
Ultrattud hOS SVenska virtbitare

INGEMAR AHLEN

Allmant Om ultraliud hOS insekter

Att det rlnns insekter som alstrar ultrajud,dvs

med hё gre svangningStal ener frekvens an det

manskliga ёrat kan uppfatta,har varit kant sedan

1930‐ talct Det var di″ sikern Pierce vid Har‐

vard― universitetet genom expcriinent upptacktc

att virtbitare gav ifran sig ultraliud(Pierce 1948).

Si sminingom har forskare i flera lander pavisat

ultraliud hOS Olika insektgrupper (och andra

diurgrupper), doCk hittills mcd dominans br
tropiska former. Som exempel kan nhmnas en
artikel av Suga(1966)som beSkriver hur man
upptackte Och undersё ktc ultraliudSSing hos nc_

ra vartbitare pa Trinidad. En ёversikt ёver kun―

skaperna om ultrauudskOmmunikation hos diur
flnns i en bok av Salcs och Pyc(1974). Fё r cn

allmin bakgrund ifraga om● urS,bl a rat宙 ngars,

UudalString,uudetS egenskaper etc,kan hanvisas
tin flcra kaplteli en bok om tturs akustiska bete―

enden sammansthlld av Busnel(1963), speCient
avsnitt skrivna av Dumortier.Vidare kan hanvi_

sas till cn liten larobok i bloakustik av Michelsen

(1977)dar nuvarande kunskaper om judalstring,
kommunikation och h6rsel hos diur brklaras

Ah16n,I:Ultrauud hOS SVenska vartbitare[UitraSOnics in songs of Swedish bush crickets

(Orth,Tettigon五 dae)]― Ent.Tidskr 102:27■ l Lund,Sweden,1981.ISSN 0013-886x

Of the 10 Swedish species of bush crickets 9 stridulate with their elytra The author
recorded the songs of thesc species in their natural habitats, using instrumentation tape
recorder and ultrasonic detectors Song rhythm pattcrns and frequencies are presented for
each species with comments on the ultrasonic components, audibility at distance in the
fleld with and without detectors etc For 8 ofthc 9 stHdulating species detectors seem to be

nccessary for efflcient survey work and population studies in the fleld

ln 5 species direrences found between the songs used in daytime and at night werc
analysed and discussed The rnostimportant difFcrences were found in species singing close
to the ground lP′ ar」′ε′′′s′′″ric“′α′α, ν′′″′op′′″α brac力 )'ρ′′′′, ブИ bjεο′ο″),Whereas no
corresponding direrence was found in species singing from trees or high bushes(rerrigο ll′α
ッ′″′″ssF777α ,LeprOp力 y‐ ρrr″ crarissル 71α )The very intense songs heard at night have distinct
and discrete tooth― pulses,while corresponding songs in daytime contain continuous sound
waves and less conspicuous tooth― pulses in the flle pulsc―train lt is suggested that this
phenomenOn could be something more than a mere in■ uence of temperature on song
rhythm. They could be adaptations to more efrlcient spread of sound waves under the
acoustical conditions that prevail above ground at night
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med  utgangspunkt frin radande ttsikaliska
princlper.

Vilka fl・ ckvenser ett diur kan prOducera bc‐

sthms brst och framst av uudorganets storlek.

sma ttur kan pa grund av storleken inte produ―

CCra tudvagor mcd laga frekvenser Anvand‐
ningen av hё ga frekvenser hr dar16r naturlig fbr

insekter men har dock klara nackdelar. Hё ga

frekvenser absorberas mera av luften och har

svart att passera hinder t ex i fornl av vegetation

Ett uudOrgan,cllcr strukturer som omger det,

kan ha ctt ellcr flcra resonanssystem som kom―

mcr i svangning OCh darigenOm fё rstarkerliudeti

vlssa frekvensomradcn.

Fёrckomsten av ultratud kan Ocksi vara en
fё lid av att uudet innchaller transientcr(t ex

plёtslig uudStё t di fё remal slas mot varandra)
vilket ger breda frekvensspektra. Det liud SOm

cn aygande insckt istadkommcr uppfattar vi ofta

som en surrande ton,en ton som har vingsiags‐

hastighetens frckvens.Flygsurrct bestar i ttalva

verket av en serie judstё tar av bunerkaraktar

med stor bandbredd i frekvcnsspektrum Flyg―

surr hos t cx stcklar och flugor innchallcr darfё r
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en hcl del ultratud.Fё r narmare uppgifter om
vingjud hos insekter se t ex Sotavalta(1963)och

Dumortier(1963a)
Hittins kanner man t‖ i nigra olika typcr av

judalstrande organ hos inscktcr som kan produ‐

cera ultrabud.Det rё r sig ofta om iiktion mcllan

sarskilt utbildade strukturer, t ex stridulations―

organ hos ratvingar och skalbaggar.Det ar ocksa

fraga om vibration av membraner sasom tymbal―

organ hos sangCikador och vissa spinnare.Vida―

re astadkoms ultrajud vid in―  och utblasning,

vilket sker t ex hosノ 4ε力′″ο77r′ α αr″οροs(Lepid,
Sphingidac).Yttcrligare ett satt ar kant nanlligen

hos ett nattfly(en Jり ′′′οrカプs_art)som kan prOdu‐

cera ultratud genom att klappa vingarna ёvcr
ryggcn.

Fёrutom hos ratvingar Och r」 hrilar har ultra‐

liudSalstring pavisats t ex hos nera skalbaggs‐

grupper, sangCikador, buksirnmare och myror.

Eftersom uudalstring innu ar daligt ener inte alls

undersё kt hos itskllliga insektgrupper ar detinte

osannolikt att man kommer att upptacka flera

ultraliudsprOducerande  ttur  Stritarna,  vars

ludprOducerande organ beskrivits av Ossian―
nilsson(1949),har Oftast mycket svaga uud.Dar‐

16r ar det en vanlig,ppfattning(se t eX Chinery

1976: 122)att de i betydande utstrackning an_

vindcr ultrauud  OSSiannilssons ursprungliga

hypotes,att stritarna i huvudsak ko■ lmunicerar
med hiう lp av vibrationer i fasta substrat,har

dock nyligen kom■ lit i ny dager. Japanska un‐

dersёkningar har visat hur stritar (Ichikawa
1976)kan kanna av vibrationcr som fortplantas

iang vig genom vaxtstanglar.Med hialp av en

fё rrlnad matteknik,laservibrometri,utvecklad i

Danmark,har mekanismen fё r kommunikation
med vibrationer kunnat studcras narmare(Mic―

helsen et al. in press). Kominunikation genom
vibrationer i marken ar Ocksa kand genom
undersё kningar av tropiska bladskararmyrOr

(Markl 1967-68). Dcssa myror producerar ultra―

Uud l luften men kan inte hё ra ultraliud.Fёrkla―

ringen ar att stridulationens vcrkliga funktion ar

att den ger lagfrekvent vibration i jorden som

andra myror kan reagera pa.

En del insckters ultrauud har en intressant

funktion.De anses utg6ra brsvar motjagande
nadderm6ss och avgesi ett frekvensomrade som
fladderm6ss lyssnar pa.Man tanker sig attliuden

kan brvilla naddermё ssen just som dc narmar
sig bytet,nagot som antas ske hos flera artcr av

famiUen Arctiidac(Dunning&Roeder 1965,Ful―

lard,Fenton&Simmons 1979).′ ″αε力′S′ο(pifi‐

gelsёgat)kan avge ett intensivt ultrajud nar det

sittande plё tsligt ёppnar vingarna Detta har tol―

kats som ett skramscHate riktat mot attackeran―

de Πaddermёss(Mφ hl&Millcr 1976)Vid under―

sё kningar av 6vervintringsplatser fё r fladder―

m6ss harjag f ё funnit attr″ ασヵis iο ,11lsammans
mcd S`.ο′′ορr′りχ′め

“
′″ir(Noctuidac)oCh T7・′―

ρ力οsα `ノIrbFrα′α (Geometridac), ofta delar vin‐
terkvarter mcd fladderm6ss i grottor, gruvor,
k,1larvalv etc. Ⅳlan kan darfOr undra vad de tva

andra rJarilarna kan ha br brsvarsmekanism ei
tcrsom de ocksa sitter helt 6ppet pa vaggar Och

tak

NigOt Om tekniken fbr studier av ultrattud

Med町
'lp av portabla detektorer som omvandlarultrabud till hё rbara signaler kan man mycket

enkelt lyssna cfter och spela in jud som annars

ar Ohёrbara.Dct rlnns nu portabla dctcktorer av

tva。 lika typer, ett blandaresystcnl(McCue &
Bcrtolini 1964,Sales t%Pye 1974: 17-22)och ctt

delaresystem(Andersen&Miller 1977).Signaler
fran dessa detektorer kan latt dokumenteras ge‐

nonl inspeining pl en enkel kasscttbandspelare

eller ett rlckminne l efterhand kan man da jam_

16ra vad man hё rt med litteraturuppgifter ener

mcd sakert artbestamda tturs laten pa kassett.

Dctcktoruuden ar forvanskningar av de akta liu_

den dar en del av informationen gatt f6rlorad.De

duger dock till att studera rytmen i cn sang efter―

som detektorn itcrger luden i ratt hastighet si

gott som samtidigt som dc mottagcs.

Ytterligarc cn mctod att hё ra och undersё ka
hur ultraliuden ar beskarade ar att spela in liu‐

den pl en matbandspelare och sedan spela upp
dem i langsam hastighet. Sadan utrtlstning ar

emellertid myckct dyrbar och endast nhtt och
jamnt pOrtabel Vid noggrannare analyser av ult‐

ra」 ud ar detta dock en nё dvandig metod.
Nar jag spCladc in de vartbitarelaten som be―

skrivs nedan anvinde jag en QMC S ll10 ultra―

liudSdetektor, en Bricl & К3aCr 2209 1iudniva_
matare somぉ rsthrkare samt en Brtel&均 aer

7004F matbandspelare.Analyserna utf6rdes med

町,lp av Nicolet 2090 digitalt minnesoscilloskop

och 446A frekvensanalysator.

Uppgifter om flrmor som shjer ultrauudsdC‐

tektorer och viss tcknisk information om dc ollka

systemen kan crhinas frin forfattaren



Ultralud i sVensk natur

Fёr den svenska entomologen kan det vara
spannande att tt reda pa hur mycket ultrauud

frin insekter dct fbrekommcri dcn svenska natu‐

ren Efter att ha arbetat i tre ar med ultrajuds‐

teknik fOr artbesthmning av fladderm6ss i長 1lt,

harJag pa kё pet bё ttat tt en viss uppfrattning om

vilka starka ultrajud som ofta hё rs i svenska

marker och skan beratta lite Om det.

Nar man lySSnar ined detektor i naturen mar‐

ker man snart att det ar cn myCkct tystare varld

an inom det hё rbara omradet. Man slipper t ex

Uud frin avlagsna bullerkhHor sasom flyg,bilar,
tag Daremot ar kraftigt vindsus i vegetationen,

vattenskvalp vid stranden, forsande bickar,

tramp pa grusgingar,skramlande nyckelknippor

fulla av starka ultrabud.Fladdcrm6ssens onen―

teringsiaten ar de jud som man oftast ar hё ra.

Nar det g,1ler insekter ar det endast en grupp

som dominerari ultraliudSdelen av dcn akustiska

mibёn, nhmligen vartbitare, Tettigonildac De
har starka ultrauud SOm hё rs pl lingt han Och

deras sang fё rekommcr at.linstone i Syd―  och
Mcllansverigc fran slutet av juli till mitten av

oktober. Jag skall darfё r redogёra narmare fё r

deras uudalStHng och hur inyckct ultraliud deras

sing innehaner.

Utё ver vartbitarna fOrefaner det inte vara nag‐

ra (i SVerige)vanliga insekter som ar sarskllt

framtradande i ultrauudSOmradet.Markgrashop_
pornas spel ligger till stё rsta delen i det h6rbara

omradet, men med en ultrauudsdetektor kan
man lattare lokalisera vissa av arterna,i synncr‐

het om man har nedsatt hё rsel ёver 10 kHz.
Flygsurr t ex frin steklar och flugor hё rs i detek―

torn nar de passerar rnikrofonen men normalt ar

den hё rbara delcn av uudet Starkarc Stridulation

hos ctt flertal skalbaggar innehaner ultrabudS―

frekvenser inen hё rs i allmanhet bara pa myckct

nara haH.

Fig l A―C.T′″′gο″″ ッル′グ,ss′771a Sang presenterad
som oscillogram,お rst med hё rbar rytm under 2 s(A),
darefter ett avsnitt om O,2 s omfattande tva tvastaviga

Uudelement(B)och Siutligen 40 ms med en■ lpuls(C)
dar tandpulserna framtrader tydligt lnspeining Jord
vid Vomb,Skane,7 sept 1980.

T ν′″′ノIssi772´  SOng shown as Oscillogram with sound
pressure against time Rhythm pattern in 2 s(A),two
pairs of rllc pulsc‐ trains in 0 2 s(B)and a pulsc― train

with tooth― pulses visible(C)
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Hittills harjag endast hё rt starkt ultrauud frin

tva insekter som inte ar vartbitare,i blda fallen

annu sa langc oidentiflerade.I det ena fanet rё r

det sig om en insekt som i skymningen vid mid―
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Fig l D.rarragο ″′αッjガ′おsj″ α.Frekvensspektrum av
sangen visar att den har mcst energi vid 10 kHz,rnen
ocksa har toppar vid 17,32 och 39 kHz Se iv.Fig l
A―C.

r. ッ′″J′Jssル″α Frequence spectrum of the song(D)
with relative sound pressure level in dB― scale shows
highest peak ofenergy at 10 kHz and Other peaks at 17,
32 and 39 kHz Ali frequency spectra,cxcept in flgs 6
and 9,are averaged on 32 samples in cach case.

sommartid hё rdes avge ett intensivt surrande

bud fran tridkronor.Suretsom kom il,5 siinga
strofer bestod av snabbt upprcpade pulser med

koncentration vid 39 kHz Jag har hё rt uudet pa

01and och i Uppland,rnen hittills lnisslyckats att

fastst,1la tturetS identitet l dct andra fallet rё r

det sig onl en nattfJaril,tr01igen nattay,sonl pas‐

serade bilen nar jag pa Gotland i augusti kё rde

och lyssnade med ultratudSmikrofon i takluc‐
kan.

De svenska vartbitarna

vartbitarnas normala liudalString istadkoms
med ett stridulationsorgan nara basen pa thck_

vingarna Nar den s k skrapan pa hё gra tack_

vingens kant dras mot den s k fllen pa vanster

tickvinge astadkoms uudpulser vars frekvenser

till stor del bestams av de resonanssystem som

satts i vibration.Vatte liud SOm kan hanfё ras till

skrapans anslag rnot cn tand kallas tandpuls.He‐

la skrapans drag 6vcr rllen resulterar i en rad

tandpulser som tillsanlmans kan kallas en fllpuls

eller en stavelse i sangen. Filpulsen astadkom‐

mer vartbitarna normalt nar de stanger tackving‐

arna. Hos cn del arter ger avcn 6ppningen av
thckvingarna cn fllpuls som dock brukar vara
snabbare och svagare. Hos andra arter 6ppnas

tickvingarna bud16st.Flera rllpulser eHer stavcl‐

ser kan produceras itit f6ud i grupper och bildar

Fig 2 A―C.D′ crJε″sソ′″″′C′ツ0″′s Sang i Olika grad av
detaUupplёsning(A tin C)Inspeining ttord Vid Vebe―
rёd,Skane,8 sept 1980

D ッ′r″7rcJソο″″s Song oscillograms in difFerent time
scales(A to C)

B

,'ll ,ll ,J tl rl
IЧ  WЦ  可l ЧI

C



lJttratjud hos svenska vcirtbitare 3l

Fig 3 ‐ C. P力ο′′グοpr′″a gr′s′οαρ′′″α・Sang i Olika
grad av detauupplё Sning(A till C).Inspeining giord Vid

Krusenberg,1」 ppland,4 aug. 1980

P力  g″ Js′οαρ′ιra Song oscillograms in difFerent time

scales(A to C)

Fig 2 D.D′ cric〃 sソ′rr″ c′ッ0″′s Frekvensspektrum av
sangen.se av.Fig 2 A― C

D.ν′″″′cJッο″〃s.Frequency spectrum ofthe song.

dl ofta de minsta budelement som det manskliga

ёrat kan uppfatta.

Av dc 10 svenska vartbitareartcrna(Tettigo‐

n五 dac)har 9 ett Stridulationsorgan.En art,nanl‐

ligen ルイ′εο″′′21a r/1α′αssi71′′71, Spclar diremot

genonl att trulnma lned ena bakbenct rnot under‐

laget(Currie 1953,Harz 1955)Det rlnns visscrli‐

gen en beskrivning av en stridulationsmekanism

hos denna art(Cappe de Bai1lon 1921), mcn
uppgiften har aldHg verirlerats.Trots forsё k har

jag annu inte lyckats tt hёra nagon uudyttring

fran′、ィιε。″′′,lα r/2α′αss′ 71fr′ ,7.

vara stridulerande vartbitares sing flnns be―

skrivna i atskilliga handb6cker och artiklar och

nagra ar rned pl en grammofonskiva Hanvisning

kan gё ras till Fabcr(1928, 1953), HarZ(1957),

Ragge(1965,ua.)。 ch H。 lst(1970). Dc hё rbart

stridulerande arterna rlnns med i wallins(1979)

kassett och texthaic med svenska grashoppor

och vartbitare

Si gott som alla hittills publicerade budanaly―

ser av vartbitare, sonl tacker ultrabudsdelen av

sangen,har baserats pa unders6kningar och in―

spclningar av infingadc cxcmplar Man kan dock
inte vara si saker pl att sangcns rytm och intcn―

sitet ar helt naturliga nar vartbitarc ttunger inne i

slutna rum. Det kan darfOr vara av intressc att

presentera fakta om de svenska vaibitarnas
sing sa som de hё rts och spelats in under fhitfor‐

hinanden i arternas typiska biotoper.Fё r vatte

art skan redOvisas data om singens rytin och
frekvens tillsammans med kommcntarer om hur

singen hёrs med och utan detektor. Vidarc be―

skrivs skillnader menan dagSing och nattsang
hos nagra av arterna.

B

dB I丁

|」

A
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li島鼈ぶI観‰」等鰐「
″FКkve“ wen‐

P力 g′ Js′οαρ′′″α Frcquency spectrum ofthe song

TiH beskrivningarna rlnns dcls osci1logram,

dels  frckvensspektra  Oscillogrammen  visar
judtrycket avsatt mot tiden och askadligg6r

rytmen.Med dc olika tidsskalorna visas fё r flera

artcr sangcn l olika grad av deta」 upplё Sning,
fran det rytm‐ mёnster man kan uppfatta med
hёrseln ncd tiH den judtryckskurva som tand‐

pulsen utgёr Frekvensspektra (med dB― skala
sonl anger dcn relativa budtryCksnivan)visar var

i frekvcnsskalan sangen har mest encrgi, men i

Ovrigt far man undvika att llsa ut nigra detajer

ur kurvorna. Dct bё r nanlligen Observeras att

frekvcnskurvan kan andra utseende pa grund av
avstand och vinkel dll uudkallan,mellanvarande

Fig.4A―DP′α′ッεセFs″′″″ε′′α′α Dagsang(A,B)och nattsang(c,D)med skilinaderi fraga om horbar rytm(A
oCh C)OCh i fraga om tandpulsernas tathet(B och D).Inspeining ttord Vid Frael,Gotland,8 aug.1980(C,D,F)
och pa Lilla Karisё ,Gotland,10 aug.1980(A,B,E)

P ′′71′ ic“′α′α Oscillograms showing direrences between song types used in day(A,B)and night(C,D)

A

B
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P′′″′ic″′α′α Frequency spectrum from day(E)and
night(F)

vegetation mm.Samtliga frekvenskurvor utom i

Fig.6 och 9 har istadkommits genom medelvar―

desbildning av 32 1iudsamples fran respektive

sang eller speciflcerade delar darav. Kurvor i

Fig 6 och 9 baseras pl enstaka judsamples.

Inspelningarna ar i samdigaね n giorda pl ett

flertal meters avstand och svarar salunda rnot det

bud SOm nOrmalt kan na lyssnaren eller dennes
detektor vid inventering ener studier av vartbi_

tare iぬlt.

Vid inspelningarna har jag spelat in sav五 1。 ri_

ginaljudet som de i detektorn omvandlade liu‐

den. De fOrra anvands har nedan fё r beskriv‐

ningarna.De senarc haller pl att redigeras till en

kassctt som skall kunna anvandas fё r artbe‐

sthmning av vartbitare med detektor

Tettigonia viridissilna.Sangen som kan hё ras pa

dagen, men framfё r a‖ t pa natten, ar myCket
stark och utgёrs av ctt sammanhingande surr
med ca 10 urskiubara liudelement per sekund

(Fig l:A)Dessa uudelcment bcstar vardera av
tvi pulscr(Fig l:B)somjag inte vct huruvida de

cndcra astadkommes av atttackvingarna stanges
mcd tva ryck ener att tvi hcla vingrё rclser utfbrs

i snabb fblid Fё re varie ■lpuls_par i Fig. 1:B

ι〃r″αクタ′力οS Sνι″∫たαソ′″rarar` 33

syns ett svagt uud som antagligen ar frin opp―

ningen av tackvingarna.

I Fig l har vid oscillogram A markerats hur
ling tid som aterges i st6rre tidsupp16sning i

OscinOgram B.Pi samma satt visas vid oscillo‐

gram B hur lingt avsnitt som aterges i C.Det ar

dock intc cxakt de markerade avsnitten som
aterges i nasta bild utan bara motsvarande posi‐

tioner i singen.

Singens frekvensspektrum(Fig.1:D)uppviSar

toppar vid 10,17,32 och 38 kHz Eftersom sang_

en har mest energi vid 10 kHz kan man med
normal hё rsel, hven ratt lingt upp i aren, hё ra

denna art pa myCket stora avstind. En ultra‐
judsdetektor behё vs salunda endast om man har

kraftigt ncdsatt hё rsel.

Decticus verrucivorus. Sangcn ar ett samman―

hangande surr som bestar av latt urskilibara ele‐

ment, i lnin inspelning upprepade 8)9 ganger
per sekund(Fig.2:A,B).I inledningen konlmer

Uuden lingsamt och accelererar tin fun hastighet.
Vatte tudelement bestar av en grupp av 3 cner 4

starka rllpulser med menanliggande korta svaga
jud. Gruppen inleds ofta av ctt svagt inen lite

lingre uud(Fig.2:C).Uppdeiningcn i fllpulser

kan antas bero pl att thckvingarna stangs med
flera ryck(4 sti C)ener att ncra ёppningar och

stingningar sker i snabb fojd

Frckvenskurvan(Fig.2:D)visar att singen har

mest cncrgi l omradet 14-19 kHz.Med god h6r―

sel och/eller detektor h6rs sangen pa flcra tiotal

meters avstand mcn ar inte lika stark som hos

r′ r′Jgο 72メ αップr′ノピssillla.D′ crFc〃 sソ
`″

″rrCプソ0″″s ar

den enda av vara stridulerande vartbitare som
jag intc hё rt nattetid.Enligt litteraturen skall den

ocksa krava s。 1。ch varme fё r att spela

Pholidoptera griseoaptera。 勁unger bide pa dagen

och natten en kort strof som upprepas relativt

langsamt. vid hё g aktivitct pa nattcn kan den,

som i min inspcining(Fig.3:A),na upp till ca 12

strofer pa lo sekunder VaJe strOf bestar oftast

av 3 rllpulser(Fig.3:B),varav den fё rsta ar nagOt

svagare och kortare Liksom fё r de tva fё re_

gaende arterna arjag OSakcr pa om denna upp―

deining i fllpulscr cller stavelser beror pl att

tickvingarna stangS i nagra ryck eller om de gё r

nera bppningar och sぬ ngningar i snabb fojd.
Vissa strofcr inlcds med ett mycket svagt jud

(antydS i Fig 3:B)som kanskc ar ёppningsuud.
Fig. 3:C visar en rllpuls med 9 tandpulser. Den
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rllpulsen ar ca 24 ms iang, vilket bctydcr att

skrapan slagit an tandcr i fllen med en hastighet

av ca 375 tander pcr sekund.

Frekvensspektrum (Fig.3:D)visar att singen

har energi i ett brett omride fran 10 kHz och

iangt uppit i ultrajudsomradet spektrat visar

nera h6ga toppar itva omrlden, 17-28 kHz och

41148 kHz Lyssnar man med detektor pa myc―

ket nara hill kan man konstatera att liudet inne_

haHer annu hё gre frekvenser,atminstone upp till

100 kHz.

Singen hё rs val fё r personer med normal hё r‐

sel,inen med detektor kan arten lattare pavisas

pa langt hall.I augusti 1980 kundejag ined dctck‐

tor nattetid pivisa artens fёrekomst pl Llla
Karisё , dar den inte var kand tidigarc Genom
det starka farbetet foref61 P力 ο′J″ο′′′″α dhr vara

begransad till nigra sma omraden mcd h6gre
markvcgctation och har trollgen dh」 Or undgitt
upptackt Arten ar annars en av vartlands vanli―

gaste vartbitare sonl man patraffar nistan 6ver―

anti syd‐ OCh Mellansverigc

Platycleis denticulata.Enligt uppgifter i litteratu―

ren skan denna art ha cn relativt svag sing(sc

t ex Raggc 1965, Wanin 1979)och Vara mindre
nattaktiv hn Pたο″″ορ′′″α. Det var da“ ёr en
ёverraskning fbr nlig nar jag under fladdermus―

0.2 s 0

Fig.5A―D ν′′″′ορ′′″αわ″αε力yρ′′″α Dagsang(A,B)och nattsing(C,D)ined Skillnader i fraga onl hё rbar rytm

(A och C)OCh fllpulsernas struktur(B OCh D) PulsCr som antas vara fran ёppningen av tackvingarna ar
markerade med pilar.Inspeining Jord Vid Langarsb。 ,uppland,16 aug 1980(C,D,E,F)och vid Sё Vdeborg,
Skane 7 sept 1980(A,B,G)

ルイ ι″rlcカ ソρ′ιrα  Osci1lograms showing differences between songs used in daytime(A,B)and at night(C, D)
Supposed pulses from opening ofthe elytra are rnarked with arrOws

D

B



Fig 5 E― G Aイ′r′J9ρ r′″α♭′acカッρ′′″α Frekvensspekt―
rum fran ёppningSuudet isolerat(E), fran nattsangen

(F)och fran dagsangen(G).Se av Fig.5A―D

ルイ b″αεЙソpr′″α  Frequency spectrum of thc pulses
from the opcning of the elytra,isolated(E),from the
song as a whole at night(F)and in thC day(G)

inventering pa Gotland den gingna sommaren
kundc konstatera att ett synnerligen starkt stri―

dulerande,hё rbart i dctektor vid 30 kHz pl at‐

■linstone 30 Fn hall,Inen fOr blotta ёrat knappast

alls,visade sig komma fran P′ α′ッc′′Fs″′″r′ε″′α‐

′α.Under fard med ultrajudsmikrofon i bilens
taklucka kunde jag registrera artens brekomst
pa manga lokaler pa skilda dclar av Gotland och

konstatera att den fanns pa alvarmark,kortbetad

grasmark Och vissa vagrenar ined kort gris Ar―

tcn spelade mycket aktivt hela natterna Och aven

nhttcr med regn och blist h6rdes den strava

sangen tuda intensivt.Pa Lilla Karisё dar arten

var rnycket vanlig ёvcr hela ёn,hade jag tillfhllc
att konstatera att sangen pa dagen lit annorlunda

an pa natten. Dagsangen hё rdes inte lika lingt

och den bista inst,1lningen av detektorn var
kring 20 kHz. Inspciningar och analyser visadc

att saval dagsing(Fig. 4:A)som nattSing(C)

υ′r′ αゥ″
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utg6rs av nerstaviga strofer som upprepas med
pauser som ar llngre an strOferna. Dagsingen,

vid full aktivitet,bestir av 4-5-staviga elcmcnt

upprepade ca 2 ginger per sekund Nattsangen

bcstar daremot av 5-6‐ staviga element, i tiden

utdragna til1 0,8-1,l s och upprcpade ungeぬ r4
ginger per 10 sekunder.OppningsUud frin tack‐

vingarna tycks saknas hos denna art.Serrnan pa

detaber i fllpulserna visar det sig att dagsingen

(Fig 4:B)har tandpulser i tht bjd med nastan
kontinuerliga budVigor inom fllpulsen, medan
nattsingen(D)har lingt atskilda tandpulser incd

relat市t langt tySt intervall mellan vatte Frek‐

vensspektra fё r dagsing(Fig 4:E)och nattSing

(F)visar en viss skillnad i topparnas lage med
koncentration till mera rent ultraliud i nattsang‐

en.

Dessa r6n kan jamforas med den vaxling mel―

lan tva stridulationstyper som enligt Morris

(1970)brekOmmer i sangen hos ν′′″′ο′r′″α

sρ /1αg″ο″′′71 i Kanada. En svagare fllpuls med

snabbt upprepade tandpulscr gav liud ned i det

hёrbara omradet,medan en starkare rllpuls med

lingsamt upprepade tandpulser gav rent ultra‐

lud.I fallct ν sρ力αg″ο″′′,l galldc det en snabb

vaxling menan de tva stridulationstyperna. IIos

P′αrl,ε′′ノsノ′″′′εク′α′α ar det fraga om dag‐ och
nattsing,Inen det fё refaner sann。 likt att samma

取SikaliSka principer ar inv。 lverade.

Skall man spekulera om varfё r P′ aryε′′′s〃ι″―

r′ε′′θrα har en stark ultrajudssing pa natten sa

kanske man far se pa hur uudvagor av olika
frekvenser nar fram i luften strax ovan marken

med de olikheter dag och nattifraga om skiktning

och gradienter i temperatur och fuktighct som

rader

Fёr att i praktisk skala rlnna arten med町

'lpav dcss sing bё r inan anvanda detektor och det

verkar vara effektivast att lyssna pa natten.Den

intensiva,lingt utdraget knarrande sangen utgё r

ctt sarcgct insiag i uudnliliё n.

ルletrioptera brachyptera。 1978 hё rde jag i Upp‐

land med detektor pa natten en vartbitare som
atminstone pa avstand var om● lig att hё ra med
blotta brat. F6rst 1980 1yckades jag konstatera

att det rё rde sig om′′′r″′Opr′″α brα (:/2ソpr′ra da

ctt spclande cxcmplar p● lats OCh infingats. I

detektorn hё rdes den bist vid ca 30 kHz Sangen

ar ganska lik f6regiende arts men ar snabbare
och bcstar av kortare element.Dagsangen under
fun aktivitet bestar av trestaviga strofer som
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Fig 6 A― F ′′′r″Jορ′′ra b,cο′ο′ Dagsang(A,B,C)OCh nattsang(D,E,F)med sk‖ inaderi f"aga om horbar rytm

(A och D),uudelementens sammansattning(B oCh E)och tandpulsernas tathet(c OCh F).Inspeining giord Vid
Vomb,Skane,7 sept 1980(A,B,C,G)och 10 Sept.1980(D,E,F,H,I)

ルイ ι′εο′ο″ Oscillograms showing difFerences between songs used in daytime(A,B,C)and at night(D,E,F)

A

］
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D
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Fig 6 G― I ハイι′″″ρセra b′cο′ο″. Frekvensspektrum
fran dagSang (G)och nattSang (H, I)dar fllpulsens
b01an(H)har hё gre frekvens an dess slut(I)

iイ  bicο ′οr. Frequency spectra from day(G)and night

(H,I)Where the flle pulse‐ train starts with higher fre―

quencies(H)and slides down to lower(I)

upprepas knappt 4 ginger per sekund(Fig 5:A,
B). Nattsingen har betydligt langre(ca O,5 s)
strofer med oftast 4 kraftiga rllpulser som ater―

kommer l ging per sekund eler nagotlingSam‐

mare(Fig.5:C,D)Till Skillnad frin P′ αryc′′Js

har denna art myckct tydliga vingё ppningsbud

(markerade mcd pilari B och D),savali dagsing
som i nattsang・

Vingё ppningsliuden har ett frekvensspcktrum

(Fig 5:E)med energin koncentrerad vid 36-45
kHz  StangningSfllpulsernas frekvensspektra i

nattsingcn (Fig. 5:F)ёverensstammer i stOra
drag med dagsingcn(G)Atminstone dagsingen
ar hё rbar pi nara hi‖ .

Ultraljutl hos svenska vdrtbitare 37

A

t   

―
一

Fig。 7A― C.ル′′′″′Dpr′″α″ο
`s′

′″ Sang i olika grad av
detabupp10sning(A tin C)Inspeining ttord Vid Saby,
vastmanland, 16 aug 1980

ルイ. ″ο′s′′″ Song oscllograms in difFerent time scales

(A to C)

――

‐‐囁
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Fig. 7D ノИ′′″′9ρ′′″α′ο
`S′

′″ Frekvensspektrum av
sangen se av.Fig 7 A― C

iイ .″οιs′′J′  Frequency spcctrum ofthe song.

Metrioptera bicolor. Denna art, sonl i Sverige

(och i Norden)endaSt ar kand fran ett lo km
langt omride frin Vomb till助 6bo i Skane,stri_

dulerar med ett ihardigt surrandc Pa dagen i

varmt vader ar det linga surr med bara korta
pauser. Surret bestar di av trestaviga budele_

ment som upprepas ca 20 ganger per sekund

(Fig.6:A).巧 udelementen bestar av 3 fllpulser

som vardera bregas av svagare pulser,maligen
vingёppningsuud. Pa natten ttunger arten myc‐

ket intensivt,aven i hard vind. Nattsingen skil‐

jer sig i flera avseenden fran dagSingen.Surret

g6r sma uppehan ca 2 ginger per sekund(Fig
6:D)Vatte judelement bestar av en ling rllpuls

(Fig.6:E).Inom rllpulserna ar dagSingens tand―
pulser tatt pa varandra(Fig.6:C)med kOntinuer―

liga judvagor som“ ud, medan nattsangens
tandpulser ar lingt atskilda,ibland tva och tva,

och med linga tysta intervan (F). En annan
egenhet hos nattsangen ar att frekvensen andras

inom vatte rllpuls(Fig. 6:H― I)medan sa inte
tycks vara fallet i dagsingen(G). Dagsangen ar

starkast omkHng 20 kHz. Nattsangens energiri―

kaste frekvenser i bё ttan av rllpulsen ligger strax

under 30 kHz, men faller mot slutet till ca 18

kHz. Med detektorn hё rs nattsangen bra vid ca

25 kHz. Sangen ar stark och det ar en saregcn

upplevelse att nattctid h6ra det karva, vitt_

ludande surret fran talrika ν .bFcο′ο″ ёver

Vombs och 助6rkas grashcdar.Dvs om man
lyssnar rncd dctektor eftersom nattsangen endast

ar natt Och jamnt hё rbar br blotta ёrat pi nara
hall Dadёr tOrde en inventering av arten kunna

utbras cffekt市 ast med町 1lp av detektor natte―

tid.

ルletrioptera roeselli.Singen ar ctt sanlmanhang―

ande surr ined sa snabbt upprepade rllpulser(ca

80-90 per sekund)att de● kan urskibaS br ёrat

(Fig.7:A)Analyserna visar att sangen bestar av
en oavbruten vaxling menan en svagare och en
starkare puls(Fig.7:B),sann01ikt svarande mot

6ppning och stangning av tackvingarna (C).
Singen har mest energi mellan 18 och 25 kHz

(Fig。 7:D)och ar h6rbar fё r goda 6ron,men med
detektor h6rs den starka sangen pa betydligt
langre avstind. Granskar man filpulserna mer i

detali flnner rnan att frekvenserna fё rindras hcla

tiden.Detta har beskrivits av Pye i Salesで %Pye
(1974)som anger att frckvensen gar ner fran 25
ti11 18 och sedan upp til1 30 kHz inom vatte sta―

velse. Dartin skall det rlnnas en ёvre frekvens‐

topp som gar frin 65 til1 55 kHz. Mina anlyser,

som dock baseras pa ttiltinspelningar, avvikcr

nagot fran Pyes beskrivning.()ppningsfllpulsen

har mest energi vid 35 kHz medan stangningSf11-

pulsen glider fran 25 til1 20 kHz.

Jag har hёrt och spelat in singen blde pa da‐

gen och natten.Nattsingen var uppdelad i korta―

re strofer och de enskilda rllpulscrna var iangre

och upprepadcs ca 30 ginger per sekund

Conocephalus dorsalis.Siunger dag och natt mcd

ett ihardigt surr som vaxlar menan tva rytincr.

Fig.8:A visar ёvergangen mellan dessa tva stri_

dulationstyper,pa bilden markerade med l och
2.Typ l bestir av grupper om 3 eHer 4 rllpulser

medan typ 2 bestar av enkla rllpulser och langrc

pauser. Filpulserna fOregas av svagare men tyd―

liga bud med snabba tandpulser som kan antas

vara ving6ppningsuud(markerad med pil).I den

starka rllpulsen(stangningen)utg6rs tandpulser‐

na av mycket distinkta budStё tar, atskilda av

linga pauser.Suga(1966)har redOVisat judana‐

lyser av Cο ″οceprla′ ′s sα′rarοr som i vascntliga

avseenden liknar inina diagranl frin C.グ ο″sα ′Fs.

Han kunde genom att avlagsna tander i fllen be‐

visa att den lilla rllpulsen kom fran ёppningen

och den stora rllpulsen frin stingningcn av
tackvingarna.

Dagsing(Fig. 8:C)och nattsang(D,avcn A
OCh B)Skiber Sig ifraga om fllpulsernas iangd,

sonl i nattsangen kan vara ungcttr dubbelt sa
langa som i dagsingen.Frckvensspektrum E vi―
sar fё r sival dag― som nattsing en inarkerad topp

vid 40 kHz. Sangcn ar fё r myCket goda bron
svagt hё rbar pa nara haH, men med detektor



Ultraliud hos svensks vdrtbitare 39

C. dorsalis. Part ofthe song with change from stridulation mode I to 2 (A). Braces indicate individual chirps ofthe
rwo modes. Pulses from opening the elytra are indicated by arrows. Opening and closing the wings in detail (B)'
Differences between day (C) and night song (D). Frequency spectrum (E).

insthnd pi 40 kHz synncrligcn stark och vittliu―

dandc,i synnerhet pa natten.

Leptophyes punctatissilna. Denna art har lange

ansetts ha en svag, knappast hё rbar sing Hur
ett starkt insektiate,sOm h6rdes vid lyssning ef―

殿総
1鵬

歯 議 緊 1:れど 十:『1;」 出 た寵 |

Ving6ppningsliud har markerats med pilar Skillnaden
mellan 6ppning och stangning(B)Skillnad menan dag―

語:i躍認甜鵠躍hiきi'1::荒[出品,性
D)och SVaneback,Skane,lo sept. 1980(C,E)

ter fladdcrmё ss med detektorcr, sa smaningOm
visade sig vara singen fran ι′ρrop力 y′sρ′77ε ra‐

rlssilllα ,beSkrivs av Ah16n&Degn(1980).Sang―
en som i detektor kan hOras pa lner an 25 m haH,

lateri apparaten som en kort puff,vid h6g aktivi‐

tet upprepad med ned till knappt 3 sekunders

↓  ↓ ↓ ↓ .  ↓  ↓ ↓ |↓    ↓

B
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tare pi stё rre avstind,sOm kan kravas vid inven―

tcringar cner pOpulationsstudicr i falt, tordc cn

ultrajudsdetektor vara ett nё dvandigt hialpme_

del fё r 8 av arterna.

Hos 5 av virtbitarna har jag funnit skillnader

meHan dagsing och nattsang. Gcnomgiendc fOr

dessa arters nattsing ar att de har tandpulser

sOnl ar distinkta och vil itskilda itiden Motsva―

randc dagsing har daremottandpulser som bjer

tatt pi varandra mcd sa gott som kontinucrliga

tudvagOr inom fllpulsen.Nattsangen skiber Sig
ocksa ifriga Om frekvenser hos nagra av arterna.

Nattsingcn forefaller vara mera vittuudande

oavsett onl den vid judkallan ar starkare eller可
.

Det ar sedan iange kint att vartbitarnas sing

kan vhxla i rytm och intensitctrned temperaturen

(sc t ex Faber 1953, Harz 1957) Mina observa―
tioner inotiverar dOck att inan dartill,som hypo―

tcs,prёvar frigan huruvida de aktue‖ a arternas

nattsing skulle kunna vara akustiska anpass‐

ningar till speciella betingelser f6r spridning av

uudvagOr tatt ovan marken som rader nattedd.
De stё rsta sklllnaderna rnenan nattsang och dag‐

sang harjag pavisat hos arter som sitter relativt

nara markytan(P′ aryc′
`Js″ `71′

′
`′

′αrrr,ルィ′r″′ορ‐

r`″αι″αcヵ)フ r′″α,′ イヽ b′εο′ο″och i viss rnan avcn

ル′ ″ο′s′″′ Och Cο ″οc`ρ力θ′ク∫ 〃ο″sα′′∫)medan
motsvarande skillnad inte upptackts hOs de arter

som sitter hё gre upp,i buskar och i trad(rer′′_

gο″′αソプ″′″Fssル77α ,L′′′ορ/1y′ sρ夕/1`′αr′ssJ771a).
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5-7 val akskilda, mycket distinkta tonstё tar,

sannolikt tandpulser,och efter en paus kominer

ibland ett avslutningsuud(Fig.9:A).巧 udet har
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helt n6dvandigt att anvanda detektor fbr att flnna

arten med町 01p av sangen.Den ttunger bade dag

och natt och sitter da ofta uppe i tradkrOnor ener
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Diskusslon

Som visats i beskrivningarna ovan ar de 9 sven‐
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med god h6rsel,cndast hё ra en svagarc del av
judspektrum eller knappast nagonting alls om

det ar pa lite avstand Fё r att lokaliscra vartbi_
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Boken "Entomology in human and animal
health"ar siunde upplagan av ett vcrk,som tidi―

gare presenterats under titlarna "Medical and

veterinary cntomology''rcsp''Medical entomo‐
logy''. Fё rfattarna motiverar titelbytet mcd att

man velat belysa intc endast de zoologiska as―

pekterna pa ttukdOmar i vilka arthropoder(led‐

街ur)arinblandade utan ocksa sadana saker som
vaccination och kcmotcrapi.Man har aven bred_

dat beskrivningarna av tturhalSOprOblcm och
dcssutom tagit med hhisoproblem, som har an‐

knytning t‖ l friluftsliv Ⅳled hansyn till att de

釣ukdOmar vid vilka arthropoder medvcrkar latt

sprids frin ett omradc till ett annat har man i

denna upplaga stravat att beskriva problcmen ur

mcra global synpunkt.

Som sig bёr i en bok av detta siag llmnas

inledningsvis cn kortfattad beskrivning av dcn

yttre och inre rnorfologien hos insekter och spin―

delttur.Efter en enkel systematisk ёversikt av

aktuella ordningar framhans vikten av taxono‐

miska kunskaper inom den medicinska entomo―

logien Detta understryks lned ett exempel pl att

otinrackliga  taxononliska  kunskaper  kostat

mannisk。 liv och resulterat i felaktiga bekamp―

ningsatgarder Boken innehaller dock inga be‐

stamningSnycklar utan fё rfattarna hanvisar till

annan littcratur.Detta far anses riktigt,eftersom

boken spanner ёver problem fran hela varlden
och en helthckande bestamningstaben skune fitt

alitお r stort omttngo Nagot slag av sammanfat‐

tande ёvcrsikt av vilka insektarter m m,som ar

inblandadc vid oHka ttukdOmar och vardttur
bordc dock flnnas med i en bok av detta siag.

Sedan reccnsenten flck boken i sin hand,har han

tva ginger fitt fё rfragningar onl parasitcr pl

hund.I sadana fa‖ borde rnan naturligtvis snabbt


