De fascinerende wereld der mieren
Mieren behoren tot onze meest populaire insecten, en dit heeft veel te
maken met het respect dat ze van de mens afdwingen met hun uiterst
boeiende leefgemeen- schap. Ze leven met honderduizenden in een perfect
georganiseerd nest waarbij elk familielid een wel bepaalde functie vervult.
Mieren worden algemeen tot de meest succesvolle insecten gerekend! Hun
sterkte: een sociaal leven, hun moto: één voor allen, allen voor één!

En dat is niet alles! Er zijn mieren
die bladluizen houden als
"melkvee", andere hebben heuse
"soldaten" met sterk ontwikkelde
kaken om hun nest te verdedigen,
weer andere stelen larven en
eieren van andere soorten om die
later te gebruiken als slaven in
hun eigen nest en nog andere
soorten leggen een "graan-zolder"
aan om de winter door te geraken.
In Afrika worden mieren als sinds
lang als voedsel gebruikt, wij
proberen het ook! En "last but not
least": ze spelen een belangrijke
rol als opruimers in het bos!
Kortom, een groep die onze
bijzondere aandacht meer dan
waard is!
Het Domein van Massembre werkt samen met specialisten van het
«Gidsenbureau/Bureau des Guides». Als je interesse hebt om met je
wandelgroep of vereniging meer te weten te komen over de fascinerende
wereld van de mieren, dan kan je dit laten weten via
reception@massembre.com. Wij brengen je in contact met het
Gidsenbureau voor meer praktische informatie. Duur: ongeveer 3 uur. Te
voet/ met wagen vanuit Massembre. Groep: 15-20 deelnemers.

De activiteit is als volgt opgebouwd:
1. Een inleiding met vele spectaculaire
foto's over het boeiende sociale leven
van de mieren, kenmerken, voorkomen
enz.
2. Een praktisch deel dat bestaat uit het
bezoeken van mierennesten van enkele
mierensoorten, uit het uitvoeren van
enkele leerzame experimenten en het
bekijken van een mier met een
stereomicroscoop.
3. We gaan dmv een kunstmatig nest
ook eens binnen in een mierennest
kijken!
4. Tot slot gaan we ook mieren
proeven!

