Gobabis-Prawn, DieVarke Onder Die Insekte: Koringkrieke
(Acanthoplus discoidalis)
Orals goed bekend by klein tot groot, by stedelinge, dorpenaars en landelike bevolking is die
baie ongeliefde koringkriek, wat nou al weer orals te siene is in die tuine, in die veld, op die
strate. In Engels word dit armoured corn cricket of dan humoristies Gobabis prawn genoem, in
Duits Dickpens, Panzerschrecke. Ten spyte van sy ongewildheid het die koringkriek baie aandag
gekry, veel meer as die meeste ander suider-Afrikaanse insekte, omdat: hulle so lelik is, omdat
hulle baie skade in gewasboerdery en tuine kan aanrig, omdat hulle gedrag buitengewoon en
noemenswaardig is.
Babakriek, goeie hoenderkos

Sterk stekels op sy pantser

Hy is ‘n goeie maar stadige klimmer

Koringkrieke kom in hele suider Afrika voor, in goeie reënjare baie volop, in ander jare gereeld,
ook volop.Hulle behoort aan die familie Bradyporidae, en daar is ‘n paar verskillendes, hier in
Namibië kom hoofsaaklik die persbruin ene voor .Dit klim uit ‘n eiertjie wat vlak onder die
grondoppervlak gelê is die vorige jaar; die nimfie lyk grasgroen, verkleur dan na mooi bont tot
uiteindelik pers-bruin. Soos dit groei, vervel dit meermaal tot by sy oorspronklike grootte.

Stadig klim die kriek…..
…een been na die ander…..
…uit sy ou broekie en droog
in die son tot die nuwe kutienbroek hard geword het; dit het vervel.
Hierdie krieke is allesvreters, wil sê, plantekos en dierlike kos, hulle is eintlik die varke onder die
insekte; selfs kannibalisme is nie uitgesluit nie. Hulle het baie vyande en dus baie goeie
afweermeganismes ontwikkel:

*Die lyf en bene is gewapen met sterk, skerp harde stekels …*Hulle kan met hulle sterk kake
nogal seer byt (tot by mense bloed loop!) …*Hulle spuit aaklig gekleurde , gegeurde ,
onsmaaklike insekbloed by die gewrigte uit, tot 6 cm ver, sywaarts en/of boontoe!
…*Mannetjies begin vreeslik te raas deur liggaamsdele met saagagtige stekels teen mekaar te
skawe. Die uiterste en walglikste afskikmiddel is om hulle maaginhoud weer op te bring en
hulleself daarmee te besoedel, sodat die vyand se apteit verdwyn en dit die kriek uitlos. Daarna
begin die besoedelde kriek homself weer netjies skoon te maak van die geel maaginhoud, dit
vreet dit weer op totdat niks meer oor is nie, anders ruik sy maats dit en kom om die
“gekweste” kriek op te vreet!
Vyande: menigte insekvretende voëls soos tarentale, ander hoendervoëls, neushoringvoëls,
verskeie reptiele en seker ook insekvretende soogdiere en natuurlik die mens vir wie
koringkrieke ‘n pes kan word.
Hulle kan baie skade in groente-, vrugte- en graanproduksie aanrig…….. Watter raat is daar?
Grawe ‘n sloot om die beplante area en vul dit met water, koringkrieke kan nie swem nie. OF
Vang ‘n paar, spuit ’n insekgif in hulle en laat loop hulle in die area waar hulle skade aanrig. Die
vergiftigdes vrek, die ander kom om die dooies op te vreet en vrek ook, so raak ‘n mens van
hulle ontslae, sonder om die plante te vergiftig. As die area klein is, haal van plante af en
vernietig.

Sou Madame Nephila (of groot Tant Siena) hierdie prooi werklik smaaklik gevind het…ek wonder!

Die proteïengehalte in koringkrieke is baie hoog, en daar word gepoog om ‘n soort kuikenkos
daaruit te vervaardig
Koringkrieke kan nie vlieg nie (dink net hulle kon!!!), maar daar is
nog aanduidings van vlerke wat terugontwikkel het (onder die
pantser wat opgelig is, hulle tril ook soms en is by die mannetjies
duideliker sigbaar as by wyfies).
Hulle kan ook nie swem nie.
Die mannetjies is regte ou lustelinge, soos “ou bokke wat van
groen blare hou”, hou hulle van jong wyfies wat nog nie
voorheen bevrug is nie. Hierdie wyfies is ietwat kleiner en het ‘n fyner lyfie. Die mannetjies

doen baie moeite om na so ‘n jong dametjie te vry: hulle maak ‘n voedings- en energieryke
kospakkie (tsjoklits!), wat hulle saam met die sperma aan die dametjie gee. Nou neem dit weer
‘n tydjie, voordat die volgende jong en mooi meisie met ‘n kos- en spermapakkie bedien kan
word, omdat hierdie pakkies ‘n redelike tyd neem om te groei.
Deur nie “ou” vrouens te
kies nie, verseker die mannetjie dat sy sperma gebruik gaan word, sy gene beslis oorgedra gaan
word.
As die wyfie bevrug en die eiertjies klaar ontwikkel is, soek sy ‘n plekkie waar die grond sag is,
druk haar agterent in die grond en lê die eiertjies daar.
Hier by ons in die sentrale Namibië het ek tot nou toe slegs die Acanthoplus discoidalis gesien,
maar daar kom nog twee soorte in Namibië voor, naamlik die Acanthoplus longipes
en die Acanthoplus cervinus. A. longipes lyk amper soos A. discoidalis, maar dit het ook stekels
op die “bo-been”, waar A. discoidalis s’n glad is. En A.cervinus lyk duidelik anders, dis dof van
kleur en het ‘n duidelike donker-en-wit patroon op sy lyf, die bene is amper volledig wit.
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Acanthoplus longipes
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Koringkrieke: absolute visuele trekpleister vir veldliefhebbers, grillerig vir boer- en huisvrouens ,
toeriste wonder maar net, kinders se verbeeldingskrag word bevleuel as hulle daarvan ‘n speeding
maak (word bv. ingespan om iets te trek, moet aan ‘n lyntjie saamloop soos ‘n hondjie, moet resies
hardloop teen ander krieke/goggas ens), potensiële grootmaat-hoenderkos, ‘n MOET vir die reeks
GOGGAstories!

Inligtingsbronne:
Updated Field Guide (2004) To Insects of South Africa (Mike Picker, Charles Griffiths, Alan Weaving)
http://www.travelnewsnamibia.com.news

www.rentokil.co.za/blog/african-armoured-ground-cricket/

Fotos Acanthoplus longipes en Acanthoplus cervinus: Alex Dreyer (Dankie!)
Teks en res fotos: Anka Eichhoff

April 2017

