Bladrollers (Adoxophyes orana Fischer v. Röslerstamm)

De bouw van het

insectenlichaam
De heer G.J. Pop van de (inmiddels opgeheven) afdeling Bestrijding van Ongedierte van
het ministerie van VROM, schreef ooit een reeks van artikelen voor het blad 'RAT en
Muis' in de periode 1971 tot 1976. Vanwege hun duidelijke en leerzame opzet publiceren
we zijn bijdrage nogmaals. Na de behandeling van de zintuigen in het algemeen zoomen we nu in op de reuk.
Vorm van de antennen

De antennen van de honingbij (werkster)

meest gevoe lig zijn voor die prikkels die
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bestaan uit 12 segmenten, waarvan de

voor de instandhouding van de soort van

liseerd, zoals bij vlinders, bijen , wespen ,

laatste 8 uitsluitend in dienst staan van de

essentieel belang zijn, is ook op het reuk-

mieren en kevers. Er zijn ook insecten die

reuk. Experimenten van de Oostenrijkse bi-

zintuig van toepassing. 1n het bestaan van

ruiken door middel van de pootharen, bij-

oloog Karl van Frisch (1886 - 1982) hebben

het insect is de reuk vaak van beslissende

voorbeeld sommige vliegen met klauwtjes

aangetoond dat , hoewel bijen verschillende

betekenis. Veel geslachtsrijpe individuen

aan de voet. Al die receptoren bezitten

geuren waarnemen , dit vermogen toch

leven immers zeer kort, dikwijls maar

zogenaamde chemo-tactische eigenschap-

minder ontwikkeld is dan de kleurzin . De
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pen , die net als bij de smaak in staat zijn

mannelijke hon ingbij bezit één , niet in de

tijdsbestek moeten de partners tot elkaar
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worden gebracht: via de lokgeur van het
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wijfje. Eenmaal samen, stimuleert het

onderkaak) die eigenschap ook bezitten is

Opmerkelijke gevoeligheid

mannetje op zijn beurt de paringsbereid-

niet met zekerheid bekend (afb. 1).

heid van de ander door afscheiding van

Bij nachtvlinders domineert de reuk veelal

Bijna onvoorstelbaar is de gevoeligheid

een speciale geurstof.

bij de mannetjes , ofschoon beide seksen

van het reukorgaan bij de mannetjes van

Reukwaarnemingen beheersen grotendeels

hun antennen benutten bij het speuren

de bladrol ler, vlindertjes waarvan de larven

ook het leven van statenvormende in sec-

naar nectar. Toch zijn die van de man-

(rupsen) in fruittelerskringen in zeer kwade
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steld dat van de door een wijfje geprodu-

cifieke nestgeur, ook op hun zwerftochten

het ontdekken van de fijn verdeelde (vaak

ceerde lokstof een minimaal deel van een

langs de grond - en dit geldt in het bijzon -
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Antennen van het mannetje zijn veervormig
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waardoor het receptarische oppervlak sterk
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wordt vergroot.

voor 10 milligram lofstof zijn niet minder

afgescheiden door klieren in de punt van

Veel vlindermannen kunnen de geur van
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een wijfje op 800 à 1000 m afstand waar-
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Lokstoffen kunnen, zoals reeds is be-

rAls een werkster van de honingbij de kast

nog de correlatie tussen het vliegvermogen

toogd door mannetjes insecten vaak op

. verlaat, dan draagt zij de nestgeur met zich

van sommige vlindersoorten en de bouw

behoorlijke afstand worden geregistreerd ,

· mee en daaraan wordt ze bij terugkomst

van de antennen . Kunnen beide geslachten

hetgeen ondermeer ook is bewezen door

ook direct herkend bij de ingang van de

goed vliegen, dan is het verschil in bouw

proeven van onder andere Nobelprijswin-

kast. Die codegeur verschaft haar een

niet zo frappant. Naarmate echter de wijf-

naar Adolf Burenandt, die zijn genomen in

ongehinderde entree.

jes de vliegkunst minder goed beheersen,

1955 met zijdevlinders. De mannetjes van

Wanneer zij haar volksgenoten bijeen

zijn de antennen van het andere geslacht

deze vlinder, die zeer kort leeft, bezitten

wil roepen, dan verspreidt zij door snel le

groter ; het kost de mannetjes dan immers

op elk van hun palmvormige antennen

vleugelbewegingen een geur die wordt af-

meer moeite een partner te vinden. In de

ongeveer 40 .000 zeer gevoel ige reukcel-

gescheiden door de klier van Nasanoff, die

antennen van de meikever bevinden zich

len, waarmee ze de lokgeur van de partners

tussen twee achterlijfsegmenten ligt.

ca . 50.000 uiterst gevoe lige reukcellen .
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Schade aan appel bladroller (Adoxophyes
orana Fischer v. Röslerstamm)
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Eitjes van bladroller (Adoxophyes orana
Fischer v. Röslerstamm)
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Monddelen Oosterse kakkerlak
Links: onderkaak
Rechts: onderlip
A en b: pa/pen
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De sluipwesp (Rhyssa persuasoria L.)
steekt een larve aan van de houtwesp
- ··- (Urocerus gigas L.)

-~·7:.:.'.:."

Bovendien (extra faci I iteit van moeder

onderzoek leidde pas 20 jaar later tot de

van het reukzintuig kunn en vaststellen

natuur) bestaat die lokgeur slechts uit één

eerste resultaten bij de zijdevlinder en de

of hun prooi al is bezet, dat wil zeggen:

molec ulentype, terwijl de reukcellen van

nonvlinder. De rupsen van deze laatste

of een andere sluipwespensoort hen al is

het mannetje uitsluitend op dit ene type

soort zijn schadelijk voor loofhout, oudere

vóór geweest. Dit is bijvoorbeeld het geval

reageren; met andere woorden : zijn reuk

naa ldbomen en struiken .

heeft zich gespecia liseerd op één geur.

met de wesp d ie meelmotlarven aantast.
Opmerkelijk is verder het reukorgaan van

Hetzelfde loksysteem treft men , behalve

Nauwkeurige plaatsbepaling

bij vlin ders, onder meer ook aan bij hom-

Ook veel sluipwespen bezitten een scherpe

kadavers van andere dieren gebruiken als

mel s, fruitvliegjes en kakkerlakken . Van

reuk, zetelend in de antennen. De in

voedselpakket voor hun larve. Ze kun-

enke le mottensoorten heeft men eveneens

dennenbossen voorkomende slui pwes-

nen een dood dier op vrij grote afstand

de grote waarnem ingsafstand proefon-

pensoort Rhyssa persuasoria L. benut

waarnemen. Het kadaver wordt begraven

dervindelijk kunnen vast stellen. Deze

voor het leggen van haar eieren de larven

en als slotceremonie van dit moeizame

bedraagt bijvoorbee ld bij het mannetje

van de houtwesp (Urocerus gigas L.) , die

karwei deponeert het wijfje de eieren erop

van de 'p lakker' ongeveer 3 ,5 km . Van de

zich op vei lige diepte onder de sc hors van

of ernaast. Behalve bij het zoeken van een

de zogenaamde 'doodgravers', kevers die

plakker, waarvan de rupsen net als die

dennen en sparren door het hout boren .

partner, doen geuren ondermeer dienst

va n de nonvlinder schadelijk zijn voor de

De sluipwesp hoort het fijne boorgeluid

bij de opsporing van voedselp lanten en

bosbouw, is het mannetje bruingekleurd

met de 'oren' in alle 6 voeten , waarna het

prooidieren of als waarschuwing voor de

en 1,5 cm lang, het wijfje 2 ,5 cm, groot,

reukvermogen in de antennen haar in staat

nadering van natuurlijke vijanden .

log en wit van kleur met dwarslijnen op

ste lt de plaats van de larve nauwkeurig te

En ten slotte moet nog gewag worden ge-

de voorv leugels (dispar == ongelijk) . Met

bepalen . Haar legboor, die dan vaak 5-6

maakt van de geur als verdedigingsmiddel .

genoemde experimenten als basis , is men

cm diep in het hout dringt, werkt daarbij

Schildluizen , lieveheersbeestjes en veel

in 1939 gestart met een onderzoek naar

als een injectienaald . Het elastische ei

rupsen , wantsen en keversoorten produ-

de moge lijkheid synthetische lokstoffen

wordt door de holle naald geperst en in de

ceren een scherpriekende stof of geur die

te bereiden ter gedeeltelijke vervanging

gastheer gedeponeerd .

hun vijanden van het consumeren van de

van chemische verdelgingsmiddelen . Dit

Er zijn zelfs sluipwespen die door middel

prooi weerhoudt.

Doodgraver Nicrophorus vespil/oides

Antennen va n de meikever
(Melolontha melolontha L. )

Mannetje van de plakker
(Lymantria dispar L.)

Nicrophorius vespilloides
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