zodat het vlooienpoeder, dat toch altijd min of meer giftig is, zo veel mogelijk uit
de vacht wordt verwijderd. Dit geldt vooral ook voor derris- en pyrethrumpoeder,
wegens de bijtende werking op de slijmvliezen, ook die van de ingewanden. Zo nodig
wordt deze behandeling na een dag of 5 herhaald. Het is van belang het dier regelmatig op vlooien te controleren, waarbij de bovengenoemde zwarte stippen ook een
goede indicatie zijn.
2. Aangezien de kat zich vaak en intensief likt, krijgt het dier veel meer van het insecticide binnen dan de hond , met alle gevolgen van dien. Bij de poes moet men daarom zeer voorzichtig zijn. Het gebruik van derris- en pyrethrumprodukten (resp.
rotenon en pyrethrinen) moet bij katten stellig worden afgeraden. De dieren worden
er goed ziek van. lijden veel pijn en kunnen eraan sterven.

':De bouw

Een vat
vol geleerdheid

van het

is nog geen

inöectenlichaam (6)

waard.

Het best ka n men een vlooienpoeder gebrui ken da t trichloorfon of propoxur bevat of het bovengenoemd e Aluganpoeder (niet
de spray), waarmee 1eer rnînig wordt omgesprongen. De plaatsen waar zich de meeste vlooien bevinden. 1ij n hierboven bij de
hond genoemd. Na de behandeling doet men de poes in ee-n stevige plastic of !innen ,.a k. die om de- ha ls van het d ier dicht
wordt gebonde n en neemt men de poes e nige tijd. 15 30 minu ten, rustig op schoot. Daarna het dier 1orgvuld îg afborstelen.
Een a ndere moge lijkheid is dat men de kat een brede karton nen halskraag omdoet. , odat hij l'Îch niet ka n likken. Na enige
tijd verwijdert men de kraag en borste lt hel dier ook weer zorgvuldig uit met een gewone borstel. n i et met de rubberborstel
die men in veel dierenwinkels verkoopt. Deze bo rstel verwijdert nl. het vergif onvoldoende.

Vooral voor wat temperamentvolle poezen is de kraag echter een bijzonder onaangename ervaring. Veel beter is het daarom bij de kat in het geheel geen vlooienpoeder te gebruiken, doch een goede metalen stof(vlooien)kam. Het gebruik van deze
kam, vooral als men die op gezette tijden bezigt, is zeer effectief en bespaart het
dier veel narigheid.
Hoe goed de kat ook wordt uitgeborsteld, er blijft toch altijd wat vlooienpoeder
zitten dat het dier door het vele likken binnen krijgt en het buik- en maagpijn bezorgt.
Bij het kammen moet men een bakje water bij de hand houden, waarin desgewenst
een paar druppels wasmiddel. Hierin doet men het uitgekamde haar en de vlooien.
De kam moet echter niet in het water worden gedoopt als men wasmiddel heeft
toegevoegd.
Weliswaar is een goede stofkam, verkrijgbaar in een dierenwinkel, niet zo goedkoop,
maar op den duur toch goedkoper dan het gebruik van vlooienpoeder. Bovendien
kamt men de losse haren uit, wat ook een voordeel is.
Het belangrijkste is dat men de poes door het gebruik van een vlooienka m veel
narigheid bespaart.

Samenvatting
1. Behandel de vloer zorgvuldig met de stofzuiger, breng alle kleedjes naar buiten en klop
ze goed uit. Daarna kan zonodig een toepassing volgen van insecticiden zoals pyrethrum
of derris-extract, lindaan, propoxur, methoxychloor of dichloorvos, waarna weer gezogen wordt.
2. Ontdoe de mand van kat of hond van de vlooien.
3. Ontdoe ook het dier zelf van het ongedierte.
4. Blijf de huisdieren inspecteren op de aanwezigheid van vlooien of hun uitwerpselen en
controleer ook geregeld de slaapplaats van het dier.

De 1ekeningen bij dil artikel werden gemaakl door de heer A. R. Janssen, Kliniek voor
Kleine Huisdieren, Faculteit Diergeneesk unde te Utrecht.
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Pythagoras

Gehoor en "zang"
Het onderzoek naar de mogelijkheden van insecten om geluiden te produceren en hun
gevoeligheid voor luchttrillingen, heeft de biologische wereld al een eeuw beziggehouden:
H. Landois (1 867), G. Carlet (1877) e.a. Sindsdien is deze materie onderwerp geweest van
voortdurende studie. Uit de indrukwekkende schrijversreeks stippen wij slechts aan: A,
Faber (1929- 1932), G. J. Arrow (1942), G. W. Pierce (1948), J. W. S. Pringle (1953) en
K . D . Roeder (1965).
Over een mogelijke " ontvangst" door insecten van trillingen in vloeistoffen en vaste materialen is daarentegen nog betrekkelijk weinig bekend.
De op trommelvliezen gelijkende gehoororganen (tympanaalorganen) zetelen bij
verschillende soorten veelal op uiteenlopende plaatsen. Bij de veldsprinkhanen liggen ze
aan weerszijden van het Ie achterlijfssegment: ovale of spleetvormige openingen met een
strak gespannen trommelvlies (tympanum); bij sabelsprinkhanen en krekels aan het boveneinde der voorschenen (krekeldames kunnen het sjirpen der mannetjes tot op 9 m horen);
bij mannetjes-cicaden in het 2e achterlijfssegment; bij waterwantsen in
thorax (b?rststuk); bij vlinders in het laatste borstsegment en/ of het Ie of 2e achterl1Jfssegment; b1J de
steekmugmannetjes en bij veel sluipwespen in de antennen.
Weer andere soorten luisteren d.m.v. uit het chitine-pantser stekende haartjes, die door
geluidsgolven in trilling worden gebracht. Minnich (1925, 1936) heeft bij tal van rupsen
van vlinderachtigen (Lepidoptera) aangetoond dat hun reacties op geluiden worden teweeggebracht via haarreceptoren die gevoelig zijn voor lage trillingsfrekwenties, minder dan
3000 trillingen per seconde.

.?e

Met de genoemde gehoororganen kunnen insecten geluiden van soms zeer hoge frekwentie
waarnemen: van 15.000 tot 175.000, speciaal tussen 60.000 en 80.000 trillingen per seco nde
(Slijper, 1964); een eigenschap waardoor menig insect tijdig de nadering van een natuurlijke vijand (vleermuis!) kan bespeurett en het vege lijf redden. Om aan deze aartsvijand
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A. Linker voorscheen huiskrekel. 1 = opening naar het gehoororgaan.
B. Bov~neinde linker voorscheen sabelsprinkhaan. I = opening naar het gehoororgaan.
C. Honzontale doorsnede borststuk (thorax) en achterlijf van een nachtvlinder.
t = tympanum.

te_ kunnen ontkomen, zijn bv. de meeste nachtvlinders, w.o. uilen en spanners (kunnen gelu~den met ee~ frekwentie tot 175.000 trillingen per sec. horen), in staat geruisloos te
vliegen en bezitten ze speciale oren voor het afluisteren van de ultrasonore (= voor het
menselijk oor niet waarneembare) geluidsstoten van de vleermuis. Deze oren liggen aan
weerszijden aan het einde der thorax.
(Later zal in een afzonderlijk hoofdstuk uitvoeriger worden ingegaan op de geperfectioneerde opsporingstechniek van de vleermuis en het verbluffende afweersysteem van nachtvlinders en kevers).
Doof zijn: honingbij, een aantal dagvlinders en de meeste vleugelloze insecten.

Insectenzang
Ofschoon de biologische betekenis van insectengeluiden niet in alle gevallen duidelijk is,
heeft men bij diverse soorten toch de volgende functies kunnen vaststellen:
a. beide soorten worden wederzijds gelokt;
b. de paringsbereidheid van het wijfje wordt er door gestimuleerd;
c. herkenningscode voor soortgenoten;
d. de kolonie wordt er door bijeengehouden;
e. waarschuwingssignaal bij gevaar;
f. hulp(imponeer-)middel bij de verdediging.
Niet alle voor het menselijk oor waarneembare insectengeluiden echter hebben voor de
soortgenoten betekenis. Sprinkhanen, krekels en cicaden bv. onderhouden de communicatie
met familieleden d.m.v. ultrasonische geluiden, die door ons oor niet kunnen worden waargenomen en die de insecten waarschijnlijk ook bij het uitzetten van een territorium bezigen.
Soms zijn de geluidproducerende organen bij beide sexen volkomen gelijkwaardig, zoals
bij veel kevers, doch vaak zijn ze alleen aanwezig of beter ontwikkeld bij de mannetjes: de
meeste rechtvleugeligen (o.a. sprinkhanen en krekels) en cicaden. De laatsten zijn leden
van de orde der halfvleugeligen (Hemiptera), onderorde Homoptera, waartoe ook schild- en
bladluizen behoren.
Insecten kunnen op verschillende manieren geluiden voortbrengen, bv. door:
1. Kloppen (tikken) met een lichaamsdeel tegen een voorwerp. Klopkevers (Anobiidae)
slaan met kop en halsschild tegen de wanden van hun boorgang in droog hout ofwel
- bij niet in hout levende soorten - tegen de wand van het nest. In beide gevallen
kan men spreken van een vorm van o.a. sexuele berichtgeving.
Een bekende houtaantaster is het "doodskloppertje" (Xestobium rufovillosum de Geer;
5- 6 mm) waarvan vroeger werd beweerd dat zijn kloppen een sterfgeval aankondigde.
Soldaten van veel termietensoorten reageren, zelfs op geringe mechanische storingen in
het nest, door soms in ritmisch unisono slaan van de kop tegen de wand van het bouwsel, hetgeen als waarschuwingssignaal voor de kolonie is bedoeld.
2. Trillen van de vleugels.
Het bekende zoemen van bijen, wespen en kevers, ontstaan door het snelle bewegen van
de vleugels, is voor de soort van weinig betekenis.
3. Wrijven van twee lichaamsdelen tegen elkaar.
Stridulatie
De meeste insectengeluiden ontstaan op laatstgenoemde wijze en dan vnl. bij Orthoptera
(bv. sprinkhanen en krekels), maar ook bij kevers (Coleoptera), vlinderachtigen (Lepidoptera), wantsen (Heteroptera), halfvleugeligen (Hemiptera) en enkele mierensoorten, die een
weliswaar hoog maar zwak geluid laten horen. Al deze insecten striduleren (Lat. stridere =
sissen, knarsen, gieren, zoemen, een metalen klank geven).
Zijn het bij de veldsprinkhanen (Acrididae), sabelsprinkhanen (Tettigoniidae) en krekels
(Gryllidae) bijna uitsluitend de mannen die zich op dit gebied een dubieuze reputatie hebben verworven, bij de andere genoemde soorten striduleren vaak beide geslachten.
Als regel geldt dat van de stridulerende insecten elke soort zijn typische, voor die soort
kenmerkende zang heeft.

Graafpoot van een veenmol.
a = oor, aan de basis van
de scheen.

84

Enkele van onze bekendste sjirpers laten we nu , wat hun "zang" betreft, in 't kort de revue
passeren.
Het gesjirp van de mannelijke VELDSPRINKHANEN (Acrididae) wordt bij vrijwel alle
soorten teweeggebracht door het snelle strijken van de achterpoten langs de voorvleugels.
De binnenkant van de achterdijen dr~gt nl. een rij minuscule tandjes (gemiddelde lengte
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0,05 mm) waarmee de zanger langs de verdikte aders van de voorvleugels strijkt. Het ontstane geluid wordt nog versterkt door het meetrillen der vleugels.
Ons land telt 20 soorten veldsprinkhanen waarvan de meeste hun eigen typische zangwijze
hebben, atnankelijk van vleugelgrootte en beadering. Slechts enkele ervan zijn niet tot
sjirpen in staat doordat de voorvleugels gereduceerd zijn; bij die soorten is het gehoor ook
nauwelijks ontwikkeld.
Geluidssterkte en toonhoogte zijn ook afhankelijk van de strijksnelheid; bovendien variëren
aantal en vorm der tandjes van soort tot soort; gemiddeld zijn er 25 per mm! De soort met
de minst ontwikkelde zang heeft het geringste aantal tandjes (Faber, 1929).

]

1
Locusta viridissima.

~

Wijfie grote sabelsprinkhaan.

à.

Achterdij veldsprinkhaan.
a = rij tandjes, waarvan er
3 vergroot zijn weergegeven.

Ook de GROTE SABELSPRINKHAAN (Tettigonia viridissima L.) bezit een voor de
soort kenmerkende zang. Aan de basis van de rechter voorvleugel bevindt zich een verdikte
ader om een doorschijnend vlies dat voor resonantie zorgt. De linker voorvleugel heeft op
dezelfde plaats een dwars verlopende ruwe ader. Het doordringende sjirpgeluid ontstaat
door het wrijven van de 2e ader over de Ie.
De naam sabelsprinkhaan dankt het dier aan de sabelvormige legboor van het wijfje.
Er zijn ook vleugelloze sprinkhanen die vnl. op donkere plaatsen leven; ze sjirpen niet en
bezitten dus ook geen gehoororganen.

I
Legboor wijfje grote
sabelsprinkhaan.
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Vervolgens onze KREKELS (Gryllidae) wier doordringend gesjirp nog slechts door een
enkeling wordt geapprecieerd, in tegenstelling tot nauwelijks een eeuw geleden toen men
hun zang beleefde als een verrijking van de huiselijke sfeer: Dickens' beroemde "Krekeltje
aan de haard" legt hiervan getuigenis af.
De afgenomen waardering voor dit sjirpen zal in onze aan geluiden toch al niet misdeelde
samenleving, zijn oorzaak zeker ook vinden in de eigenschap van krekels om bij het stijgen
van de temperatuur luider en met steeds korter tussenpozen te zingen. Rest ons dus de
schamele troost dat alleen de mannetjes concerteren, hetgeen ook de oude Grieken reeds
bekend was, getuige de verzuchting van de dichter Xenarchos: ,,Gelukkig de krekelman,
dat zijn vrouw niet praten kan".
Het geluid wordt op soortgelijke wijze geproduceerd als bij de sabelsprinkhaan: het tegen
elkaar wrijven van beide vleugelschilden.
Vrij recente proeven van J. R. Pierce en E. E. Davis jr. hebben aangetoond dat het voor
ons hoorbare gesjirp van krekels slechts lagere tonen bevat. Het scala van ultrasone
signalen waarmee krekels onderling converseren, is belangrijk uitgebreider.
De veenmol of molkrekel (Eng. mole cricket; Gryllotalpa L.) zingt zelfs nog onder de
grond.
Het woord krekel zou een imitatie zijn van het geluid van het insect; het stamt van het
oud-Franse "criquet" = veldkrekel.
En tenslotte de zangcicaden (Cicadidae), vnl. tropenbewoners; ook zij hebben een vocaal
repertoire dat soorttypisch is en dat alleen door de mannelijke linie ten gehore wordt
gebracht: een schril gesjirp, produkt van een gecompliceerd apparaat onderaan het lichaam.

G.J. Pop
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