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Alles wat we weten over myrmecofiele blauwtjes

De merkwaardige vriendschap tussen

mieren en blauwtjes

N.W. Elfferich

DRIE ORGANEN

De rupsen van de Lycaenidae blijken drie spe-

ciale groepen van organen ontwikkeld te heb-

ben voor hun betrekkingen met de mieren. In

de eerste plaats vindenwe bij alle rupsen de

door Malicky (1969) ontdekte’ porenkup-

peln’ diewe hier zeefwratjes zullen noemen.

Het zijn heel kleine wratachtige klierorgaan-

tjes, dieop de huid van alle tot nog toe onder-

zochte Lycaenidae-rupsen zijn gevonden. De

zeefwratjes zijn 20 tot 30 pm groot en zijn

ook bij de poppen aanwezig. Op diverse plaat-

sen van het lichaam zijn ze te vinden, bij de

rupsen meestal over het hele lichaam ver-

spreid en bij de poppen vaak rond de stigmata

(ademhalingsopeningen) (zie Vlinders3:2).

Op het zevende achterlijfssegment van de rup-

sen vinden we vaak de ’honingklier’. Deze

klier is in 1912 door Newcomer ontdekt. We

kunnen hem beter de klier van Newcomer

noemen, want het is niet zeker ofer wel echt

alleen zoete vloeistofwordt afgescheiden.

Tenslotte zijn er de tentakeltjes op het achter-

lijf. Ze staan aan weerszijden van het achtste

achterlijfssegment. Ze kunnen doorde rups

Links: De raps van het Heideblauwtje

(Lasius niger).

Rechts: Rups van het Donker

pimpemelblauwtje

(Plebejus argus) mei eenwerkster van

de tuinmier De mier

wil de tentakeltjes aanbvallen en de

raps trektze in. Ze zijn nog

gedeeltelijk zichtbaar.

De raps kruipt in de

broedkamers rond en voedt zich met

mierebroed.

Foto’s: N.W. Elfferich.

De blauwtjes (,Lycaenidae ) zijn ongetwijfeld biologisch de interessantste familie onder

de dagvlinders. Terwijl andere soorten beter uit de buurt van mieren kunnen blijven, le-

ven zij als rups vaak met mieren samen. Myrmecofiele eigenschappen (het samengaan

met mieren) van blauwtjesrupsen is in de vorige eeuw al waargenomen, maarpas in de

laatste jaren is er wat meer inzicht in deze wonderlijke betrekkingen gekomen. Voor

een belangrijk deel is dit te danken aan het werk van Malicky. In dit artikel van N.W.

Elfferich staan de laatste nieuwtjes in het onderzoek centraal.

in eennest van

(Maculinea

nausithous) Myrmica
rubra.
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uitgestulpt en ingetrokken worden. Aan het

eind dragen ze een krans van haartjes.

Soms komen alle drie de organen bij de rup-

sen voor, maar vaak ontbreken er een of

twee. In tabel 1 is te zien wat we over deLy-

caeniden van de Benelux weten.

IN CONTACT MET DE MIEREN

Welke micrcsoorten derupsen bezoeken is

een hoofdstukapart. In ons land zijn het

meestal de kleinere soorten, zoals Lasius en

Myrmica, maar uit deproeven van Malicky

blijkt dat er veel meer mieresoortenbelang-

stelling voor de rupsen kunnen hebben. Er

zijn echter nog veel te weinig waarnemingen

uit de vrije natuur om hier veel over te kun-

nen zeggen.

Behalve de Maculinea-soorten leven de rup-

sen van blauwtjes vrij op de voedselplanten.

Daarkomen ze dan ook in contact met rond-

snuffelende mieren. Alle rupsen krijgen dui-

delijk belangstelling van de mieren, maar de

binding met de mier is afhankelijk van de aan-

wezigheid van de mierorganen.

Rupsen met zeefwratjes worden meestal

vluchtig bezocht. De mieren lopen over de

rups en duidelijk is te zien dat ze iets interes-

sants ontdekt hebben; de sprieten, waarin het

reukorgaan zit, zijn onophoudelijk in trilling.

Meestal verdwijnt de mier na een paar minu-

ten. Tijdens het bezoek is de rups onbeweeg-

lijk blijven zitten, maar als de mier weg is be-

gint hij weer te eten.

Is er ook een klier van Newcomer aanwezig,

dan zien wc na een paar minuten een klein

druppeltje daarop verschijnen dat de mier dan

oplikt. Meestal blijft de mier nietbij derups,

maar wordt de rups regelmatig bezocht.

Zijn er bovendien tentakeltjes aanwezig, dan

zien we dat derups deze uitstulpt als de mier

hembezoekt. Het lijkt danof de mier opge-

wonden raakt en zij begint zeer geagiteerd

rond de rups te rennen. Weldra lijkt het alsof

ze in de uitgestoken tentakeltjes wil bijten.

De rups trekt ze echter steeds bliksemsnel

weer in. Daarna begint de rups aktief te wor-

den met deklier van Newcomer en de mier

begint te likken. In deze gevallen verlaat de

mier de rups vaak nietmeer. Als de rups

kruipt dan zien we steeds de tentakeltjes in en

uit gaan, het lijkt er op dat ze bang is de mier

kwijt te raken. De mier blijft proberen de ten-

lakeltjes aan te vallen.

Mierenblauwtjes dienormaal op de grond ver-

poppen,doen dat toch liever in een mieren-

nest. Uit proeven (Elfferich, 1965) bleek dat

de rups zich waarschijnlijk oriënteertop het

geurspoor van de mieren. Tevens heeft de

rups doorhet bezoek van die mier diens nest-

geuraangenomen, zodatde rups het nest in

kan kruipen zonder aangevallen te worden.

Ook de poppen in het nest krijgen steeds mie-

renbezoek. Hier zijn immers ook de zeefwrat-

jes aanwezig. Of de geluidsproduktie van de

poppen hierbij ook een rol speelt is niet duide-

lijk (Elfferich, 1988). Ook poppen die niet in

het nest liggen krijgen mierenbezoek. Zelfs

graven ze soms een gangetje naar een pop die

onder een steentje ligt.

(Lycaena phlaeas).

Linksonder; Pop van de Kleine

vuurvlinder

(Lasius

niger).

met

eenwerkster van de tuinmier

Uitkomende pop van het

Heidegenliaanblauwtje

in eennest van

Myrmica ruginodes.

De mier wordt aangelokt door

de afscheiding van de zeefwratjes.

Foto: N.W. Elfferich.

De mieren

komen met opgerichte sprieten

(reukorgaan) naderbij. Ze zullen de

vlinder bijten,maar de losse beharing
kleeft aan hun monddelen en het kost

ze moeite om die weer schoon te

maken. Ondertussen rent de vlinder

het nest uil en strekt de vleugels.

Foto: N.W. Elfferich.

(Maculinea

alcon ericae)
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GIJZELING VAN DE RUPS

Door het mooie onderzoek van Henning

(1983) zijn we wat meer te weten gekomen

over deaard van de afgescheiden stoffen door

de verschillende mierenorganen. Hij extra-

heerde met dichloormethaande afgescheiden

stoffen uit gedeelten van de rupsen waar zich

de organen bevonden. Het verkregen extract

dampte hij in en bracht het aan op kleine stuk-

jes van graankorrels die hij de mieren aan-

bood. Als vergelijking gaf hij ook korrels met

het extract van de mierelarven zelf. Hoewel

hij met Zuidafrikaanse soorten werkte zullen

de resultaten in principe ook voor onze soor-

ten gelden. Het bleek dat het extract van de

zeefwratjes vaak transport van de graankorrel

door de mieren tot gevolg had. Dat gold ook

voor het extract van de eigen larven. Wan-

neer er extract van de tentakeltjes werd aange-

boden werden de mieren min of meer agres-

sief.

Als we dezeresultaten bezien valt het trans-

port van deMaculinea-rupsen doorknoopmie-

ren te verklaren. De zeefwratjes scheiden een

lokstof (feromoon) af, dat zo op dat van de

mierelarven lijkt, dat de knoopmieren de rups

oppakken en het nest indragen. Dat iedere

Maculinea-soort een ander opnamepatroon

heeftwordt bepaald door de snelheid van af-

scheiding van dit feromoon.Zo worden de

rupsen van het Gentiaanblauwtje (Maculinea

alcon) bijna onmiddellijk het nest in gedra-

gen, terwijl het bij het Pimpemelblauwtje

(Maculinea teleius) een paar uur duurt voor-

dat de mier derups oppakt. Ook het voederen

van de Gentiaanblauwtjesrupsen doorde mie-

ren in het nest is een gevolg van het afschei-

den van zo’n feromoon.

Mogelijk zijn deze stoffen soortspecifiek.

Vandaardat een Maculinea-soort steeds bij

een bepaalde mier gevonden wordt en zelden

bij een andere Myrmica-soort. Door mieren

van andere families worden dezerupsen hele-

maal niet getransporteerd, terwijl het versjou-

wen van planlenetende Lycaenidaerupsen

doorverschillende mieresoorten vaak is waar-

genomen. Vaak worden ze dan bij het nest

weer losgelaten en daarom vindenwe soms

rupsen vlak bij een mierennest.

zfwr= zeefwratjes strd = stridulatie is waargenomen

tent = tentakeltjes stor = stridulatie-orgaan

klnc = klier van Newcomer

+ = aanwezig o = afwezig.

Nummers verwijzen naar deliteratuurlijst

leeg = nog niet onderzocht n = nieuw

Tabel 1. Deze tabel geeft te zien wat we van de Lycaenidae van de Benelux

wetenoverhet al dan niet bezitten van speciale organen die met myrmecofie-

le betrekkingen temaken hebben.

Soort

zfwr

Rups

tent klnc zfwr

Pop

strd stor

Callophrys rabi + 13 o 13 + 13 + 13 + 12 + 14

Thecla betulae + 13 o 13 o 13 + 13 + n + 14

Quercusia quercus + 13 o 13 o 13 + 13 + 14 + 14

Nordmannia acaciae + 13 o 13 + 13 + 13 + n

Nordmannia Ui cis + 13 o 13 + 13 + 13

Slrymonidia spini + 13 o 13 + 13 + 13 + n + n

Strymonidiaw-album + 13 o 13 + 13 + 13 +1 + 2

Strymonidiapruni + 13 o 13 + 13 + 13 + 2

Lycaena helle + 13 o 13 o 13 + n + n + 3

Lycaena phlaeas + 13 o 13 o 13 + 13 + 7 + 2

Lycaena dispar + 13 o 13 o 13 + 13 + n + 2

Heodes virgaureae + 13 o 13 o 13 + 13

Heodes tityms + 13 o 13 o 13 + 13 + 7 + 2

Palaeochiysophanus

hippothoe + 13 o 13 o 13 + n + n + 2

Lampides boeticus + 13 + 15 + 15 + n + n + 2

Cupidominimus + 13 o 13 + 13 + 13 + 2

Everes argiades + 13 + 13 + 13 + 13 + 2

Plebejus argus + 13 + 13 + 13 + 13 + n + 2

Lycaeides idas + 13 + 13 + 13 + 13 + n + 3

Lycaeides argyrognomt < + 13 + 13 + 13 + n

Vacciniina optilete o 16 o 16

Aricia agesüs + 13 + 13 + 13 + 13 + n + 2

Polyommatus icarus + 13 + 13 + 13 + 13 + n + 2

Agrodiaetus damon + 13 + 13 + 13 + 13 + n + n

Agrodiaetus thersites + 13 + 13 + 13 + 13 + n

Plebicula dorylas + 13 + 13 + 13 + 13 + n + 3

Lysand ra coridon + 13 + 13 + 13 + 13 + n + 2

Lysandra bellargus + 13 + 13 + 13 + 13 + 3

Cyaniris semiargus + 13 + 13 + 13 + 13 + n + 2

Celastrina argiolus + 13 + 13 + 13 + n + n + 2

Glaucopsyche alexis + 13 + 13 + 13 + 3

Pseudophilotes baton + 16 + 16

Maculinea alcon ericae + 13 o 13 + 13 + 13 + n + 2

Maculinea alcon rebeli

Maculinea arion + 13 + 13 + 13

Maculinea telius + 13 o 13 + 13 + 2

Maculinea nausithous + 13 o 13 + 13 + n + n + 3
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DE RUPS HEEFT ER VOORDEEL VAN

Ongetwijfeld heefthet samengaan van rupsen

met mieren veel voordelen voor derups. Im-

mers is het duidelijk dat een Maculinearups

in een nest met knoopmicrcn goed beschermd

is tegen predatoren. Ook het verpoppen in

een nest van de plantenetende soorten heeft

natuurlijk een groot voordeel.

Zolang de rups op de plant zit is de aanwezig-

heid van een mier ongetwijfeld een voordeel.

Zoals we zagen vergroot de afscheiding van

de tentakels de agressiviteit van de mier en

het is heel goed mogelijk dat de rups dit feno-

meen benutbij de nadering van de parasiet

Bij aanraking stulpt de rups ze immers uit, de

mierwordt dan gealarmeerd en zal mogelijk

doorzijn agressief gedrag de parasiet veija-

gen.Hoewel men vaak rupsen vindt die door

een wesp ofvlieg geparasiteerd zijn, wil dat

nog niet zeggen dat de aanwezigheid van een

mier totaal nutteloosis. Helaas hebbenwe

geen enkel vergelijkingsmateriaal.

Een niet te onderschatten nut voor derups is

ook dat de mier haar vriend in plaats van haar

vijand is. Veel rupsen van andere families

worden maar al te vaak het slachtoffer van de

mieren. Mogelijk is er ook nog een effect te-

gen grotere predatoren, omdat een donkere

mier op een meestal wat kleur betreft goed be-

schermde groenerups zit. Dus zo ongeveer

zoals de zwarte staartpunt van een Hermelijn

in de winter.

Uit dit artikel blijkt dat we al een heleboel we-

ten over de myrmecofiele gedragingen van

onze blauwtjes, maar dat er nog veel te onder-

zoeken valt. Voor toezending van materiaal,

vooral van soorten die nogblanco regels in

de tabel hebben, houd ik me aanbevolen. Ook

lege pophuiden van de betreffende soorten

zijn welkom.

N.W. Elfferich

Mathenesserdijk 95b

3027 BE Rotterdam

tel: 010-4370646.
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