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Daglicht dodelijk voor insecten

Ratten krijten ultrasonisch
Vele knaagdieren zenden ultrasonische kreten uit; geluiden van meer dan 20.000 trillingen
per seconde en dus onhoorbaar voor het menselijke oor, ten behoeve van hun maatschappelijke contacten. Dit gebeurt volgens de geleerden Barfield en Geyer van de Rutgers University in Amerika ook door mannelijke ratten ogenblikkelijk na de paring. Na de uitstorting van het zaad produceren ze stoten van geheel zuivere tonen met een frequentie van
22.000-23.000 trillingen per seconde. Dit noemden de onderzoekers met een weidse naam
de "postejaculatorische song" van de ratten . Ze konden er echter nog niet achter komen
of de geluiden door de bek of door de neus werden uitgestoten. In elk geval schijnen de
ultrasonische kreten geassocieerd te mogen worden met de seksuele ontspanning. Bij tijden
was de intensiteit van het vrij sterke geluid tachtig decibel op een afstand van vijf tot tien
cm van de kop . De wijfjes hebben dan ook de neiging zich van het krijtende mannetje
af te wenden. Het eigenaardige is, dat ratten die elektrische schokken te incasseren kregen
ook kreten uitstoten van dezelfde frequentie.
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Dood door rattenbeten
Parijs - Rattenbeten zijn waarschijnlijk de oorzaak van het plotselinge overlijden van de
pastoor van het Franse dorp St. Brieuc in Bretagne.
De m~n w~rd in ve~lamde toestand in zijn pastorie aangetroffen met ernstige verwondingen
aan Z!Jn vmgers, die hem, naar een onderzoek uitwees. door ratten zijn toegebracht. De
pastoor overleed korte tijd later in een ziekenhuis.
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Koffie en stress bevordert maagzuur
Er schijnt een verband te bestaan tussen maagzweren, stress en coffeïne. Dat psychische
druk aanleiding geeft tot de ontwikkeling van maagzweren, is zo langzamerhand wel gemeengoed geworden.
Onlangs hebben geleerden van de medische kliniek van de universiteit van Lübeck proeven
genomen met dieren om dit verband nader te preciseren. Ze werkten met ratten, die ze in
zogenaamde stress-kooien hielden en beproefden.
Uit de bus kwam tenslotte dat stress alleen bij 55% van de proefdieren maagzweren tevoorschijn riep terwijl de combinatie stress en koffie het percentage omhoog stuwde tot 79.
Coffeïnevrije koffie evenwel scheen een neutrale werking te hebben. Ze deed dus de kans
op maagzweren niet stijgen. De aan de proefratten toegediende coffeïne-doses komen overeen met ongeveer twee tot vijf kopjes koffie per dag.
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~nde: bepaalde condities is daglicht dodelijk voor insecten. Als men deze wetenschap
u1tbu1t zou men straks kunnen beschikken over een nieuw insectenbestrijdend middel dat
dan ook nog onschadelijk is voor mens en dier. Wanneer de dagen in het najaar korter
~orden gaan _de larven van veel inse_cten in een diapauze over, een toestand, die gelijkt op
die van de wmter_sla~p. De _vraag nJst nu waarom de dagen niet kunstmatig te verlengen
zodat de larven met m de diapauze over kunnen gaan maar zich metamorfoseren tot volwassen exemplaren, die dan blootgesteld worden aan ruwere en hardere klimatologische
omstandigheden. Men heeft in het laboratorium geëxperimenteerd met insecten die maïs
e_n appels aa~tastte~ en hen gedwongen in verblijven te leven waar het licht pas na zevenllen uur sch1Jnen mtgeschakeld werd. Het resultaat was dat meer dan zeventig procent
faalde te "diapauzeren" en daarom in het late najaar van de koude moeten omkomen.
Hoe dit i~ de praktijk toegepast moet worden is nog niet duidelijk. Het lijkt wel heel kostbaar te z1Jn. Er moet nog heel wat research worden verricht om de kosten laag te houden
en de optimale lichtcondities te vinden.
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Aangepaste insecten op Hawaiï
Elk jaar worden nieuwe planten- en diersoorten ontdekt en aan de reeds "oneindig" lange
reek_s fa~na- en fl~ra-vertegenwoordigers toegevoegd. Wij raken op dit gebied blijkbaar
no01t _,,mt-?ntdekt . De geleerde Howarth van het Honolulu Bernice P. Bishop Museum
h~ef~ m emge _van_ de talloze lava-gangen en grotten van Mauna Loa en Kilauea onlangs
VIJf msecten mt vier orden ontdekt. Het waren een sprinkhaanachtige, een watertrapper,
t~ee krekels en_ ~en waterkeversoort, die stuk voor stuk tekenen van een geslaagde aanpassmg aan dat m1heu v~rt?onden, zoals gereduceerde ogen en verlengde antennen of sprieten.
~ele grot_bewoners, die mheems voorkomen m andere delen van de wereld, ontbreken hier
m Hawa1ï geheel. Vand_aar ?at Howarth vermoedt!. dat de gevonden exemplaren omgevormde en aan de grots1tua11e aangepaste vormen z1Jn van inheemse Hawaiïaanse soorten.
Merkw~ardig het dat de l~v~-ga~gen en holen van betrekkelijk jeugdige ouderdom zijn.
In leeft!Jd va~1eren ze van t~mt1gdmzend tot negenllgduizend jaar. De vraag, die nu gesteld
wordt 1s: of m zo'n geologisch gesproken, ultra korte tijd dieren door aanpassing omgevormd kunnen worden tot :,geheide" grot- of holentypen.
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