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.
"
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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.
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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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