik volg de wegvliegende mieren. Het is alsof er een dunne sliert rook uit

de grond komt. De zon schittert op de vleugeltjes terwijl ze uit mijn ge-

zichtsveld verdwijnen. Ik zie geen ”groote zwerm op een luwe plek staan

dansen”. Wat ik wel zie zijn Kokmeeuwen op vrij aanzienlijke hoogte: cirke-

lend, zwevend, wendend.
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kleine bruine werksters, die om de gaten in de grond rennen. Zo'n bruids-

vlucht is wel een interessante manier van voeren. Ik hoef er in het geheel

geen brood voor te snijden en er het raam voor open te schuiven. Toch wel

fijn, dat ik de spuitbus niet heb gehanteerd.

Als ik later nog eens op een andere plek op het terras kijk zie ik dat som-

migen de bruidsvlucht nog wel overleven. Dat zijn niet de mannetjes. Kruse-

man zegt: "Hierna sterven de mannetjes". En over de jonge koningin:"Ze

blijkt zich na de bruidsvlucht een cel te bouwen, ongeveer zoo groot als een

walnoot, die ze geheel dichtmetselt, zoodat ze van de buitenwereld afge-

sloten is. Voor dat ze zich inmetselt, ontdoet ze zich eerst van haar

vleugels, want ze vliegt slechts eenmaal in haar leven." Ik zie enkele van

die vleugelloze koninginnen zoekend rondlopen. Willen ze een plek vinden

waar ze in de grond kruipen om hun cel te bouwen? Dat zal dan weer voer

voor Kokmeeuwen voor het komende jaar betekenen; maar ook ons probleem

hernieuwen in hoeverre we huis en hof met de mieren kunnen blijven delen.

Jan van der Pool


