"Bolkenn in Noord-Holland
Uitwerpselen; v.l.n.r. bruine
rat, zwaru rat (huisrat),
huismuis (nat. !{r.).

diepte van ca. 20 cm. Hoewel het de zwemkunst meester is, zal het beslist niet vrijwillig
te water gaan.
De huismuis is dag en nacht act-ief, doch hij hamstert niet; bij voorkeur zal hij z'n nest
bouwen in de nabijheid van voedselvoorraden. Zijn opmerkelijke aanpassingsvermogen
stelt de grijze huismuis o.m. in staat binnenshuis bij zeer extreme temperaturen te leven
en zich te vermenigvuldigen. Dat als gevolg hiervan duidelijke modificaties in gedrag, vorm,
kleur en afmetingen optreden, is door belangwekkende proefnemingen bewezen: Mills,
1941 en 1945; Laurie, 1946; Barnett, 1956 t / m 1959; Ashoub, 1958; Knudsen, 1962. De
opzet van dit artikel laat niet toe hierop nader in te gaan; wellicht komt dit t.z.t. in een
afzonderlijke bijdrage nog eens ter sprake.
In het gemeenschappelijke territorium, dat tegen individuen van andere soorten en tegen
niet tot de populatie behorende soortgenoten wordt verdedigd, bezit elk dier een privé
nestplaats. De actieradius binnen het territorium in gebouwen bedraagt hoogstens 15 m;
bij aanwezigheid van volop voedsel en dekking minder (tot 6 m).
Het woongebied omvat het eigenlijke "tehuis": onderling door paden verbonden gemeenschappelijke schuil-, eet- en verpozingsplaatsen. Terwijl de urine slechts op of bij markante
voorwerpen of plaatsen wordt gedeponeerd (,,geurvlaggen"), vindt men uitwerpselen vrijwel overal in dit gebied. Alleen het nest wordt zorgvuldig schoongehouden.
In de muizensociety heerst, evenals in die van de ratten, een bepaalde, doch geenszins starre
rangorde.

Aan velen zal het woord " Bolken" onbekend zijn. Niet echter aan hen die wonen in het
gebied dat zich bevindt tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. In dit waterrijke gebied,
dat bestaat uit een viertal polders, liggen de "Bolke n": afvalhopen van tuinafval.
Het genoemde gebied bestaat uit, wat men zou kunnen noemen, eilandjes ter grootte van
10 tot enkele honderden vierkante meters. Men verbouwt hier aardappelen. groenten en
ook wel bloembollen.
In dit gebied bestaat maar één mogelijkheid het vasteland te bereiken en wel met een boot.
Zo worden ook de producten thuisgebracht en klaargemaakt voor de veiling. Het afval
werd aanvankelijk in een boot geladen en op diverse plaatsen in het water geworpen. Dit
was voor het polderbestuur reden om hiervoor een oplossing te zoeken, daar het afval
moeilijkheden opleverde voor de gemalen en vervuiling van het water veroorzaakte. Om
dit op te vangen, heeft men op verschillende plaatsen in de polders stortplaatsen aangelegd.
Men gebruikte hiervoor lage stukjes land die met riet begroeid waren. Een 20-tal plaatsen
werd hiervoor aangewezen, zodat men het tuinafval dus kwijt kon.
In de loop der jaren echter groeide het aantal bolken uit van 20 tot plm. 90, in grootte
variërend van enkele tot 300 vierkante meters. Vond men aanvankelijk slechts tuinafval
op deze bolken, momenteel treft men er ook allerlei soorten huisvuil en zelfs autowrakken,
wasmachines, fietsen enz. aan (zie afb.). Dat ook huisvuil gestort wordt, blijkt duidelijk
in de winter als het water niet bevaarbaar is, want dan wordt er door de gemeenten belangrijk meer vuil opgehaald. Het tuinafval wordt in de wintermaanden bewaard tot men weer
varen kan, wat oorzaak is van een grote toename van vuil op de bolken.
Ideaal voor ratten

Het 20-tal eerder genoemde bolken, door de polder toegestaan, wordt geregeld leeggehaald
met boten. De ratten die er huizen - en het zijn er zeer veel - worden hier bestreden.
Maar .... en dit vormt een probleem, op de vele kleine en grotere bolken die men elders
in de polder vindt, wordt niets of bijna niets aan bestrijding gedaan. Ook het vuil wordt
hier niet weggehaald, zodat de ratten er ongestoord leven en goed van voedsel worden
voorzien.

Hoewel de huismuis een a 11 es e te r is, prefereert hij vetrijke spijzen, peulvruchten en
granen. Bovendien staat hij bekend als fijnproever: bij ruime voedselsortering richt hij zijn
aandacht alleen op het allerbeste. Daarbij gaat hij echter uitermate verkwistend te werk
door de onhebbelijke gewoonte overal wát van te snoepen; ergo: veel gaat voor menselijke
consumptie verloren.
De verse uitwerpselen zijn 3- 8 mm lang en 1.5- 2.5 mm breed met vrij spitse uiteinden; ze
liggen tamelijk verspreid (zie afb.).
De schade binnenshuis kan velerlei zijn: vreterij aan en bevuiling van levensmiddelen,
vernieling van materiaal (emballage, papier, kledingstukken e.d.), knagerijen o.a. aan de
isolatie van lichtkabels (kortsluiting!).
In graanpakhuizen neemt de schade niet zelden een ernstige omvang aan. Bij de boerderij
kan het in graanmijten wemelen van huismuizen.
Slot volgt.
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Wanneer men met het storten van vuil op de bolken begonnen is, valt moeilijk te zeggen.
Wel is bekend dat het leeghalen van de erkende bolken jaarlijks f. 55.000 kost.
Momenteel wordt men met het oog op de komende verkaveling in 1972 of 1973, steeds
nonchalanter en wordt op steeds meer plaatsen vuil gestort, wat ook meer gevaar oplevert
voor de volksgezondheid: vervuiling en aanwezigheid van ratten; in de omliggende dorpen
hebben zich reeds gevallen van de ziekte van Weil voorgedaan.
Behalve in de kop van Noord-Holland, vindt men de bolken helaas op meer plaatsen in
tuinbouwgebieden, ook bij en in dorpen en steden. En ongetwijfeld loeren de ratten op
zulke voor hen ideale woonplaatsen.
D.P. Kempe
Afd. Bestrijding van Ongedierte

':De bouw
van het
inöectenlichaam
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1. 9,,litwendige bouw
Modificaties
In deze bijdrage komt enkele malen het woord "modificaties" voor, nl. bij de bespreking
van monddelen, poten en vleugels der insecten.
Wat zijn modificaties'1 Hieronder verstaan we variaties van een kenmerk, die bij dieren
en planten kunnen ontstaan onder invloed van uitwendige omstandigheden: licht, temperatuur, vochtigheidsgraad (van lucht of bodem), voedsel.
De temperatuur kan b.v. de vleugeltekening van sommige vlindersoorten beïnvloeden,
indien de poppen bij verschillende temperatuur worden bewaard.
Ook bij ratten en muizen kunnen onder invloed van de temperatuur kleurmodificaties optreden (zie het artikel "De huismuis" in dit nummer).
De grootte van een individu kan eveneens correleren met de kweektemperatuur: ze neemt
dan met het stijgen van deze laatste af.
En tenslotte kan ook de ontwikkelingsduur worden verlengd (verkort) door het dalen
(stijgen) van de temperatuur.
Een ma'tkant voorbeeld van de invloed van het voedselrantsoen op de groei van het individu, treffen we aan in de bijen- en mierenwereld (koningin en werksters).
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Hoewel de uiterlijke verschillen tussen de insectensoorten zeer groot kunnen zijn (vergelijk
b.v. sprinkhaan en bladluis), hebben alle soorten bepaalde karakteristieke kenmerken gemeen:
* de aanwezigheid van een uitwendig skelet (exoskelet, lichaamswand, pantser);
* de opbouw van het lichaam bestaande uit 3 grote segmenten: kop, borststuk en achterlijf;
* het bezit van 3 paar gelede poten.

Exoskelet
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Dit is voor het insect van grote waarde in de strijd om het bestaan. Door de stevige constructie (cylindervorm) vormt het allereerst een belangrijk beschermingsmiddel.
Maar het pantser biedt nog andere voordelen. Afb. 1 toont de 3 lagen van het exoskelet:
cuticula, epidermis en naar binnen afsluitend membraan, waarvan de buitenste weer 3 lagen
telt, van boven naar beneden: epi-, exo- en endocuticula. De beide laatsten bevatten o.m.
chitine, een kleurloze, stikstofhoudende substantie die aan het lichaam een groot weerstandsvermogen geeft, chemisch moeilijk is af te breken en onoplosbaar is in water, alcohol
en verdunde zuren. Bovendien is ze moeilijk doordringbaar voor water en daar het insectenlichaam grotendeels uit deze vloeistof bestaat, is hiermee een ideale bescherming tegen
uitdrogen bereikt.
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