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'n Paar korte opmerkingen mogen het beeld van Mus musculus completeren. Behalve dat
zijn nachtelijke activiteit vaak rustverstorend werkt, kan zijn aanwezigheid een bedreiging
voor mens en vee inhouden door het overbrengen van besmettelijke ziekten.
Wanneer we dan bovendien bedenken, dat men algemeen geneigd is de huismuis te onderschatten en dat de dieren, in het bijzonder op plaatsen waar rattenpopulaties verdwijnen,
zich sterk plegen te vermeerderen, dan is een waarschuwing zeker niet overbodig: neem ook
tegen hèn tijdig maatregelen!
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Veel dieren nemen zuurstof uit de lucht op en gebruiken die voor de oxydatie (= verbranding) van organische stoffen. De bij dit proces ontstane afvalstoffen zijn koolzuur en water.
De ademhaling zorgt voor aanvoer van zuurstof en afvoer van het koolzuur. Bij gewervelde
dieren is het de taak van het bloed om de zuurstof, uit de lucht opgenomen in de longen,
door het lichaam te transporteren en het in de weefsels gevormde koolzuurgas naar de
longen te voeren waar het wordt uitgeademd.
Een geheel ander proces treffen we bij de insecten aan. De op het land levende halen adem
d.m.v. tracheeën (luchtbuizen) die zich van de lichaamswand af naar binnen steeds nauwer
vertakken en tenslotte overgaan in uiterst fijne buisjes (tracheolen), van waaruit de zuurstof
direct de weefsels bereikt. In tegengestelde richting wordt het koolzuur afgevoerd. De
tracheolen hebben een doorsnee van 0.2- 0.3 µ( l /l = 0.001 mm).
Een spiraalvormig versterkte wand voorkomt het indrukken van de tracheeën, die vooral
bij vliegende insecten zeer sterk ontwikkeld zijn.
In de lichaamswand monden de luchtbuizen uit met kleine openingen, de stigmata, waarvan
aantal en ligging kunnen variëren. In de kop komen geen stigmata voor, het borststuk bezit
gewoonlijk 2, het achterlijf 8 paar (veelal aan èlk segment een paar) van deze openingen:
vaak zijn ze voorzien van borsteltjes of haren om de lucht te zuiveren van stof. Behalve als
entree voor de buitenlucht en uitgang voor het koolzuur, hebben de stigmata tot taak het
verhinderen van waterverlies, terwijl bij de vervellingen de oude tracheewand via het stigma
naar buiten wordt getrokken. De stigmata kunnen worden afgesloten; het openen is o.m.
afhankelijk van de toeneming van het koolzuurgehalte in de weefsels.
De ontdekker van de tracheeën is de Italiaanse natuurkundige Malpighi (1628- 1694).

Adoptie van soortvreemde jongen treft men bij Mus musculus eveneens aan; die van
jonge dwergmuizen (Microtus minutus Pallas) werd in ons nummer van mei 1967 reeds
genoemd. Andere tot dusver bekende pleegkinderen zijn: bosmuizen (Apodemus sylvaticus L.), grote bosmuizen (Apodemus flavicollis Melchior) en rosse woelmuizen (Clethrionomys glareolus Schreber).
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Ook bij huismuizen kennen we, bij sterke populatie-uitbreiding of bij het ontbreken van
voldoende schuilplaatsen, hestgemeenschappen (zie "Rat en Muis" - okt. 1967: 58). H. A.
en H. F re y e ( 1960) vermelden vondsten van 40 jonge dieren van verschillende leeftijden
in één nest, verzorgd door meerdere moeders, die zich ook over andermans kinderen ontfermen. Op deze wijze blijft de zuigelingensterfte beperkt.

Tot slot de enige creditpost op de balans van onze viervoetige parasiet: zijn betekenis als
proefdier in het laboratorium der medische wetenschap.

(1)
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In ons oktober-nummer van 1971 hebben wij de voordelen van het chitinepantser der
insecten genoemd. Het exoskelet heeft echter ook " zwakke plekken" en dat zijn o.a. de
stigmata, die het dier b.v. kwetsbaar maken voor ademvergiften.
Hoe heeft nu bij insecten het proces van .d e luchtverversing (het zuurstofverbruik) plaats?
a. Bij op het land levende kleine insecten, larven en poppen geschiedt dit uitsluitend door
diffusie, d.i. kort gezegd elke beweging (stroom) die wordt veroorzaakt door een
concentratieverschil. In vloeistoffen en vooral in gassen bewegen de moleculen zich met
grote -snelheden en wel steeds van plaatsen met een hoge naar die met een lage concentratie.
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2
Ademhalings-schema.
I. Tracheeën
2. Stigmata

Daar nu in het insectenlichaam t.b.v. de verbranding voortdurend zuurstof wordt verbruikt, is de spanning (concentratie) daar permanent lager dan die van de buitenlucht.
Diffusie verloopt uiterst langzaam en is alleen effectief wanneer de afstand tussen de
buitenlucht en het orgaan dat van zuurstof moet worden voorzien, kort is, m.a.w.
wanneer het dier zelf klein is.
De Deense onderzoeker Yon Krogh (1874-1949) heeft aangetoond dat bij kleine insecten en larven het zuurstofverbruik uitsluitend door diffusie wordt gedekt.
b. Bij grotere land-insecten wordt het zuurstoftransport bovendien bevorderd door ventilatiebewegingen van borststuk en achterlijf, goed waarneembaar b.v. bij wespen:
ritmische bewegingen van de achterlijfssegmenten.

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.
Ofschoon ook de meeste insecten een opvallende activiteit kunnen ontplooien, is hun
lichaamstemperatuur afhankelijk van die van de buitenwereld: insecten zijn, om een minder
fraai woord nog eens te bezigen, koudbloedig. D.w.z. dat hun levensverrichtingen bij
stijgende temperatuur worden gestimuleerd en bij dalende vertraagd: beweeglijkheid,
voedselopname, ademhaling, voortplanting, tempo van vervelling.
Heeft het insectenbloed dus t.a.v. het zuurstoftransport een bijna te verwaarlozen taak, bij
de opname van koolzuur uit de weefsels bestaat die wel degelijk, evenals bij de verdeling
van de voedingsstoffen.
Een vergelijking van het ademhalingssysteem van de vertebraten met dat der insecten, toont
in één opzicht overeenstemming, nl. het gebruik van zuurstof voor de oxydatie van organische stoffen (als energiebron). In de wijze van transport naar de weefsels bezitten beide
diergroepen dus een geheel verschillend systeem.
Door het ontbreken van de rode kleurstof, is het insectenbloed meestal kleurloos, soms
groen of geel.
In verband met de bescheiden functie van het bloed, is het bloedvaatstelsel van het insect
beperkt tot één enkele aan de rugzijde gelegen buis langs de gehele lengte van het lichaam.
In het achterlijf verwijdt deze zich tot het hart, bestaande uit een aantal achter elkaar
liggende kamertjes (minimaal 8). Bij het regelmatig samentrekken van het hart wordt het
daarin aanwezige bloed van achteren naar voren gestuwd en dringt de aorta binnen (de
enige slagader van het insect), die door het borststuk loopt. Het bloed wordt uitgestort in
de kop dichtbij de hersenbasis en vandaar stroomt het aan de buikzijde weer terug naar de
hartkleppen. Het hart pompt dus het bloed direct in de lichaamsholte, zodat alle organen
van het insect in het bloed "liggen". Eigen wanden heeft dit stelsel dus niet behalve het
dorsale vat.

Spijsvertering
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 voormaag, die door spierwerking kan worden verwijd en waarin
het voedsel wordt vóórverteerd en die tevens als reservoir dienst doet.

c. In het water levende insecten komen geregeld aan de oppervlakte en nemen dan een
luchtbel mee tussen de (vettige) haren of onder de dekschilden, die in contact staan met
de stigmata.

Schema bloedsomloop en spijsvertering.

d. Bij larven (in het water) komen vaak tracheekieuwen voor: dunne huidplooien, meestal
aan het achterlijf (libellen, glazenmakers) of aan de zijkanten van het lichaam (larven
van haften), waarin de tracheeën zich eveneens vertakken zodat door de dunne huid
gaswisseling kan optreden (zuurstof onttrekken, koolzuur afgeven aan het water).

Bloedsomloop
Het zal na het bovenstaande duidelijk zijn dat bij insecten, in tegenstelling tot de gewervelde dieren met hun gesloten bloedvaatstelsel, het bloed als zuurstof-transporteur 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 t.a.v. het zuurstofvervoer. Alle gewervelde
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Hersenen
Aorta
Krop
Spiermaag
Hart
Middendarm
7. Buizen van Malpighï
8. Endeldarm
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De maag, die bij vraatzuchtige insecten (b.v. rupsen e.a. larven) sterk ontwikkeld is, kan
bij verschillerlde soorten, afhankelijk van de aard van het voedsel, variëren in samenstelling (spiermaag, kliermaag, kauwmaag).
Evenals bij de zoogdieren, hebben plantenetende insecten een langer darm kan a a I dan
vleeseters: de wanden van plantencellen bestaan nl. onder meer uit cellulose dat voor de
spijsverteringssappen van de meeste dieren onaantastbaar is; plantenetende insecten beschikken veelal over fermenten die cellulose wat vlugger doen verteren.
Het darmkanaal omvat de voor-, midden- en einddarm. In de middendarm vindt de eigenlijke (chemische) spijsvertering plaats en wordt het voedsel tevens, onder inwerking van
enzymen, vloeibaar gemaakt en opgelost.
Daar insecten geen nieren bezitten, moeten zij op andere wijze in staat zijn zich van hun
afvalstoffen te ontdoen. Aan de dunne darm (gelegen achter de middendarm) is een aantal
buisjes bevestigd - buizen van Malpighi - die de afvalprodukten uit de lichaamsholte
verzamelen en ze in de dunne darm deponeren. Endeldarm en anus zorgen daarna voor
verwijdering uit het lichaam.

Contactdagen
gemeentelijke rattenbestrijders
In ons nummer van oktober 1971 is het schema vermeld van de contactdagen t.b.v.
ge_meentelijke rattenbestrijders in de provincies Groningen, Friesland en Overijssel.
H1~ron?er volgt dat voor de overige provincies met u i t zo n de r i n g van Drenthe,
Zmd-L1mburg en Noord-Holland, in welke gewesten in de wintermaanden 1970/ 1971
contactdagen zijn gehouden. Deze 3 zullen in ons programma .voor het najaar 1972 weer
worden opgenomen.
Schema tot 1 april 1972

Oost Noord-Brabant

Klieren
Het insectenlichaam is rijkelijk voorzien van klieren met uiteenlopende functies. Enkele voorbeelden:

* olieklieren
* geurklieren

* gifklieren
* huidklieren
* speekselklieren

* spinklieren

van soort tot soort -

zeer

voorkomen het vochtig worden van het huidskelet;
ten dienste van:
a. de voortplanting (vlinders);
b. een juiste oriëntering t.a.v. het nest (mieren: ,,mierenstraten");
c. de afweer tegen vijanden (vele wantensoorten, bv. Pentatomidae,
dit zijn bladwantsen);
d. de onderlinge berichtgeving bij mieren: ,,het alfabet van de chemische taal" (Sudd, 1970);
eveneens t.b.v. de verdediging (wespen, bijen);
aan het achterlijf van de honingbij: produceren de bijenwas;
produceren vocht dat het voedsel oplost of omzet, bv. zetmeel in suiker
bij kakkerlakken. Speeksel van bloedzuigende insecten, bv. steekmuggen (Culicidae) en vlooien, bevat een chemische stof die bloedstolling
tegengaat;
scheiden een kleverige substantie af die buiten het lichaam verhardt:
spinnende of pekzwarte waterkever (Hydrophilus piceus) en veel larven;
de eerste spint met het achterlijf (draden voor het nest), de laatste
spinnen met de onderlip (spinsel voor een cocon).

West Noord-Brabant : woensdag 23 februari 1972, in "Cosmopolite", Stationsplein 4,
Breda.
Noord Limburg

woensdag 1 maart 1972 in Café-restaurant "National", Spoorstraat
1-3 te Venlo.

Gelderland

woensdag 8 maart 1~ 12 in het Cultureel Centrum De Coehoorn"
Coehoornstraat 11 te Arnhem.
"
'

Zeeland

woensdag 15 maart 1972 in de Schouwburg en Concertzaal "De
Prins van Oranje", Nieuwstraat 14 te Goes.

Utrecht

woensdag 22 maart 1972 in Hotel "Heidepark", Jan Steenlaan
22-24 te Bilthoven.

Zuid-Holland

woensdag 29 maart 1972 rn Gebouw " Atrium", Karel Doormanstraat 143 te Rotterdam.

f'

Luchtzakken
Volledigheidshalve vermelden we nog de ballonachtige luchtzakken, die in het lichaam
van de meeste vliegende insecten aanwezig zijn en die bij het vliegen een rol spelen.
In een aparte bijdrage over het vliegvermogen van het insect zullen deze luchtzakken nader
ter sprake komen.
G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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dinsdag 15 februari 1972 in de vergaderzaal van de Gem. Geneeskundige Dienst, Tesselschadelaan I te Eindhoven, nabij de Stadsschouwburg.
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