
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – MIEREN-LUIZEN-BLAUWTJES-GROENE SPECHT 
 
Wat een titel, zult u denken. Wat hebben mieren, luizen, blauwtjes en een groene specht nu met elkaar te 
maken? In dit artikel wil ik iets vertellen over mieren en het verband dat er is tussen luizen, blauwtjes (een 
soort dagvlinder) en vogels, waaronder de groene specht. 
 
Mieren 
Mieren worden niet voor niets ijverige dieren genoemd. Het zijn koloniedieren die ondergronds hele “ste-
den” met gangen, kamers en zelfs ontluchtingskanalen bouwen. Je ziet ze vaak achter elkaar in colonnes 
lopen, sjouwend met zandkorrels, bouwmateriaal, voedsel en hun eieren verplaatsend als er gevaar dreigt. 
Mieren zijn alleseters, ze eten allerlei zoetigheid, dode insecten, fruit en slepen ook bladeren mee in hun 
nest, waarmee zij paddenstoelen kweken. Mieren vormen zelf weer het voedsel voor andere dieren zoals 
o.a. vogels en kevers. Het zijn interessante dieren, die belangrijk zijn voor de diverse ecosystemen. 
 
Hier ziet u een aantal mieren die ik in onze tuin gefotografeerd heb. Er leven ook nog andere soorten mie-
ren in dit gebied, maar de soorten die ik vond konden niet goed gedetermineerd worden door Waarne-
ming.nl. Daarom zal ik in het kort iets over alleen deze mieren vertellen. 
 

    
Wegmieren (parend) Wegmieren tijdens de 

bruidsvlucht 
Gele weidemier Gewone steekmier 

Wegmier (Lasius niger) 
De wegmier wordt ook wel gewone wegmier, zwarte wegmier of zwartbruine wegmier genoemd. De nesten 
bevinden zich vaak onder straattegels, onder boomschors en in zandhopen. Je vindt deze mieren ’s zo-
mers ook in huis. 
In een kolonie wonen één koningin (zij is zo’n 9 mm groot), werksters (3,5-5mm) en mannetjes. De konin-
gin legt eitjes, de werksters voeden de kolonie en verzorgen de eitjes en larven. Luizen scheiden met hun 
achterlijf een zoete vloeistof af, de zogenaamde honingdauw. Mieren masseren de luizen en daarmee mel-
ken zij ze. Luizen zijn dus belangrijk voor de voedselvoorziening voor deze mieren. 
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Tijdens de bruidsvluchten in juli en augustus vliegen alle mannetjes en koninginnen uit het nest. De ene na 
de andere mier zie je dan in een grote kolom omhoog vliegen. In de lucht paren ze. De sterkste mannetjes 
zijn hierin het meest succesvol. De mannetjes sterven daarna, de bevruchte koninginnen gaan op zoek om 
een nieuwe kolonie te stichten. Als je in de zomer ineens een grote groep meeuwen onrustig rond ziet vlie-
gen, dan kun je er zeker van zijn dat zij aan de vliegende mieren een heerlijke maaltijd overhouden. 
Vogels, waaronder spreeuwen zie je wel eens in het zand met hun vleugels wijd gespreid liggen. Zij laten 
mieren over zich lopen, zodat het mierenzuur over de veren verspreid wordt. Het mierenzuur beschermt de 
vogels tegen parasieten. 
 
Gele weidemier (Lasius flavus) 
 

   
 



De gele weidemier is een mier die geheel ondergronds leeft. Ze zijn 3-5 mm groot. Je komt deze soort 
vaak in tuinen en enigszins vochtige graslanden tegen. Hun nesten vallen niet op, hoogstens zie je een 
verheffing van de grond die gewoon begroeid is. Bij verstoring van een nest krioelt het van de vrij kleine 
mieren. Als er eieren zijn pakken ze in zo’n situatie de eieren op om ze snel op een veiliger plek te bren-
gen. Gele weidemieren leven van ondergronds levende kleine geleedpotigen (dieren als springstaarten, 
pissebedden) en zuigen van de honingdauw van bepaalde wortelluizen en andere luizen. Je ziet bij deze 
soort mier zelfs ondergrondse kamers waar die luizen net als koeien op stal staan en door de mieren ge-
molken worden.  
De hele dag zijn deze mieren in de weer met het verplaatsen van grond. Hiermee kunnen ze mineralen, die 
dieper in de grond gelegen zijn naar boven halen. Op microniveau tref je vaak ter plaatse van deze mieren-
nesten een andere plantengroei aan.  
Een van de vogels die dol is op gele weidemieren is de groene specht. Met zijn dolkachtige, harde snavel 
poert hij in de grond en haalt hij de mieren uit het nest. 
 

   
 
Gewone steekmier of rode steekmier (Myrmica rubra) 
Deze mieren lijken een voorkeur te hebben voor vochtige graslanden en bosranden. Hun nesten kunnen 
heel groot zijn qua bevolkingsdichtheid. In zo’n groot nest kunnen wel tot 20.000 werksters leven en meer-
dere koninginnen (tot wel 600). Als het nest verstoord wordt, reageren de mieren heel fel en steken ze. De 
bruidsvluchten vinden plaats tussen juli en september. 
Kenmerkend voor dit soort mieren is dat zij een “symbiose” aangaan met een bepaalde dagvlindersoort, de 
“blauwtjes”. Symbiose betekent een samenwerkingsverband tussen verschillende organismen. De ene 
soort is voor zijn voortbestaan afhankelijk van de andere soort. De rupsen worden in het mierennest ge-
sleept. Mieren zuigen zoete sappen uit de rups. De rupsen voeden zich op hun beurt met mierenlarven. 
Daarna verpoppen en overwinteren ze in het mierennest. Als de vlinders uit hun pop kruipen moet dit snel 
gebeuren, want anders dienen zij tot voedsel voor de mieren. De blauwtjes die je in het Oosterdelgebied 
ziet vliegen zijn boomblauwtje en in mindere mate bruin blauwtje en icarusblauwtje. 
 

     
Boomblauwtje  Boomblauwtje Bruin blauwtje Icarusblauwtje Icarusblauwtje 

 
Boomblauwtjes zie je vaak langs bomen en struiken vliegen. Als je een klein blauw vlindertje wat hoger in 
de lucht ziet vliegen of op een tak van een struik ziet zonnen, dan is het waarschijnlijk een boomblauwtje. 
Zij snoepen in de zomer o.a. van de door luizen afgescheiden honingdauw. Rupsen van boomblauwtjes 
laten zich vaak beschermen door de agressieve steekmieren in ruil voor de zoete stof die zij afscheiden. 
 
Met name het Bruin blauwtje en het Icarusblauwtje zijn echte graslandvlinders. De vegetatie dient te be-
staan uit diverse lage grassen en bloeiende planten. In het Oosterdelgebied kom je ze op dit soort, niet al 
te voedselrijke plekjes tegen.  
Soms komen de rupsen van icarusblauwtjes in een mierennest terecht, maar dan pas in het laatst van hun 
ontwikkeling. De meeste rupsen overwinteren echter in de “strooisellaag” (plantafval en bladeren) en ver-
poppen daar.  De meeste poppen van het bruin blauwtje overwinteren eveneens in de strooisellaag, maar 
het gebeurt ook dat mieren de rupsen meeslepen naar hun nest. Het is gebleken dat deze vlinders, die als 
rups door mieren verzorgd zijn, 10% groter zijn dan andere bruin blauwtjes. Dit komt omdat zij zich één dag 
later gaan verpoppen en dus nog iets meer voeding meegekregen hebben van de mieren. 
 
 
Danny Disma-van Laar 
 
 


