Tusentals ögon
Vuxna insekter har något som
kallas för facettögon. Facettögo
nen består av massor av små
ögon som sitter tätt ihop. En
del insekter har ögon med bara
några få facetter (småögon),
medan andra som vissa troll
sländor har 30 000 facetter!
Några insekter som lever i till
exempel mörka grottor har
inga ögon alls.
Facettögonen är mycket bra
på att reagera på rörelser och
vissa insekter ser många färger.
Det är bra om man ska besöka
olika blommor för att hitta mat.

Antenn istället för näsa
Man skulle kunna säga att insekterna
luktar med sina antenner. Och lukten
är viktig för många insekter. Dödgräva
ren luktar efter döda djur att kalasa på.
Fjärilshannar kan känna doften av en
fjärilshona på flera kilometers avstånd,
medan humlehannar placerar ut sitt
doftämne på olika platser och sedan
flyger de runt och kontrollerar om nå
gon hona har lockats till doftämnena.

Locka med ljud
Surt, salt, sött och beskt

SMAKA MED FÖTTERNA, HÖRA
MED BENEN OCH TUSEN ÖGON!
Du har säkert sett att insekters ögon ser annorlunda ut
än våra. Men hur är det med deras andra sinnen? Kan
insekter känna olika smaker och höra precis som vi?
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Örat på benet
Insekter som gör egna ljud, till exempel gräs
hoppor, har ”öron”. Men öronen sitter inte på
huvudet som hos oss, utan på benen eller på
bakkroppen.
De flesta insekter har inte det vi kallar för
öron. De uppfattar istället vibrationer dels i
kroppen och dels med hjälp av sina antenner.

Insekternas smaksinne liknar vårt. De
tycker om sött, medan surt, salt eller
beskt smakar obehagligt. De smakar
med munnen, precis som vi männi
skor. Men det finns en stor skillnad
mellan deras smaksinne och vårt –
de kan nämligen känna smak med
sina antenner och fötter! Tänk om
du skulle kunna känna smaken av blå
bär bara genom att gå på dem precis
som flugorna gör.

Många insekter surrar, prasslar, knäpp
er eller låter på olika sätt. Oftast har
det ljudet ingen betydelse, utan är
ungefär som buller från en bilmotor.
Men vissa ljud fyller en uppgift, till
exempel tror man att den stora natt
fjärilen dödskallesvärmaren försöker
att skrämmas med sitt ljud.
En del insekter som lever många till
sammans gör också ljud för att hålla
kontakt med varandra. Andra insekter
gör ljud för att locka till sig honor.
Gräshoppshannarna till exempel, kan
göra ljud med sina bakben genom att
de gnider de räfflade låren mot de smala
och hårda framvingarna. Kanske har
du hört en gräshoppa någon gång?

