
ENTOMOLOGIE 

Handige mieren 
PARASOLMIEREN GEBRUIKEN BACTERI~N OM SCHIMMELS 

TE BESTRIJDEN. 

Wie dacht dat de mens de 
exclusiviteit had over land
bouw en pestbestrijding, moet 
dringend een artikel in het top
vakblad Science lezen, waarin 
lohan Billen van het Zoolo
gisch Instituut aan de KU 
Leuven met een aantal colle
ga's het wondere leven van de 
parasolmier nog wat wonder
lijker maakt. 

Parasolmieren zijn fascine
rende diertjes uit het Ameri
kaanse regenwoud, die opval
len door de eindeloos lange 
rijen beestjes die een stuk blad 
(als een surferszeil) uit de 
kruin van een boom naar hun 
nest in de grond slepen. Op het 
blad zitten dikwijls piepkleine 
miertjes , die moeten vermij
den dat ongewenste meerijders 
het nest worden ingezeuld. 

De blaadjes dienen als 
voedsel voor de schimme1s die 
de mieren in hun nest onder
houden, en die op hun beurt 
de miertjes zelf voeden. Een 
ijzersterk systeem dat al 50 

miljoen jaar geleden zou zijn 
ontstaan, lang voor er sprake 
was van iets dat zelfs maar in 
de verste verte op een mens 
leek -Iaat staan op een tuin
bouwer. Een tekstboekvoor
beeld van een symbiose tussen 
twee soorten die beide profite
ren van de samenwerking. 

Maar overal zitten profi-

teurs, dus ook in de rnierenwe
reId. De gekweekte schimmel 
laopt namelijk het risico van 
zelfte 'beschimme1en', met 
een zeer destructieve schim
melsoort die er zelfs toe kan 
lei den dat de schimmelkolonie 
van de mieren onbruikbaar 
wordt en uitsterft. 

Zelfs daar hebben de mier
tjes iets op gevonden - zo 
blijkt uit de nieuwe ontdek
king. Ze beschikken namelijk 
over een speciaal soort kloof
jes in hun lichaamsoppervlak, 
waarin bacterien huizen die op 
hun beurt een antibioticum 
aanmaken dat heel efficient is 

in de strijd tegen de 
kwaadaardige schimmel. In de 
kloofjes zitten kliertjes die 
waarschijnlijk de voeding van 
de bacterien verzekeren. 

Een interessante vraag die 
zich hierbij opdringt, en die 
ook voor ons nuttig kan zijn, is 
de kwestie waarom de schim
mel nog altijd geen weerstand 
tegen de antibiotica heeft ont
wikkeld, ondanks het feit dat 
de miertjes er al vele miljoe
nenjaren gebruik van maken. 
In de mensenwereld worden 
bacterien al na minder dan 
vijftig jaar resistent tegen de 
be1angrijkste antibiotica. 


