De bouw van het

insectenlichaam
De heer G.J. Pop van de (inmiddels opgeheven) afdeling Bestrijding van Ongedierte van
het ministerie van VROM, schreef ooit een reeks van artikelen voor het blad 'RAT en
MUIS' in de periode 1971 tot 1976. Vanwege hun duidelijke en leerzame opzet publiceren we zijn bijdrage nogmaals. Na de behandeling van de reuk, het gehoor en de 'zang',
nu het zien. Met deze aflevering besluiten we deze serie.

Er is een tijd geweest dat:

zic ht ig een voorstelling te maken van een

3 . beweging waarnemen

- tot circa 1950, de zoölogie de mens

mogelijke innerlijke wereld .' Door bestude-

4 . beelden ondersc heiden (vormen waar

wegens zijn zintuigen en vooral het

ring van zintuigen en sensorische vermo-

nemen) ; dit is belangrijk bijvoorbeeld

gezichtsvermogen, met kop en schouders

gens kwam men langzamerhand tot het

voor bijen bij hun bezoek aan bloemen

boven de dieren verhief;
- al voor 1900, biologen zich afvroegen :

besef van de ver uiteenlopende manieren

5. kleuren zien (sommige insectensoorten)

waarop verschillende diersoorten de bui-

als men een mensenoog zou kunnen
transplanteren bij een insect, zou het

tenwereld beleven (= innerlijk verwerken) .

Deze gradering wordt dus niet bepaald

Maar ook verscheen de beperktheid van

door de kwaliteit van de gezichtscellen (de

gezichtsvermogen van het dier daardoor

onze zintuiglijke waarneming in ee n steeds

primaire zintu igce llen l , maar door de bouw

verbeteren ?

zuiverder licht. Het zien van kleuren , de

van het totale zintuig waard oor het defini-

invloed van het ultraviolette licht en vooral

tieve beeld in de hersenen on tstaat.

- eveneens voor 1900 , men zi ch afvroeg:
hoe ziet een insect de buitenwereld?

de oriëntering met behulp van gepolariseerd daglicht , hebben de wetenschap

De groepen 1 en 2 omvatten dieren met

Op deze laatste vraag nu meende S. Exner

van het zien na 1950 met forse schreden

een lichtgevoelige plek op het lich aa m

(1846-191 2) in het begin van de vorige

voortgestuwd, dank zij ook de verbeterde
onderzoekmethoden (elektronenmicroscoop).

nodig), terwijl die van de overige groepen 3

eeuw een antwoord gevonden te hebben .

(ze hebben geen typisc he zintuigorganen
t/m 5, lichtgevoelige cellen bezitten :

Hij verving het netvlies van een facetoog
van ee n glimworm door een miniatuur-

Verwerking van lichtprikkels

a. over het li chaam verspreid ;

filmpje waardoor het geheel als fotoappa-

Er zijn bijna geen twee diersoorten van wie

b. geconcentreerd in de ogen

raat dienst kon doen. Maar ... was het zo

de ogen gelijk zijn geconstrueerd . Zelfs

ontstane , vrij vage beeld nu werkelijk het

al lijken de ogen van somm ige soorten op

Deze lokale concentratie (b) draagt bij

door het dier waargenomen beeld?

elkaar, dan nog zien de dieren niet het-

tot een wat vollediger beeldvorming. Dat
wil zeggen : het insect herkent weliswaar

Het antwoord op al deze vragen is nu

zelfde en gebruiken ze die op verschillende

beslist nee. Evenmin als de transplantatie

manier met een verschillend doel. In de

de vorm als niet, maar komt wel tot een

verhelderend zou werken , ziet de Exner-

bouw van dierlijke gezichtsorganen bestaat

ruwe schatting van de omtrek. Het kan

worm de buitenwereld als op een filmpje .

grote variatie ; van lichtgevoelige ce llen

bijvoorbeeld een bloem met 3 bloembla-

Dit komt omdat evenals bij de hoger

tot ingewikkelde oogconstructies, waarbij

den ond ersc heiden va n één met 5 bladen

ontwikkelde dieren , het samenspel tussen

de aanwezigheid van lens en netvlies de

en dezelfde grootte . Bijen kunnen geen

zintuigen en hersenen verankerd ligt in een

doelmatigheid van het gezichtsvermogen

cirkel van een veelhoek onderscheiden ,

soorte igen schema . Met andere woorden:
niet de zintuigen , maar de hersenen

nog vergroot.

daarentegen wel bladeren met kartelrand

Naarmate van de wijze waarop lichtprik-

van die met ronde randen, en bloemen met

kels door middel van zintuigen worden

afva llende bladen slaan ze over!

bepalen uiteindelijk wat het dier (ook de
mens) ziet.

verwerkt, kunnen insecten :

In 1965 schreef A. Portmann: ' Eerst als ik

l. slechts het al of niet aanwezig zijn van

weet wat voor indrukken van de buitenwereld aanwezig zijn in het persoonlijke
beleven van het dier, durf ik mij heel voor-
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li ch t waarnemen (regenworm)
2 . de ri chting van de lichtbron bepalen
(platwormen)

Zo zijn er andere insect en die elk op
een bepaalde voor hem belangrijke vorm
reageren :
- op smalle vormen, zoals plantenst enge ls

Links: Kop van de rups van een pijlstaartvlinder ( van voren gezien). Bij de pijlen de
puntogen.
Rechts: Kop van koekoeksbij. Leeft
parasitair op andere bijensoorten. Duidelijk
driehoekligging der punrogen.

mtoogrups

Kop van sluipwesp.
a =puntogen
b = faceogen

A

De gouden slakkenhuisbij
(Osmia aurulenta)

- op brede vormen , bijvoorbeeld boomstammen. Dit verklaart het bekende opste-

mieren bezitten eveneens goed ontwikkelde ogen. Van de mieren zijn dan weer

liggende materie is te beschouwen als
een primitieve lens . Deze is gevormd uit

ken en draaien van de kop bij veel rupsen.

uitgezonderd de soorten die ondergronds

een laag van de buitenste cuticula (soort

- op horizontale lijnen , bijvoorbeeld oevers

leven .

waslaag op de huid). Achter de lens

voor waterinse cten
- op verticale lijnen, zoal s omtrekken van

Enkelvoudig oog

met pigment en zenuwuiteinden . Netvlies

bomen en struiken voor bodeminsecten ,

Zoals is gezegd , bezitten de meeste

en lens zijn gescheiden door een transpa-

zoals bv. zandwespen .
Dit vermogen om speciale vormen te

volwassen insecten, behalve facetogen,
daartussen ook nog 1-3 enkelvoudige ogen

rante cellenlaag. De ocellen van sommige
insecten beschikken zelfs over twee net-

herkennen , is aangeboren en typisch voor

of ocellen. Heeft het insect er drie dan

vliezen : de buitenste voor het zien veraf,

de soort.

is de driehoeksligging: één frontaal, twee
opzij erachter respectievelijk voor omhoog

de binnenste voor di chtbij (L. Harrison
Matthews , 1963) . Rupsen bezitten alleen

bevindt zich het lichtgevoelige netvlies

1nsectenogen

en voor zijwaarts zien . Ze zijn zeer klein

maar puntogen, 1-6 paar, eerlijk verdeeld

Op drie manieren kunnen insecten zich het

en vaak moeilijk te ontdekken vooral bij

aan de weerszijden van de kop . Met deze

licht ten nutte maken . Door middel van :
a. de samengestelde (facet)ogen ;

dichte beharing van het insect.
Tot 1963 tastte men over hun functie ge-

'li chtmeters' kunnen ze in beperkte mate
omtrekken van voorwerpen waarnemen en

b. de enkelvoudige (punt)ogen of ocelli;

heel in het duister. In dat jaar ontdekte B.

zich daarnaar richten (richtvermogen) . Voor

c. het huidskelet
Dit laatste - het zogenaamde dermale
lichtzintuig - komt in hoofdzaak voor bij

Schricker (Frankfurt) dat ocellen fungeren

rupsen die van boombladeren leven , is het

als lichtmeters, namelijk ter bepaling van

voldoende om bomen te herkennen . Dekt

de sterkte van het daglicht (net als in de
fotografie) . Dit zou dan in het bijzonder

weten ze hun boom te vinden . Ocellen aan

' blinde' insecten (bijvoorbeeld rupsen van

men hun puntogen op één na af, dan nog

gelden ten aanzien van de eenvoudige

de bovenzijde van het lichaam (doraal)

ogen bezitten , is hun gezichtsvermogen

gebouwde ocellen (lichtvangers) . De meer
ingewikkelde ocellen zijn vrijwel zeker

treft men behalve bij volwassen insecten
ook aan bij sommige poppen; zijdelings

doorgaans vrij zwak en zeker ondergeschikt

gezichtsorganen die een betrekkelijk helder

van het lichaam aanwezige ocelli (lateraal)

aan reuk en tastzin . Een uitzondering op
deze regel vormen de roofinsecten zoals

beeld geven . Waarschijnlijk alleen van
voorwerpen op een bepaalde afstand (L.

uitsluitend bij larven . Het is voor sommige
insecten noodzakelijk de daglichtsterkte
te bepalen . Bijvoorbeeld de honingbij met

bepaalde vlinders) . Ofschoon de meeste
volwassen insecten zowe·1facet- als punt-

libellen , die vliegend op hun prooi jagen .

Harrison Matthews , 1963).

De facetogen van de libellen zijn bijzon-

De aanduiding 'enkelvoudig' houdt niet in

haar drie ocelli tussen de facetogen. Als

der sterk ontwikkeld en beslaan bijna de

dat de puntogen eenvoudig van constructie

deze 's morgens te vroeg op pad gaat, dan

gehele kop : ruim zicht , ook achterwaarts;

zijn . Integendeel, de meer ingewikkelde

kan ze de bloesem nog niet herkennen

beeldveld 360°. Ze nemen hun prooi

exemplaren waarop Harrison Matthews

en 's avonds moet ze op tijd naar huis om
haar woning te kunnen vinden . Dat de

(zelfs kleine muggen) waar op 9 tot 14 m

doelt, zijn wat hun bouw betreft zeker niet

afstand . De mannetjes van die soorten die

minder gecompliceerd dan een facetoog .

lichtmeters perfect functioneren , bewijst

hun wijfjes met behulp van het gezichts-

het feit dat er geen bij uitvliegt 'als het

zintuig vinden hebben ook zeer grote ogen,

Het puntoog is ontstaan door een instulping van de huid, waarin zich lichtgevoe-

donkerder is dan 10 maal de lichtsterkte

denk aan bijendarren . Honingbijen en

lige cellen bevinden, terwijl de daarachter

van volle maan ' (V.B. Dröscher, 1966) . #
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