
Leeuwen in de tuin
 

Fieke Bos
 

"Ja, hij doet 't !" De zandkorrels vlie
gen in het rond en geven de wanhopig 
worstelende mier het laatste zetje naar 
beneden, recht in de kaken van het ver
slindende monster. Vol spanning heb
ben we gekeken hoe een argeloze mier 
de prooi werd van de larve van een 
mierenleeuw. 

Valkuil 
Puur toevallig ontdekten we bij het 
schoffelen van het pad de vele ronde 
trechterkuiltjes in het losse zand aan de 
oostkant van het huis. Door het ver 
overstekende dak wordt het zand daar 
slechts bij hele hevige regenbuien nat. 
Er waren ongeveer vijftig trecbtertjes 
met een doorsnede van anderhalf tot 
ongeveer vier centimeter op een 
strookje van een paar meter bij twintig 
centimeter. De helling van de trechter
vormige kuiltjes is zo steil - Kees Hana 
noemt clatde maxirnumbelling - dat de 
zandkorrels maar net blijven liggen. 

Kan hij nog ontsnappen? 

Glijdt echter een mier of ander insect 
over de rand, dan begint de boel onder 
het gewicht van het insect te schuiven. 
Orndat de mier begint te spartelen 
schuift hij nog harder naar beneden en 
bovendien begint de mierenleeuwlarve 
met zandkorrels te gooien om zijn 
vangst zeker te stellen. Een heel enke
Ie keer zagen we de prooi ontsnappen. 
De mier bad dan 6f puur geluk, of net 
zand was aan die kant een heel klein 
beetje nat, zodat het aan elkaar klitte 
en zo de mier de kans gaf om omhoog 
te klauteren. 
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" .~ ., zeven sprieten zien. Als we de 

Moord- .. I kuil
 
Dat de angst voor valkuilen
 
er bij mensen diep in zit, blijkt uit de
 
beschrijvingen die je vindt in boeken
 
over deze manier van voedsel verga

ren.
 
In "Natuurleven in Nederland" van J.P.
 
van Blijdestijn wordt de larve een "laf

fe moordenaar" genoemd. "Onder in
 
zo'n trechtertje zit, 'Iaf-weggedoken'
 
het monster". Even verder heeft bij bet
 
over de "moordkuil '',
 
Hans-Wilhelm Smolik heeft bet in "De
 
natuur in lente, zomer, herfst en win

ter" over "het griezelige, borstelige en
 
leemgele Iarvemonster''. Hij beschrijft
 
zeer beeldend hoe een zwaar beladen
 

. honingbij op de heide een noodlanding 
in een trechter maakt. "En dan gebeurt 
het: het gruwelijke, het huiveringwek
kende. Uit de bodem van de trechter 

komt een breed geopende tang, 
die het achterlijf van de bij 
omvat en dichtklapt. De bij 
krimpt als door de bliksem 
getroffen ineen. Driftig trekt ze 
haar angel en steekt naar alle 
kanten om zich heen. Maar 
haar wapen stoot af op een on
gewoon hard pantser en glijdt 

zonder enige uitwerking af". 
Smolik gaat even verder door: "Zo, en 
nu zuilen we hem pakken en de ge
heirnzinnige engerd eens in herclag
licht brengen." 

De "Engerd" 
Ais we met de hand of een lepel het 
zand uit het diepste gedeelte van het 
kuiltje scheppen zien we een kort, plat 
propje met wratten waarop bosjes haar 
staan. Het achterlijf is dik en bijna 
rond, de kop plat en breed met zeer 
grote, scherpe kaken. Op de hoeken 
van de kop kunnen we zeven ogen en 

c 

larve los laten valt het meteen 
op dat hij zicb schokkend en alleen 

acheruit beweegt. Zet je de larve weer 
op het zand clan is hij in minder dan 
geen tijd onder bet zand verdwenen. 
In ongeveer een kwartier wordt het 
trechtertje gegraven door eerst een 
ring-vormig geultje te maken. In een 
spiraal draait hij verder achteruit. Het 
zand werkt hij met zijn voorpoten op 
zijn kopen wipt het daarmee een eind 
weg. Grote steentjes draagt hij op zijn 
kop of rug weg naar de rand van het 
kuiltje. Steeds dieper wordt de val
trechter, met steeds op bet diepste punt 
de larve. Doorclat het van onderaf ge
graven wordt, Iigt het zand precies in 
evenwicht; net valt net niet naar bene
den. 

Eten 
"Wie een kuil graaft voor zichzelf 
heeft te eten" , Hoe hongeriger de larve, 
hoe groter de kuil. Als een larve de 
prooi met zijn kaken te pakken beeft, 
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spuit hij eerst een verlammend gif in 
het gevangen insect. Daarna begint hij 
het onmiddeIlijk met zijn hoIle kaken 
leeg te zuigen . Het lege huidje , met de 
in elkaar gefrommelde poten, wordt 
met de kop weggeslingerd tot over de 
rand van de kuil. Dan moet de mieren
leeuw het kuiltje weer herstellen voor 
de volgende vangst. De larve Iaat zich 
niet afschrikken door zeer grote Insec
ten die in de kuil vallen . Door zijn 
haarborstels die als weerhaken naar 
voren zijn gebogen zit hij zo stevig in 
de grond, dat de prooi, die hevig tegen
stribbelt, hem niet los kan trekken. Met 
achterwaartse bewegingen trekt hij de 
prooi nog verder omIaag tot het ver
lammende gif zijn werk doet, 
"Zoo leeft de mierenleeuw twee zo
mers van roof en moord", schrijft Kees 
Hana in "Van dier en plant, water en 
land". 
De eerste winter trekt de larve zich, als 
het in de herfst kouder wordt, dieper in 
de grond terug en overwintert daar in 
een zogenaamde diapauze. Midden of 
eind juni van de tweede zomer verpopt 
hij zich in een kogelronde cocon van 
zand. Hij doet dit door een spinwrat uit 
het achterlijf te schuiven en onder zich 
een dikke holle kogel te maken . Deze 
is van buiten hard en van binnen met 
zacht materiaaI bekleed. De trechter 
boven hem wordt door wind en regen 
dichtgemaakt, 
In een verwarmde ruimte blijft het dier 
ook 's winters actief, zoIang het ge
schikt voedsel krijgt, Alle insecten 
zijn welkom. In de natuur vormen 
mieren de hoofdmoot van het menu 
(vandaar de naam), maar ook bijen en 

wespen, kevers , jonge sprinkhanen, 
kleine rupsen en spinnen worden 
gevangen en leeggezogen . Plaatst 
men verschillende mierenleeuwen 
in een bak, dan eten ze 
zelfs elkaar op, en aileen 
de sterksten blijven over. 
Vandaar de ruimte 
tussen de verschillende 
trechtertjes in de natuur . 

Imago 
In tegenstelling tot de 
larve, die een 

<,' 

"monster" wordt ·f · ," 
genoemd, heet J/ 
het volwassen • " !l 
insect een "on / .. r : 
schuldig dier". ' /~ 
Op een zomer .A " -4 

. I ." avond in juli , f i<..!..

of augustus I ' 

komt het Volwassen mierenleeuw, het zg. imago 
volwassen insect 
(imago) uit de grond gekropen. We 
denken in eerste instantie dat het een 
libel is. Maar het vliegt wel erg stunte
lig. 
Zelden zie je ze, omdat ze 's avonds of 
's nachts te voorschijn komen en actief 
zijn. Overdag houden ze zich schuil in 
lang gras of struikgewas. Door hun 
transparante vleugels en donker lijfje, 
en doordat ze stil zitten, zijn ze goed 
gecamoufleerd. Het duidelijkste ver
schil met echte libellen of waterjuffers 
wordt gevormd door hun goed ontwik
kelde sprieten met verdikte uiteinden. 
Ooit vonden we een imago op het tent
doek toen we vroeg in de ochtend de 
tent nat moesten opvouwen. De ima
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go's hebben een spanwijdte van 65 

85 mm en doorschijnende vleugels ,
 
soms met vlekjes. Ze komen nogal
 
eens op kunstlicht af.
 
De volwassen mannetjes hebben op 

vallende tangen aan hun achterlij f. De
 
volwassen vrouwtjes vertoeven op
 
warme, zandige plekjes, bij voorkeur
 
op zuidhellinkjes. Daar leggen ze hun
 
eitjes in het zand.
 

Soorten
 
Volgens Grzimek in "Het leven der
 
dieren", deel II Insekten, treft men in
 
Nederland als regellarven aan van
 
Myrmeleon formicaleo, die bruine
 
vlekjes op de vleugel hebben. De soort
 
M. formicarius is hier volgens hem
 
uiterst zeldzaam. In aile andere boeken
 
wordt echter M. formicarius als in Ne

derland voorkomende soort genoemd.
 
Wie heeft er gelijk?
 
In de "Nieuwe Insektengids" van Mi

chael Chinery worden twee soorten
 
voor Nederland genoemd : M. formi

carius en Euroleon nostras.
 
In Europa komen 41 soorten voor,
 
vooral in het gebied rond de Middel

landse lee. Over de gehele wereld telt
 
de familie 2500 soorten. Niet aile soor

ten maken een trechter. Sommige soor

ten verstoppen zich overdag in het .>
 

zand en komen 's nachts te voorschijn.
 
Zij kunnen wel voor- en achteruit 10

pen om hun prooi 'gewoon' te vangen .
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Leeuwen in de heemtuin ? 
Waarschijnlijk komen mierenleeuwen 
vaker voor dan we denken . Door hun 
verborgen leven zien we ze niet zo 
vaak, en door onbekendheid worden ze 
vaak niet opgemerkt. Een onverwachte 
vindplaats is nogal eens in het droge, 
beschutte zand onder coniferen, zo 
ontdekte Rosita Bink-Moenen. 
Gelukkig hebben we in Nederland ook 
een inheemse conifeer van droge zand
gronden : de jeneverbes(Juniperus 
communis). Deze misstaat beslist niet 
in heideveldjes in onze heemtuinen. 
In elk geval vraagt de mierenleeuw 
voor vestiging een droog, zandig stuk
je dat niet nat wordt bij een buitje en 
dat zonnig is. Imiteer een open zand
weg die een heuveltje doorsnijdt op 
een plek waar veel mieren lopen, enje 
hebt kans dat ze er komen. Dan kan je 
ook lekker griezelen bij zo 'n "laf, 
weggedoken monster". 
Het dier kan er trouwens niets aan 
doen dat wij zo tegen zijn manieren 
aankijken. Het zegt meer over ons dan 
over deze interessante insecten. Hoe 
zou het toch komen dat wij dieren zo 
(antropomorf) interpreteren? Dat we 
bijvoorbeeld vlinders zo positief erva
ren - tekens van de zomer, luchtig en 
speels - terwijl we de rupsen waar zij 
uit voort komen zo negatief beoorde
len? 
Blijdestijn getuigt in "Natuur1even in 
Nederland" ook van een dergelijke op
stelling als hij schrijft : "Eenmaal 
zagen we hoe een volwassen insect 
(een mierenleeuw) met vleugeltj es nat 
van de dauw "in triomf" door de mie
ren naar hun nest gesleept werd. Wie 
lOU van wraak willen spreken?" 

Waarschuwing! 
Als u vindt dat dit verhaal als los zand 
aan elkaar hangt, kijk dangoed uit 
naar kuiltjes. Er kan een mierenleeuw 
onder zitten . 0 

Tekst en tekeningen zijn van
 
Fieke Bos , steeds opnieuw gefasci

neerd door de wereld van de bijen,
 
nachtvlinders en andere insecten.
 

Haaradres:
 
Bocholtsestraat 49
 
7102 BT Winterswijk
 
0543-51 5341
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Met de zachte g 

Geluiden van rugstreeppadden en groene kikkers 

1k weet niet of er alle jaren nog wel genoeg water is in dat 
deel van het Greiven in de Strebrecbtse Heide. 1k vrees het, 
want net als ovetel is het daar ook veel droger geworden. 
Daarom zijn er ook niet veel rugstreeppadden meer. 
1n mijn tijd nog weI. 1n dat Greiven (gemeente Heeze) speelde 
zich alle voorjereti hun onstuimig paaigebeuren af. Dat had je 
moeten zien! Duizenden tugstieeppedden. Hun geluiden 
boorde je al op afstand. Bloeb, bloeb, bloeb... Het wtiemelde 
en brobbelde en bloebde dat het een aard had. Een kokende 
soep. 
Als de padjes weer gewoon deden en elk weer in zijn eigen 
stukje hei zat te wonen maakten ze een heel endet geluid. Een 
soort zachte gotgelige ratel; bedoeld om de territorii aan te 
geven, denk ik. 1n die tijd - ik praat van de jaren zestig, ze
ventig - hadden we veel te maken met luid en snel en niet zo 
heel hoog overvliegende militaire straalvliegtuigen van 
vliegveld Welschap. Blijkbaar lieten die een door mensen 
niet waar te nemen geluid achter dat de rugstreeppadden 
ecliter heel goed vetstonden. Want steeds als zo'n straalma
chine goed en weI voor bij was, lieten in de hele bei aile pad
jes enige tijd hun territoiiumgotgel boten. 
lets dergelijks bootden we de hele zotner in Aarle-Rixtel. ja
ten tachtig inmiddels. Niet met rugstreeppadden en streel
vliegtuigen, maar met greene kikkers en het cerillioti in de 
toren van de Onze Lieve Vrouw Presentstie waar we vlakbij 
woonden. Er woonden in en om de gemetselde vijver twee gro
te greene kikkers. Kereltjes. Van die machootjes. Venvaand, 
pedant en zelfbewust. Dikwijls zaten ze neveneen op een wa
terleliebled oiop de vijverrand. De ene noemden we Ha Zes, 
de andere Ha Zeven. Voomaam van ellebei: Andre. 
Het carillion speelde elk kwettier een deuntje, 's motgens om 
negen uur begon dat, 's avonds om negen klonk het aile dagen 
voor het laatst. De hele dag hetzelfde liedje met dikwijls een 
of twee valse tonen. Vaderlandse liedjes, Marialiedjes in de 
meimaand, Sinterklaasliedjes in de Sinterklaastijd, ketst
liedjes, vastenavondliedjes. 
De eetste ureti nog tiiet, maar in de loop van de dag begonnen 
beide Andrees met het carillion mee te zingen. Nou ja, zin
gen ... Scbreeuweti eigenlijk, boveti het csrillion uit bijna. Ze 
schreeuwden zicb de keel uit de oren. Blijkbaar waren er in 
die klokkenliedjes klanken of trillingen die een kik.ker met 
een kerekter als dat van hun iets 'doen'. 
Ze kregen ook gevoel van tijd en van de frequentie van het 
klokkenspeJ. Tegen dat weer een kwettier om was, werdeti ze 
geegiteerder en op bet laatst kwaakten ze dikwijls al voor de 
eerste maten van het klokkenliedje. Maar ze konden geen 
klok kijken en wisten niet wanneer het 's avonds negen uur 
was. Want om kwart over negen hupten ze linksom en recbts
om over de vijverrand en tiepeti dan tenslotte 'Hee cerillion, 
waar blijfje tiou?' Daama hielden ze het voor gezien/gehoord 
en kwaakten niet meer. Door het cerilliotiritme hadden we 
nooit van die luide 'Hollandse nechtegeslnechten'. 

Willem [yen 
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