Voorplaat: zwarte ratten in voerbak kippenhok

InSECtEn
In de natuur heeft elk levend wezen
zijn rol te vervullen.

1nsEctEn
Sinds onze afdeling is ondergebracht bij de Hoofdinspeclie Milieuhygiëne van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
zijn de werkzaamheden uitgebreid met adviezen en voorlichting
betrefjende in huis voorkomende insecten zoals kakkerlakken,
krekels, vliegen, muggen, vlooien, tapijtkevers, mieren e.a.
Ook in ons 1ijdschrif1, dat tot dusver louter rallen- en muizenlektuur bood, zal in het vervolg aan de nieuwe materie aandacht
worden geschonken.
Het artikel in dit nummer heefi een algemeen, inleidend karakter
zonder biologische details.
In volgende nummers van "Ral en Muis" zullen worden behandeld:
her algemene schema van de bouw der insecten;
het nut en de gevaren van insecten voor mens en dier;
de af weer en bestrijding van de belangrijkste insecten die het de
mens in zijn woning moeilijk maken.
Redaktie
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Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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De Hexapoda (insecten) behoren tot de omvangrijkste hoofdafdeling van het dierenrijk, de
geleedpotigen (Arthropoda) en ze danken hun naam aan één van de kenmerken van de
klasse: ze zijn gemonteerd op 3 paar gelede poten (Gr. hex.=6, pes=voet). Karakteristiek
voor de geleedpotigen is bovendien de 3-delige lichaamsvorm: kop-borststuk-achterlijf, en
omdat deze delen door inkervingen zijn gescheiden , noemde Artistoteles (384-322 v. Chr.)
ze "entomata" (inkervingsdiertjes), waarvan het woord "entomologie" (insectenkunde) is
afgeleid. Ook in ons land bleef de naam "gekorven dieren" lang in gebruik.
In de Middeleeuwen handhaafde men echter het woord "insecten" als latijnse vertaling van
het gr.iekse "entomata"; het latijnse insecare= inkepen.
In de loop van hun bestaan verkregen de insecten een schier onbegrensd accommodatievermogen, dat het hen mogelijk maakt zich in vrijwel elk klimaat en soms zelfs in voor hen
oorspronkelijk gevaarlijke milieus, te handhaven: ernstige verminkingen en extreme temperatuursverschillen doorstaan ze soms glansrijk, hoewel wij ook temperatuurgevoelige
soorten kennen.
Dank zij dit aanpassingsvermogen hebben veel insectensoorten zich zonder noemenswaardige moeilijkheden vrijwel over de gehele aardbol weten te verspreiden.
Hoewel momenteel ca. 850.000 insectensoorten zijn beschreven en geclassificeerd, schat men
het aantal levende soorten op het 3 à 4-voudige.
nutttCi o~ schaöeltJk?

Terwijl de Amerikaan L. 0. Howard zich t.a.v. deze vraag in zijn boek "The insect menace"
(,,De bedreiging door het insect", 1933) met grote scepsis jegens de Hexapoda uitlaat, nemen
latere schrijvers, o.a. Gaul (1953) en Lobsenz (1964) een veel milder standpunt in. Ofschoon
zij geenszins ontkennen dat sommige insectensoorten wel degelijk een bedreiging voor de
mens zijn, komen zij niettemin tot de slotsom dat hun aantal hoogstens 1/ 20 van het totaal
uitmaakt. De overige kunnen volgens hen óf als neutraal óf als nuttig t.o.v. de mens worden
beschouwd.
Insecten kunnen onder uiteenlopende omstandigheden met de mens en zijn bezittingen in
contact komen. Soms zijn ze alleen hinderlijk, ze kunnen echter ook schade veroorzaken en
zelfs gevaar opleveren i.c. besmettelijke ziekten overbren·gen.
De schade is nu eens beperkt: verontreiniging van levensmiddelen (hoewel deze soms ook
aanzienlijk kan zijn), a·a ntasting van textiel- of lederwaren; in andere gevallen ernstig:
overbrengen van plantenziekten, zelfs oogstvernielingen; we noemen slechts de beruchte
treksprinkhanenplagen in de landen om de Zwarte Zee en de Kaspische Zee en in Afrika.
Veelzeggend zijn in dit verband de in 1960 gepubliceerde cijfers van F.A.O.-experts (Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties), die de jaarlijks door insecten aan de
wereldgraanvoorraad toegebrachte schade berekenden op 10% ofwel 75 miljoen ton!
Bij het oordelen over nut of schade der Hexapoda, mag niet over 't hoofd worden gezien dat
tal van insecten een nuttige functie heb~en; men denke bv. aan:
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we voor de zwaarste thans levende insecten, de tropische Goliath- en Herculeskevers (Afrika),
een lengte van hoogstens 15 cm, voor de kleinst bekende (sommige vertegenwoordigers van
de orde der springstaarten, Collembola) niet meer dan 0,4 mm.
Veel insectenfossielen zij n belangrijk groter; van de in Frankrijk en Kansas gevonden
Protodonata (op libellen gelijkende insecten), daterend uit Carboon en Perm - resp.
300 en 215 miljoen jaar geleden - bezaten sommige vertegenwoordigers een vleugelwijdte
van 75 cm en een lichaamslengte van 38 cm.
Dat een kleiner postuur het insect duidelijke voordelen verschaft, is welhaast vanzelfsprekend:
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* er is minder voedsel en zuurstof nodig:
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* een bepaald areaal biedt ruimte aan meer individuen;
* er zijn meer schuilplaatsen disponibel. die het de dieren mogelijk maken aan hun vijanden
te ontkomen en beschutting te vinden in ongunstige omstandigheden (vocht, droogte,
temperatuur).
Dank zij die voordelen weten insecte n aan vele gevaren te ontsnappen: aan de natuurlijke.
maar ook aan die. waarmee ze eerder nooit waren geconfronteerd, nl. insecticiden. Zelfs bij
een vakkundig gebruik va n deze middelen door de mens, slagen de dieren er maar al te vaak
in zich veilig te verbergen .
Bovendien geeft ook het chitinepantser, behalve tegen verwondingen, bescherming tegen
die middelen (chitine is een eiwitsubstantie, vergelijkbaar met keratine, hoofdbestanddeel
onzer haren en nagels); het ligt als een beschuttend schild over het gehele insectenlichaam.
Het is chemisch zeer stabiel en ondoordringbaar voor water, hetgeen een ideale bescherming tegen uitdrogen vormt (het insectenlichaam bestaat nl. grotendeels uit water) .
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Boer en os in treksprinkhanenzwerrn in Egypte
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Plantenziektenkundige Diensr)

Fossiele libel uit het Krijt van Solnhofen ( Beieren), ca. 130 miljoen jaar oud.
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de bestuiving va n planten;
* het consumeren van schadelijke soortgenoten;
* het opruimen van kadavers en mest door mieren, larven van vliegen, spekkevers, aaskevers,
doodgravers en van vele andere insecten.
Dat dit proces onmiskenbaar vlot verloopt, was reeds aan Linnaeus ( I 707-1778) bekend,
getuige zijn uitlating dat "drie vliegen vlugger dan een leeuw, een paard kunnen opeten".

Ajb. uit ..lnsec1s'". jaarboek Dep. v. Umdho11w. Washinvnn. f951.

Wanneer beschouwt de mens een dier als nuttig of schadelijk? Doorgaans als het hemzelf
voordeel bezorgt (vee. huisdieren, wild) resp. nadeel berokkent (ratten, muizen, sommige
vogels en insecten). Tot de nuttige rekent hij dan bovendien nog die, waarvan hij indirect
profijt trekt, doordat ze schadelijke dieren consumeren (predateren), bv. spitsmuizen, egels,
roofvogels, uilen en sommige parasitaire vliegen en wespen.
Nut en schade zijn derhalve zuiver menselijke normen, want biologisch gesproken is het
maken van dit onderscheid bepaald onjuist.
Wanneer iemand de spreeuw nuttig noemt als insectenverdelger, zal de kersenkweker zonder
twijfel een ander geluid laten horen. En wanneer de imker zijn bijen als nuttig prijst, memoreert de fruitteler op zijn beurt de schade aan zijn frambozenoogst door diezelfde bijen.
kl€Jn€ omvanq B1€Öt VOOQÖ€l€n

De oudste insecten hadden in het algemeen een heel wat grotere omvang dan hun huidige
soortgenoten.
Schakelen we de wandelende takken, die maximaal 26 cm lang zijn, even uit, dan noteren
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Ook 'n tweetal attracties van de Indische Archipel mag niet onvermeld blijven: de gebakken
libellen van Bali en de Siamese cicaden.
Bij weer ander volkeren zijn treksprinkhanen, stink wantsen en kevers bijzonder in tel.
En - laatste gang van de hexapodenspijskaart - : vroeger werden op medisch voorschrift
in Noord-Amerika achterlijven van kakkerlakken veelvuldig geconsumeerd (de reden is ons
niet bekend) .

. . . en als arnust'.rnent

Goliath-kever
TekeninK A. Noordiik

Aan enkele insecten is het gelukt in de amusementssector door te
dringen, waarbij de eerste gedachte uitgaat naar het welhaast klassieke
vlooientheater.
Maar ook de zwarte veldkrekel (Gryllus campestris L.; zie afb.) heeft
zich, vnl. bij de Japanners en Chinezen, een plaats in de wedstrijdbusiness weten te veroveren. Wij citeren C. Willemse in zijn " Rechtvleugelige insecten", deel 29 van de serie " Wat leeft en groeit", 1952, pag.
109 en 110:
"De grote vechtlust van de zwarte veldkrekel heeft de Japanners en
de Chinezen ertoe gebracht, al sedert eeuwen bij wijze van attractie en
amusement, veldkrekclgevechten te organiseren. Dit bedrijf is goed en
serieus opgezet en de vcchtkrekels (gewoonlijk Gryllus mitratus Burm.),
waarvan men alleen. de mannetjes neemt, worden zorgvuldig gekweekt
en krijgen een dieet bestaande uit gekookte kastanjes en honing. Wordt
er één ziek, dan voert men hem· vliegen.
De gevechten vinden plaats in een miniatuur arena en de overwinning
is behaald als de tegenstander helemaal is verslagen of over de rand
vai;i de arena (ca. 10 cm hoog) geduwd. Het gevecht duurt ongeveer
1/ 2 uur.
Voor krekels en in 't bijzonder voor de kampioenen, worden flinke
prijzen betaald - resp. 5-10 en 50 dollar - terwijl vóór de gevechten
de nodige weddenschappen worden gesloten".

insecten als vot'.bsel ...
1n landen die als beschaafd bekend staan, zou het inzien van een menu van louter entomologische gerechten, zonder twijfel met zichtbare afkeer gepaard gaan.
Niettemin telt de wereld veel bevolkingsgroepen die dergelijke gerechten als dagelijkse kost
nuttigen.
Een simpel menu kennen bv. de Noord-Amerikaanse Indianen; zij graven kuilen waarin hete
stenen liggen; in de kuilen worden veldsprinkhanen gedreven, gevangen en gedood. Men
ontdoet ze van vleugels en poten waarna de rest wordt gedroogd en gebakken of gemalen
tot een meel waarvan men koeken bakt.
Nu moeten sprinkhanen volgens experts inderdaad een zekere voedingswaarde bezitten.
Apropos: in 1968 adviseerden medici in Biafra knaagdieren , reptielen en insecten (sprinkhanen) te gebruiken als eiwitbevattend voedsel in de strijd tegen de barre ondervoeding van
kinderen.
Gebakken mieren behoren tot de delicatessen van enkele Zuid-Amerikaanse stammen, o.a. de
Quaika-lndianen in het Braziliaanse Amazone-gebied.
Een deel van Afrika's inheemse bevolking geeft aan termietenkoninginnen - speciaal die
welke zwaar zijn van eieren - en rupsen de voorkeur.
In China savoueert men met even groot welbehagen gebakken bijen larven als geroosterde
zijderupsen, terwijl tot de culinaire geneugten van sommige Australische stammen in hoofdzaak maden gerekend worden.
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* * *
De chemische oorlog tegen het insect duurt voort, doch het inzicht dat langs deze weg het
gestelde doel niet kan worden bereikt. wint meer en meer veld. Uit de praktijk van de
chemische bestrijding zijn nl. enkele alarmerende aspekten naar voren gekomen:
* gevaren voor de mens;
* optredende resistentie bij veel insectensoorten;
* ook nuttige insecten worden op grote schaal gedood (aantasting van het natuurlijke evenwicht);
* reële gevaren t.o.v. andere dieren.
Voornamelijk in verband met het 2e punt, eindigen wij dit artikel met een onomwonden
uitspraak van het echtpaar L. J. en M. Milne (,,The balance of nature", 1968):
"De chemische oorlog van de me ns tegen de insecten brengt mee dat deze laatsten juist
onderworpen worden aan een proces, waarvoor zij speciaal zijn toegerust. Voor dieren
die zich hebben aangepast en gedurende 300 miljoen jaren alle gevaren hebben overleefd,
zijn deze vergiften slechts routinegevaren".
G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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