Muzykalne owady i biologiczny termometr
wierszcz mia³ marzenie - jedno, jedyne:
Chcia³ sobie zrobiæ cyt, cyt za kominem.
A tu, do cholery, same kaloryfery.
Marian Za³ucki
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ima. Ca³y wiat pokry³a puszysta pierzynka. Ze wzglêdu
na dokuczliwe zimno, najczêciej w tym okresie przebywamy w domu. Ongi, dla podniesienia temperatury w izbach
mieszkalnych, rozniecano w piecach ogieñ; wówczas rozlega³o
siê delikatne cykanie dzikiego lokatora  wierszcza.
Dlaczego owady generuj¹ dwiêki? Po co im to brzêczenie,
bzykanie, cykanie, ko³atanie itd.? Badania wykaza³y, ¿e najczêciej jest to zjawisko uboczne. Jednak w niektórych przypadkach ma charakter celowy i spe³nia wówczas niezwykle istotn¹ rolê w ¿yciu tych zwierz¹t. Dotyczy to zw³aszcza okresu godowego, kiedy to osobniki ró¿nych p³ci, wykorzystuj¹c wspomniane zjawisko, odnajduj¹ siê. Romantyk powie, ¿e muzykalne
owady maj¹ swoj¹ ulubion¹ melodiê, która wi¹¿e zakochane pary
na ca³e ¿ycie, trwaj¹ce a¿... kilka tygodni. Jest w tym stwierdzeniu
du¿o przesady, gdy¿ po akcie przed³u¿enia gatunku obie strony
przestaj¹ siê sob¹ interesowaæ lub nawet która ze stron specjalnie unika drugiej. Przyk³adem jest komar brzêcz¹cy Culex pipienis. Otó¿ samica komara generuje przy pomocy skrzyde³ falê akustyczn¹ o czêstotliwoci oko³o 500 Hz, odbieran¹ przez jej partnera znajduj¹cego siê w obszarze zasiêgu tej fali. Samiec posiada
na g³ównej osi ka¿dego czu³ka silnie pierzaste w³oski, które pe³ni¹ rolê w¹skopasmowej anteny akustycznej, dopasowanej w³anie do czêstotliwoci 500 Hz, a narz¹d Johnstona odbiera sygna³y z czu³ków i przekazuje je do uk³adu nerwowego. Dziêki temu,
z du¿ej odleg³oci pod¹¿a on w kierunku swojej wybranki. Po
okresie godowym samica, s³ysz¹c brzêczenie samca (inna czêstotliwoæ), wyranie unika go. Aby doczekaæ siê potomstwa, musi
ona przed z³o¿eniem jaj pobraæ krew z organizmów ciep³okrwistych: ptaków lub ssaków; w przeciwnym wypadku jej organizm
nie wytworzy p³odnych jaj. Dlatego zrozumia³e staje siê zjawisko
napastowania ludzi przez te owady, a dok³adnie przez zap³odnione samiczki. Sprytni Japoñczycy, wykorzystuj¹c fakt ucieczki zap³odnionych samic komara przed swoimi partnerami, skonstruowali miniaturowe generatory dwiêkowe odstraszaj¹ce je. Próbowa³em kiedy powtórzyæ to dowiadczenie, ale natrêtne owady
nie przejmowa³y siê moimi generowanymi dwiêkami, mimo ¿e
zmienia³em ich czêstotliwoæ w szerokich granicach. Naladowanie komara, jak widaæ, nie jest proste. Nale¿a³oby nagraæ dwiêki
emitowane przez samca i dokonaæ analizy FFT, a dopiero póniej
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próbowaæ skonstruowaæ takiego sztucznego akustycznego komara.
W trakcie ewolucji powsta³y bardziej wyspecjalizowane narz¹dy s³uchu u owadów, mianowicie propiocetywne narz¹dy chordotonalne. Maj¹ one postaæ cienkiej b³ony bêbenkowej, pobudzanej do drgañ przez fale akustyczne. Narz¹dy s³uchu o takiej
budowie, zlokalizowane na odw³oku tu¿ za tu³owiem lub ostatnim segmencie tu³owia, posiadaj¹ tzw. motyle nocne reprezentuj¹ce miernikowce (Geometridae) i niedwiedziówki (Arctiidae),
a tak¿e szarañcza i niektóre pluskwiaki, m.in. gatunki wodne oraz
cykady. Wymienione motyle za pomoc¹ swoich receptorów dwiêku potrafi¹ wykryæ ¿eruj¹ce nietoperze, które pos³uguj¹ siê echolokacj¹, i w porê bezpiecznie ukryæ siê przed nimi; co wiêcej 
pewne æmy same potrafi¹ wytwarzaæ ultradwiêki zak³ócaj¹ce pole
akustyczne nietoperzy, powoduj¹c tym samym ich dezorientacjê.
U prostoskrzyd³ych d³ugoczu³kowych (Ensifera) receptor
dwiêku  narz¹d tympanalny  wystêpuje m.in. na goleniach
przednich odnó¿y. Lokalizowanie ród³a dwiêku odbywa siê przez
zmianê ich po³o¿enia. Pasikoniki i wierszcze potrafi¹ te¿ same
generowaæ dwiêki. U wspomnianych owadów wystêpuj¹ dwie
przekszta³cone powierzchnie na przednich skrzyd³ach, tworz¹ce krawêd i pilnik, które pocierane o siebie generuj¹ dwiêki. Æwierkaj¹ przewa¿nie samce, u niektórych gatunków tak¿e
samice tu¿ przed samymi godami, ale wytwarzane przez nie dwiêki s¹ niezwykle s³abe. Generowany dwiêk (jego amplituda i wid-
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domesticus a temperatur¹ otoczenia. Wzór matematyczny ³¹cz¹cy tê zale¿noæ ma postaæ:
T=50+(N-40)/4;
T  temperatura w °F ;
N  czêstotliwoæ [1/min]
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mo) zale¿y od kilku czynników: budowy z¹bków pilnika, wymiarów i kszta³tu skrzyd³a-rezonatora i szybkoci przesuwania
pilnika po krawêdzi. Przyk³adowo: u niektórych wierszczy
ka¿dy tryl powstaje wskutek oko³o 10...20 drgañ b³ony skrzyd³a.
Przy uderzeniu ka¿dego z¹bka o skrzyd³o powstaje fala akustyczna o czêstotliwoci 2-3 kHz, zawieraj¹ca ma³o czêstotliwoci harmonicznych (dwiêk czysty). Zwykle owady generuj¹ i s³ysz¹
ultradwiêki, le¿¹ce ponad pasmem s³yszalnoci cz³owieka (20
Hz-20 kHz), np. szarañcza reaguje na czêstotliwoci powy¿ej 90
kHz. Do najg³oniejszych nadawców nale¿y znany przedstawiciel wierszczowatych  turkuæ podjadek Gryllotalpa gryllotalpa,
którego mo¿na us³yszeæ z odleg³oci a¿ 1,5 km (!). Jest to mo¿liwe ze wzglêdu zarówno na du¿¹ moc emitowanego dwiêku, jak
i na jego stosunkowo nisk¹ czêstotliwoæ; fale o wiêkszych czêstotliwociach, zw³aszcza ultradwiêki, s¹ silniej t³umione.
Interesuj¹ce dowiadczenia prowadzili na prze³omie lat 60. i
70. naukowcy francuscy, którzy skonstruowali specjalny przetwornik elektroakustyczny, tzw. jonofon, dzia³aj¹cy na bazie zjawiska
przewodzenia pr¹du elektrycznego przez zjonizowane powietrze.
Dziêki bardzo ma³ej masie drgaj¹cego powietrza, nowy przetwornik pozwala³ na emitowanie fal akustycznych w zakresie 100 kHz
i wiêcej. Odtwarzaj¹c przez jonofon nagrane na specjalny magnetofon sygna³y akustyczne goduj¹cych samców  reprezentuj¹cych
nadrz¹d prostoskrzyd³ych (Orthopteroidea), badacze wabili ich
samiczki. Wykazano, ¿e generowane dwiêki s¹ modulowane w
amplitudzie (rytm nasilania i zaniku dwiêku). Dla ka¿dego æwierkaj¹cego gatunku ten rytm jest inny i pozwala bezb³êdnie kojarzyæ siê w³aciwym parom. Dla ludzi jest on nies³yszalny ze wzglêdu na zbyt du¿¹ bezw³adnoæ naszego ucha. Transformacja widma w kierunku mniejszych lub wiêkszych czêstotliwoci przy niezmienionej owej modulacji nie mia³a wp³ywu na zachowanie siê
samiczek, które, s³ysz¹c sygna³y akustyczne, kojarzy³y je z mi³osn¹ pieni¹ swojego niewidzialnego partnera, symulowanego w
tym przypadku przez aparaturê badawcz¹.
Inne badania wykaza³y, ¿e wystêpuje korelacja pomiêdzy czêstotliwoci¹ ponawiania cykania wierszcza domowego Acheta
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Mo¿na powiedzieæ, ¿e mamy tu do czynienia ze swoistym
biologicznym termometrem. Ciekawe, który receptor pozwala
wierszczowi na mierzenie temperatury otoczenia?
*
Budowa wielkich metropolii izoluj¹cych ludzi od wiata przyrody powoduje, ¿e na co dzieñ mamy coraz rzadziej do czynienia
z dzikimi zwierzêtami. Mo¿emy zauwa¿yæ jedynie muchê domow¹ i paj¹ka k¹tnika, rzadkoci¹ jest wymieniony wczeniej komar, biedronka, mrzyk muzealny, a jesieni¹ z³otook, reprezentuj¹cy nadrz¹d siatkoskrzyd³ych (kilka egzemplarzy zalêg³o siê w
Katedrze Pojazdów i Maszyn Roboczych). Natomiast wiele osób
narzeka na pospolicie wystêpuj¹ce mole ubraniowe. Niekiedy na
obrze¿ach miast pojawiaj¹ siê dziki, sarny, lisy. Nowym zjawiskiem jest ostatnio ekspansja sroki, przedstawicielki krukowatych,
której obecnoæ od kilku lat w Gdañsku powa¿nie przetrzebi³a
populacjê wróbla. Zastanawiam siê: kogo staæ w epoce komputerów i lotów kosmicznych na luksus w postaci wierszcza za kominem?
PS. Obserwuj¹c owady zasiedlaj¹ce Lasy Oliwskie odkry³em,
¿e wród tutejszych samiczek komara brzêcz¹cego s¹ narkomanki. Dowodem jest zamieszczone na poprzedniej stronie zdjêcie.
Przedstawia ono samiczkê na kwiatostanie kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine. Storczyk ten wyrasta zwykle w
miejscach rzadko odwiedzanych przez owady  nale¿¹ do nich
np. lene ostêpy; prezentowany egzemplarz wyrós³ latem 1999 r.
w Zielonej Dolinie, w p³acie skrajnie ubogiej ¿yznej buczyny.
Dlatego, jeli ju¿ jaki owad odnajdzie kwitn¹cy kruszczyk, ten
ma do zaoferowania nektar zawieraj¹cy... narkotyk. Odurzony
owad ma nieskoordynowane ruchy i przebywa na kwiecie d³u¿ej,
tym samym ³atwiej zabiera lub zostawia tzw. py³kowiny  przyczynia siê tym samym do zapylenia roliny (py³kowiny s¹ to zawieraj¹ce py³ek kwiatowy maczugowate twory, przyczepiaj¹ce siê
za pomoc¹ uczepków do cia³a owadów: g³owy lub odw³oka).
Bior¹c pod uwagê ma³e wymiary komara, nie jest on w stanie
pomóc wymienionemu storczykowi w przed³u¿eniu gatunku. Ale
za to, za darmo, naæpa siê do woli.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
(Zdjêcia autora)
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