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III.A De eerste keer

Dirk van Leuken

Of iemand wist hoe ik de gevleugelde koninginnen van de door mij ingevoerde exoot

Camponotus vagus tot paring kon brengen met de mannetjes uit het andere nest? Dat

was de vraag die ik bij twee van de door mij meegebrachte nesten stelde en waarmee

ik mij op de laatste bijeenkomst van de mierenwerkgroep voorstelde. Onmiddellijk

hoorde ik antwoorden dat ik ze maar gewoon bij elkaar moest zetten. Simpel, de

natuur zou zijn weg wel zoeken. Nou... mooi niet.
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Reproductive forms can be easily reared in the laboratory, but those of

most species cannot be inducedto mate under the culturing conditions

ordinarily employed. The reason is that the virgin queens and males

must engage in extensive nuptialflights under an exacting regimen of

temperature and humidity before they will copulate.

Hölldoblerand Wilson.

Iemand anders merkte op dat ik tot volgend jaar moest wachten tot de tijd waarin de

soort normaal gesproken hun bruidsvluchten beleeft. Misschien had deze persoon het

juiste antwoord gegeven maar de drang om het toch maar te proberen, om ze toch

maar bij elkaar te zetten, simpel, was sterker.

Op dag één zette ik de jonge reuzen koninginnemier bij een mannetje van dezelfde

soort. Ik wachtte afen zag tot mijn vreugde dat de jonge vrouw het mannetje duldde.

Hoewel haar kaken het mannetje met een enkele beet konden vermurwen, leek ze de

aanwezigheid van het mannetje eerder prettig te vinden. Ik besloot mijn camera te

installeren en een warmtebron te gebruiken om de zaak wat op te zwepen. Een rode

warmtelamp liet ze allebei hun vleugels uitslaan. Ik kreeg hoop. Een klein stukje

vloog het mannetje omhoog in het raamwerk van gips en glas waarin ik beide samen

had gezet. Even later zaten ze samen op de grond en snuffelde het mannetje wat rond

het vrouwtje heen. Alsof hij niet wist waar hij precies moest zijn. Ik maakte een paar

foto’s. Het wijfje draaide ongeduldig met haar achterlijf naarmate het mannetje de

weg niet kon vinden. Zij leek er zin in te hebben.

Ding, dong, de bel... Da’s waar ook: we zouden die middag naar een

kindervoorstelling gaan kijken en het was bijna zover. Nog snel een paar opnames en

daarna de boel vlug aan kant.

‘s Avonds zette ik beide partners apart met twee werksters uit het oorspronkelijke

nest die de geliefden moesten gaan verzorgen. Zoals boksers na elke ronde rust

krijgen en worden opgelapt door teamgenoten, zo liet ik werksters bij de geliefden

om voedsel, vocht en rust te verschaffen. De volgende ochtend verbrak ik de

ouderlijke banden opnieuw: ik separeerde het mannetje en het vrouwtje en bracht die

tezamen bijeen, met camera en warmtelamp.

‘s Avonds weer terug en dagen achtereen hetzelfde patroon totdat het mannetje het op

de vierde dag begaf. Dood, overleden, maar niet alleen: nog twee andere mannetjes

liet ik op soortgelijke wijze gedoseerd bij het wijfje. Regelmatig zag ik de mannetjes

op dekoningin zitten, echter nooit in de typische paarhouding. Ik kon ze gedurende al

die dagen nooitbetrappen en voor mij blijft het de vraag of er ook daadwerkelijk iets

gebeurd is onderling. Hoe dan ook: alle drie de mannetjes overleden en de jonge

gevleugelde koningin heb ik samen met de twee werksters die haar tijdens de dagen

van paring ondersteundenapart gezet.

De literatuurhad me al gewaarschuwd dat het zo eenvoudig niet zou zijn: uit the Ants

van Hölldobler en Wilson bleek al wel dat paring in kunstnesten van meer factoren af

hangt:
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En nu maar hopen dat ze werkelijk bevrucht is, haar vleugels af zal werpen en een

nieuw nest gaat stichten in het kunstnest dat ik voor haar heb voorbereid.

Rest mij om nog enkele vragen te lanceren waarover ik graag meer informatie wil.

Wie kan mij helpen aan antwoorden op de volgende vragen: wr22790@wolmail.nl

* Wie heeft goede tips waarmee paring tot stand kan worden gebracht?
* Wie kan mij meer vertellen over de wetenschappelijke bronnen waarmee

de in Nederland voorkomende mierensoorten gedetermineerd

kunnen worden?

* Wie weet waar ik het ingrediënt agar kan krijgen?

Deze laatste vraag naar aanleiding van het volgende en afsluitende stukje over het

dieet voor mieren:

A completely definedsynthetic dietfor ants has been inventedby

Ettershank (1967).

Diets and several mass-culturing techniques for various ant species have

been reviewed by Carney (1970). We employ the Bhalkar diet (Bhatkar

and Whitcomb, 1970), which is prepared as follows:

I egg

62 ml honey

I gm vitamins

I gm minerals and salts

5 gm agar

500 ml water

Dissolve the agar in 250 ml boiling water. Let cool. With egg heater mix

250 ml water, honey, vitamins, minerals and egg until smooth. Add to this

mixture, stirring constantly, the agar solution. Pour into petri dishes to set

(0.5-1 cm deep). Store in refrigerator. The recipe fills four 15-cm diameter

petri dishes, and isjelly-like in consistency.
Most insectivorous ant species thrive on this diet whenfed three times

weekly along withfragments offreshly killed insects, such as mealworms

(Tenebrio), cockroaches (Nauphoeta). and crickets offered in small

quantities. Ifthe ants are also predators, they do especially well when

allowed access to bottles containing Drosophila cultures, preferably

flightless mutants. Alternatively, the Drosophila adults can befrozen and

sprinkled onto theforaging arenas for the ants to discover.

Hölldoblerand Wilson.
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Ps. Buitengewoon interessant vond ik het professionele nest dat in het Milieu

Educatie Centrum was ondergebracht. Er werd net een jonge bevruchte koningin aan

het leegstaande nest toegevoegd en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Als ik op

de één of ander manier ooit behulpzaam kan zijn, bijvoorbeeld omdat ik op 30

kilometer afstand woon, dan hoor ik het graag.


