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De bouw van het insectenlichaam
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•

De heer G.J. Pop van de (inmiddels opgeheven) Afdeling Bestrijding van Ongedierte van het
M inisterie van VROM, schreef ooit een reeks van artikelen voor het blad 'RAT en MUIS' in de periode
1971 - 1976. Vanwege hun duidelijke en leerzame opzet publiceren we zijn bijdrage nogmaals. Vorige
keer de uitwendige bouw; in deze editie de inwendige bouw van een insect.

ADEMHALING
A fb. Ademhalingsschema
1. Tracheeën
2. Stigmata

Veel dieren n emen zuurstof op uit de lucht en gebruiken
die voor de oxidatie (verbranding) van organische stoffen.
De bij dit proces ontstane afvalstoffen zijn koo lzuur en
water. De ademhaling zorgt voor de aanvoer van zuurstof
en de afvo er van koolzuur. Bij gewervelde dieren is h et de
taak va n h et bloed om de ingeademde zuurstof vanuit de
longen door het lichaam te tran sporteren en het in de
weefsels gevormde koolzuurgas naar de longen te vervoeren, waar het wordt uitgeademd.

D

Bij insecten treffen we een geheel ander proces aan. De op
h et land levende in secten halen adem door middel van tracheeën (luchtbuizen) die zich, vanaf de lich aamswand
naar binn en toe, steeds nauwer vertakken en tenslotte
overgaan in uiterst fi jne bu isj es (tracheolen), van waa ruit
de zuurstof direct de weefsels bereikt. In tegengestelde
richting wordt het koo lzuur afgevoe rd . De tracheolen h ebben een doorsnede van 0,2- 0, 3µ (1µ= 0,001 mm). Een spiraa lvormig versterkte wand voorkomt het indrukken van
de tracheeën, die vooral bij vliegende in secten zeer sterk
ontwikkeld zijn.

2
1

FU N CTI E VAN DE STIGMATA
In de lich aamswand monden de luchtbu izen uit in kleine
openingen (stigmata) waarvan aantal en ligging variëren.
In de kop komen geen stigmata voor. Het borststuk bezit
gewoo nlijk 2 paar en het achterlijf 8 paar van deze openingen (m eesta l aan elk segm ent een paar). Vaak zijn ze
voorzien van borsteltj es of haren om de lucht te zuiveren
van stof. Beha lve als entree voor de bu iten lucht en uitgang
voor koolzuur, h ebben de st igmata als taak h et verhinderen va n vochtverlies. Bi j de vervellingen wordt de oude
trac heewand via h et stigma naar buiten getrokken . De stigmata kunnen worden afgesloten. Het o pen en is onder
meer afh ankelijk van de toename van het koolzuurgehalte in de weefsels. De ontdekker van de tracheeën is de
Italiaanse natuurkundige Malpighi (1628-1694).

LUCHTVERVERSING
Hoe vindt nu bij de insecten h et proces van de luchtverversing (h et zuurstofverbruik) plaats?

worden voorzien, kort is (wanneer h et dier dus klein is).
De Deen se onderzoeker Von Krogh (1874-1949) heeft
aa n getoond dat bij kleine insecten en larve n h et zuurstofverbruik uitsluitend door di ffusie wo rdt verkregen .
b . Grotere landinsecten

Bij grotere landinsecten wo rdt het zuurstoftransport
bevorderd door ve ntilati ebewegingen van borststuk en
ac hterli jf. Dit is goed waarneembaar bij bi jvoorbee ld
wespen gezien de ritmische bewegingen van de achterlijfsegmenten .
c. Waterinsecten
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a. K leinere landinsecten

Bij op h et land levende kleine insecten , larven en poppen gebeurt dit uitsluitend door diffusie. Diffusie is de
beweging van moleculen (stroo m) d ie wordt ve roorzaakt door een concentratieverschil. In vloe istoffen en
vooral in gassen bewegen de moleculen zich m et grote
sn elheden, steeds van plaatsen met een hoge n aa r p laatsen met een lage concentratie. Omdat voor de verbranding in h et lichaam voortdurend zuurstof wordt verbruikt, is de spanning (concentratie) daar permanent
lager dan die van de buiten lucht. Diffusie verloopt erg
langzaam en is alleen effectief wanneer de afstand tussen de buitenlucht en het orgaan dat van zuurstof moet

In h et water levende insecten kom en geregeld aan de
oppervlakte en nemen dan een luchtbel mee tussen de
(vettige) haren of onder de dekschi lden die in contact
staan met de stigmata.
d. Waterla1-ven

Bij larven in h et water komen vaak tracheekieuwen
voor. Dit zijn dunn e huidplooien, meestal aa n het
achterlijf (libellen, glazenmakers) of aan de zijkant van
h et lichaam (larven van haften), waarin de tracheeën
zich vertakken zodat door de dunne huid gaswisselingen kunnen optreden (zuurstof onttrekken, koolzuur
afgeven aan h et water).

BLOEDSOMLOOP

SPIJSVERTERING

Het zal na h et voorgaande duidelijk zijn dat bij insecten,
in tegenstelling tot de gewervelde dieren (vertebraten) met
hun gesloten bloedvaatstelsel, het bloed als zuurstoftransporteur nauwelijks een rol speelt. De vertebraten ontwikkelen een grote activiteit, waarbij het lichaam een eigen
(constante) temperatuur handhaaft. Bij deze dieren worden dan ook hoge eisen aan het ademhalingsproces
gesteld, in het bijzonder ten aanzien van het zuurstofvervoer. Alle gewervelde dieren bezitten daartoe in de rode
bloedlichaampjes een rode kleurstof, hemoglobine, waarvan de zuurstofbindende werking is gebaseerd op ijzer; hoe
hoger het hemoglobinegehalte, des te meer zuurstof kan
worden opgenomen.

Het spijsverteringskanaal loopt in de lengte door het gehele insectenlichaam. Van de monddelen (insecten kauwen
met zijwaartse bewegingen) gaat het voedsel door de keelholte naar de slokdarm die het voedsel transporteert naar
de maag. Achter de slokdarm bevindt zich de krop of de
maag, die door spierwerking kan worden verwijd, waarin
het voedsel wordt vóórverteerd en die tevens als reservoir
dienst doet. De maag, die bi j vraatzuchtige insecten zoa ls
rupsen en larven sterk ontwikkeld is, kan bij verschillende
soorten variëren in samenstelling (spiermaag, kliermaag,
kauwmaag). Dit is afhankelijk van de aard van het voedsel.

Insecten zijn koudbloedig: bij een stijgende
temperatuur worden hun levensverrichtingen
gestimuleerd en bij een dalende vertraagd.
Hoewel de meeste insecten een opvallende activiteit kunnen ontplooien, is hun lichaamstemperatuur afhankelijk
van die van de buitenwereld. De buitentemperatuur heeft
invloed op hun beweeglijkheid, hun voedselopname,
adem haling, voortplanting en het tempo van vervelling.
Het insectenbloed heeft dus voor het zuurstoftransport
een bijna te verwaarlozen taak, maar bij de opname va n
koolzuur uit de weefsels bestaat die wel degelijk, evenals bij
de verdeling van de voedingsstoffen. Een vergelijking van
het ademhalingsysteem van de vertebraten (gewervelden)
met dat van insecten vertoont in één opzicht overeenstemming, namelijk het gebru ik va n zuurstof voor de oxidatie van organische stoffen (a ls energiebron). In de wijze
van transport naar de weefsels bezitten beide diergroepen
dus een geheel verschillend systeem.
J>oor het m1tbreke11 11,111 de rmle kleurstof is insectenbloe,t meestal kleurloos, :<;omsgroen of geel.

AFVALVERWERKING
Evenals bij zoogdieren hebben plantenetende insecten een
langer darmkanaal dan vleeseters: de wanden van plantencellen bestaan onder meer uit cellulose dat voor de
spi jsverteringssappen van de meeste dieren onaantastbaar
is. Plantenetende insecten beschikken veelal over fermen ten die cellulose wat vlugger doen verteren. Het darmkanaal omvat de voor-, midden- en einddarm. In de middendarm vindt de eigen lijke (chem ische) spi jsverteri ng plaats
en wordt het voedsel tevens, onder inwerking van enzymen, vloeibaar gemaakt en opgelost. Omdat insecten geen
nieren bezitten, moeten zij op andere wijze in staat zijn om
zich van hun afvalstoffen te ontdoen. Aan de dunne darm
(gelegen ach ter de middendarm) is een aanta l buisjes
bevestigd (buizen van Malpighi, zie sch ema), die de afvalproducten uit de lichaamsholte verzamelen en deze in de
dunne darm deponeren. De endeldarm en anus zorgen
daarna voor verwijdering uit het lichaam.'

KLIEREN
Het insectenlichaam is rijkelijk voorzien van klieren met
-van soort tot soort zeer uiteenlopende- functies . Enkele
voorbeelden zijn:

ALLE ORGANEN LIGGEN IN HET BLOED
In verband met de bescheiden functie van het bloed is het
bloedvaatstelsel van een insect beperkt tot één enkele, aan
de rugzijde gelegen, buis langs de gehele lengte van het
lichaam. In het achterlijf verwi jdt deze zich tot het hart,
bestaande uit een aantal achter elkaar liggende kamertjes
(min imaal 8). Bij samentrekken van het hart wordt h et
daarin aanwezige bloed van achteren naar voren gestuwd
en dringt het de aorta binnen (de enige slagader van het
insect), die door het borststuk loopt. Het bloed wordt uitgestort in de kop, dichtbij de hersenbasis. Van daaruit
stroomt het aan de buikzijde weer terug naar de hartkleppen. Het hart pompt dus het bloed direct in de lichaamsholte, zodat all e organen van het insect in het bloed 'liggen'. Eigen wanden heeft dit stelsel dus niet behalve het
dorsale (aan de rugzijde gelegen) vat.
Afb. Schema bloedsomloop en spijsvertering
1. Hersenen
2. Aorta
3. Krop
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4. Spiermaag
5. Hart
6. Middendarm
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voorkomen het vochtig worden van het
huidskelet
ten dienste van:
geur klieren
a. de voortplanting (vlinders)
b. juiste oriëntering ten aanzien van het
n est (mieren: 'mierenstraten')
c. afweer tegen vijanden (vele wantsensoorten, zoals Pentatomidae, bladwantsen)
gifklieren
eveneens ten behoeve van de verdediging (wespen, bijen)
buidklieren
aan het achterlijf van de honingbij: produceren bijenwas
speekselkieren produceren vocht dat het voedsel oplost
of omzet, bijvoorbeeld zetmeel in suiker
bij kakkerlakken . Speeksel van bloedzuigende insecten, bijvoorbeeld steekmuggen en vlooien , bevat een chemische
stof die bloedstolling tegengaat.
spinklieren
scheiden een kleverige substantie af die
buiten h et lichaam verhardt. Denk daarbij aan de spinnende of pekzwarte
waterkever (Hydroph ilus piceus L.) en
veel larven; de eerste spint met het
achterlijf (draden voor h et nest), de
laatstgenoemde spin nen met de onderlip (spinsels voor een cocon) .

olieklieren
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