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 reuk, nu aandacht voor het
gehoor en de 'zang'.
voor de soortgenoten betekeni s. Sprink-

Het onderzoek naar mogelijkheden van

de genoemde gehoororganen geluiden van

insecten om geluiden t e produceren en

soms zeer hoge frequentie waarnemen,

hanen , krekels en cicaden onderho uden

hun gevoeligheid voor luchttrillingen houdt

van 15 .000 tot 17 5.000 , speciaal tu sse n

de communicatie met familieleden door

de biologi sche wereld al ruim een eeuw be-

60 .000 en 80 .000 trillingen per seconde

ultrasonische geluiden , die door ons oor

zig: H. Landois (1867), G. Carlet (1877),

(S lijper, 1964). Door deze eigenschap kan

ni et kunnen worden waargenomen en

e.a . Sindsdien is deze materie onderwerp

menig insect tijdig de nadering va n een

die de insecten waarschijnlijk ook bij het

geweest va n voortdurende studie .

natuurlijke vijand (bijvoorbeeld: vleermuis)

uitzetten van een territorium gebrui ken .

bespeuren en het vege lijf redd en. De

Soms zijn de geluidproducerende organen
aanwezig of beter ontwikkeld bij de man-

De op trommelvliezen gelijkende gehooror-

meeste nachtvlinders waaronder uiltjes

ganen (tympanaalorganen) zetelen bij ver-

en spa nners zijn in staat geluiden met

netjes : de meeste rechtvleugeligen , onder

sc h i ! lende soorten vaak op uiteen lopende

een frequentie tot 175.000 trillingen

andere sprinkhanen en kreke ls en cicaden.

pl aatsen namelijk :

per seconde waar te nemen . Om aan hun

De laatste zijn leden van de ord e van de

- bij vlinders in het laat ste borstsegment

aartsvijanden te kunnen ontkomen, zijn de

halfvleugeligen (Hemiptera), onderorde Ho-

en/of het eerste of tweede achterlijf-

meeste nach tvlinders in staat geruisloos te

moptera , waartoe ook schild- en bladluizen

segment

vliegen en bezitten ze spec iale oren voor

behoren .

- bij steekmugmannetjes en veel sluipwespen in de antennen
- bij veldsprinkhanen liggen ze aan weers-

het afluisteren van de ultrasonore (= voor
het menselijk gehoor niet waarneembaar)

Insecten kunnen op verschillende manie-

geluidstoten van de vleermuis . Deze oren

ren geluiden voortbrengen , bijvoorbeeld

zijden van het eerste ac hterlijfsegment:

liggen aan weerszijden aan het einde van

door:

ovale of spleetvormige openingen met

de thorax. Doof zijn : honingbij, een aantal

1.Kloppe n (tikken) met een li chaamsdeel

een strak gespannen trommel vlies

dagvlinders, en de meeste vleugelloze

(tympanum)

insecten .

- bij sabelsprinkhanen en krekel s aan het

tegen ee n voorwerp . Kl op kevers (Anob iidae) slaan met kop en hal sschi ld tegen
de wanden van hun boorgang in droog

boveneinde van de voorschenen

lnsectenzang

hout of bij niet in hout levende soorten

(krekeldames kunnen het sj irpen van de

Ofschoon de biologische betekeni s van

tegen de wand van het nest. In beide

insectengeluiden niet in alle gevallen dui-

gevallen kan men spreken van een vorm

mannetjes tot op 9 meter horen)
- bij mannetjes-cicaden in het tweede
achter! ijfsegment
- bij waterwantsen in de thorax (borststuk)
Weer andere soorten luisteren door uit

delijk is, heeft men bij diverse soorten toc h

van onder andere seksue le berichtge-

de volgende fun cties kunnen vaststellen :

ving. Een bekende houtaantaster is het

a. beide soorten worden wederzijds gelokt;

'doodskloppertje ' (Xestobium rufovil-

b. de paringsbereidheid van het wijfje

losum de Geer) waarvan vroeger werd

wordt er door gestimuleerd;

beweerd dat zijn kloppen een sterfgeval

het c h iti nepantser stekende haartjes,

c. herkenningscode voor soortgenoten ;

aankondigde. Soldaten va n veel termie-

die door geluidsgolven in trilling worden

d. de koloni e wordt erd oor bijeen-

tensoorten reageren , zelfs op geringe

gebracht. Minnich (1925 , 1936) heeft

gehouden ;

bij tal van rupse n van vlinderachtigen

e. waarschuwingssignalen bij gevaar

(Lepid optera) aangetoond dat hun reactie s

f. hulp(imponeer-)middel bij de

op geluiden worden teweeggebracht via

verdediging

haarreceptoren die gevoelig zijn voor lage

kop tegen de wand van het bouwsel, dat
als waarschuwingssignaa l voor de kolonie
is bedoeld .

trillingfrequenties, minder dan 3000 tril-

Ni et alle , voor het menselijk oor waar-

lingen per seconde. Insecten kunnen met

neembare insectengeluiden echter, heb ben
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mechanische storingen in het nest , door
soms in ritmische uni sono slaan van de

2.Trillen van de vleugels. Het bekende
zoemen van bijen, wespen en kevers

ontst aat door het snelle bewegen van de

ontsta ne geluid wordt nog versterkt door

een verrijking van de hui se lijke sfeer. De

vleugels en is voor de soort van weinig

het meetrillen van de vleugels. On s land

afgenomen waardering voor dit sjirpen zal

betekenis.

telt 20 soorten veldsprinkhanen waarvan

in onze aan gel uiden toch al niet mis-

de meeste hun eigen typi sc he zangwijze

deelde samenleving, zijn oorzaa k zeker ook

hebben, afhankelijk van vleugelgrootte en

vinden in de eigensch ap van krekels om bij

beadering . Slechts enke le ervan zijn niet

het stijge nde van de temperatuur luider en

Stridulatie

tot sj irpen in staat doordat de voorvleugels

met steeds kortere tu ssenpozen t e zingen.

De meeste insectengeluiden ontstaan op

gereduceerd zi j n; bij die soorten is het

Rest on s dus de schamele troost dat alleen

laatstgenoemde wijze (wrijven) en wel voor-

gehoor ook nauwelijks ontwikkeld . Geluid-

de mannetjes concerteren , wat ook bij de

namelijk bij Orthoptera (sprinkhanen en

sterkte en t oonhoogte zijn ook afh ankelijk

oude Grieken reeds bekend was , getuige de

krekels), maar ook bij kevers (Coleopt era) ,

va n de stri j ksnelheid ; bovendien variëren

verzuchting van de dichter Xenarchos: " Ge-

vlinderachtigen (Lepidoptera) , wantsen

aantal en vorm van de tandjes van soort
t ot soort (gemiddeld 25 per mm ). De soort

niet praten kan " . Het ge luid wordt op

3 .Wrijven van twee li chaamsde len tegen
el kaar.

(Heteroptera ), hal fv leugeligen (Hemi ptera)

lukkig voor de krekelman , dat zijn vrouw

en enkele mierensoorten , die een welis-

met de minst ontwikkelde zang heeft het

soortgelijke wijze geproduceerd als bij de

waar hoog, maar zwak ge luid laten horen .

geringste aantal tandjes (Faber, 1929) .

sabe lsprinkhaa n: het tegen elkaar wrijven
van de beide vleugel sc hilden . Proeven heb-

Al deze insecten striduleren (stridere in het
Latijn betekent: sissen, knarse n, gieren ,

Grote Sabelsprinkhaan

ben aa ngetoond dat het voor ons hoorbare

zoemen, een metalen klank geven) . Bij de

Ook de Grote Sabelsprinkhaan (Tettigonia

gesjirp van krekels slec hts lagere tonen be-

veldsprinkhanen (Acrid id ae), sabelsprink-

viridissima L.) bezit een voor de soort

vat. Het scala van de ultrasonore signa len

hanen (Tettigoniidae) en krekels (G ryllidae)

kenmerkende zang. Aan de basis van

waarmee krekel s onderli ng converseren,

zijn het bijna uitsluitend de mannen die

de rechter voorvle ugel bevindt zich een

is belangrijk uitgebreider. De veenmol of

zich op dit gebied een dubieuze reputatie

verdikte ader om een doorschijnend vlies

molkrekel (Gryll ota lpa gryllotalpa L.) zingt

hebben verworven , bij de andere genoemde

dat voor resonantie zorgt. De linker voor-

zelfs nog onder de grond . Het woord krekel

soorten strid uleren va ak be id e geslachten.

vleuge l heeft op dezelfd e plaats een dwars

zou een imitati e zijn van het ge lui d van

Als regel geldt dat van de stridul erende in-

verlopende ruwe ader. Het doordringende

het in sect ; het stamt van het oud -Fran se

secten elke soort zijn eigen, typische voor

sjirpge lu id ontstaat door het wrijven van de

'criquet' (=veldkrekel ).

die soort kenmerkend e zang heeft.

tweede ader over de eerste.

Veldsprinkhaan

aan de sabelvormige legboor van het wijfje .

En tenslotte de zangcicaden (Cicadidae).

Enkele van onze bekend ste sjirpers wat

Er zijn ook vleugel loze sprinkhanen die

Dit zijn voorname lijk tropenbewoners; ook

De naam sabelsprinkhaan dankt de soort

Zangcicade

hun 'zang' betreft , laten we nu in het kort

voorname lijk op donkere plaatsen leven;

zij hebben een vocaa l repertoire dat soort-

de revue passeren. Het gesjirp van de man-

ze sjirpen niet en bezitten dus ook geen

typisch is en dat alleen door de mannelijke

nelijke veldsprinkhanen (Acrididae) wordt

gehoororganen .

lin ie ten gehore wordt gebrac ht: een schril
gesjirp, product van een gecomp liceerd

bij vrijwel alle soorten teweeggebra cht
door het snel le strijken van de achterpo-

Krekel

ten langs de voorv leuge ls. De binnenkant

Vervolgens onze krekels (Gryllidae) van

van de achterdijen draagt namelijk een

wie het doordringende gesjirp nog slechts

rij minuscule tandjes (lengte ca. 0 ,05

door een enkeling wordt geaccepteerd. Dit

mm) waarmee de zanger langs de verdikte

in tegen stelling tot nauwelijks een eeuw

aderen van de voorv leugel strijkt. Het

ge leden t oen men hun zang be leefde al s

apparaat onderaan het li chaam . #
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