In het veld kan hij echter veel schade veroorzaken; ook het plunderen van vogelnesten
is hem niet vreemd, waarbij soms jonge vogels worden gedood; op eieren is hij verzot.
Ofschoon wel wordt gesuggereerd dat de bosmuis een, vaak onderbroken, winterslaap
houdt, is dit beslist onjuist. Weliswaar brengt hij in de wintermaanden dagen achtereen
slapend door, doch een eigenlijke winterslaap (toestand van bewusteloosheid met sterke
temperatuursdaling) is dit niet.

funeste bestuiving
Dat bosmuizen voor bijzonder onaangename verrassingen kunnen zorgen, blijkt uit het
volgende praktijkgeval, dat geenszins tot de uitzonderingen moet worden gerekend.
Een onzer ambtenaren bezocht in het centrum van het land een kwekerij, waar men schade
aan orchideeën ondervond. Een onderzoek wees bosmuizen als de daders aan; de dieren
vraten nl. de zetmeelknobbeltjes in de bloemen op en zorgden op die manier voor bestuiving. Een resultaat waarmee de kweker echter allerminst was gebaat, want een dergelijke
bestuiving mag juist niet plaats hebben. Immers: onbevruchte orchideeën zijn sterker
en behouden bovendien langer hun kleur, eigenschappen die de waarde van het produkt
doen stijgen.
Als bijzonderheid werd op dit bedrijf nog gesignaleerd dat, behalve de zetmeelknobbeltjes, ook de stopverf van de kassen werd opgevreten: de gevonden uitwerpselen waren dan
ook bijna wit van kleur.
G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Slot volgt.

Summary. For the benefit of a genera! biologica! education of the rodentoperator, a series of articles about the

taxonomy and biology of the various rodents occuring in the Netherlands, has been started in earlier copies of this
magazine. In this paper a description of the longtailed fieldmouse or woodmouse (Apodemus sylvaticus L.) is given
as wel! as the biology of this rodent.
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Zenuwstelsel
Hoewel de structuur van het centrale zenuwstelsel der insecten vrij ongecompliceerd is,
kunnen de hersenen bij de statenvormende insecten zonder overdrijving een miniatuur
wonder van natuurtechniek worden genoemd.
Het zenuwstelsel toont het grondschema der Arthropoden: een dubbele keten van gangliën (knopen: ophopingen van zenuwcellen), die behalve het eerste kopganglion, de
hersenen, alle aan de buikzijde liggen en daar onderling en met de hersenen, door twee
evenwijdige en in de gehele lichaamslengte lopende zenuwstrengen zijn verbonden: touwladderconstructie.
Ofschoon de ganglia paarsgewijs zijn gerangschikt, liggen de beide leden van een paar
gewoonlijk zo dicht tegen elkaar, dat het geheel de indruk maakt van één ganglion. Hetzelfde geldt veelal voor de beide strengen van de "touwladder".
Normaal behoort bij elk segment één paar zenuwknopen, doch als gevolg van de veelvuldig voorkomende versmeltingen, is het aantal knopen veranderlijk; de volwassen bij
bv. heeft 7 paar lichaamsgangliën, haar larve 10.
Van elk buiten de kop gelegen ganglion lopen vezels (uitlopers van zenuwcellen) naar de
zintuigen, organen en spieren van het bij dat ganglion behorende deel van het lichaam:
afstandsgeleiding.
Ook dit schema kent modificaties. Zo bezitten mieren in het borststuk 3 paar ganglia met
zenuwvezels niet alleen naar de 3 thoraxsegmenten, maar bovendien naar de eerste 2 segmenten van het achterlijf.
Het algemene patroon van het centrale zenuwstelsel ziet er als volgt uit:
1. Het eerste kopganglion; bovenslokdarmganglion of cerebrum: de hersenen. Het omvat
3 versmolten zenuwknopen, van voren naar achteren:
a. protocerebrum; innerveert zowel de facetogen als de ocelli;
b. deutocerebrum; innerveert de antennen;
c. tritocerebrum; innerveert de bovenlip.

'
Jonge bosmuizen,
3 dagen oud.
(Foto H. Wulff)
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2. Het tweede kopganglion of onderslokdarmganglion, innerveert de overige delen van
het mondapparaat en omvat de ganglia van de versmolten segmenten van onderkaak,
bovenkaak en onderlip.
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3. Het "touwladder"-gedeelte in de buikzijde omvat:
a. de 3 ganglia-paren van het borststuk, die de bewegingen van vleugels en poten
regelen;
b. de ganglia-paren van het achterlijf, die o.m. hartslag, eiproduktie en ademhaling
beheersen. Het aantal achterlijfsganglia kan variëren; dat van de kakkerlakken bv.
telt er 6, van de oorwormen 7.
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Behalve het centrale zenuwstelsel bezitten insecten ook een, boven de darm gelegen, sympatisch zenuwstelsel, dat ganglia bevat met hormonale werking (hormonen zijn stoffen, geproduceerd door klieren met inwendige secretie).
Op de werking hiervan kan thans niet nader worden ingegaan; ze zal later bij de voortplanting ter sprake komen.

De hersenen
4

Zenuwstelsel. /. Facetoog. 2. Hersenen. 3. Onderslokdarmganglion. 4. Gangliën van het
borststuk. 5. Gangliën van het achterlijf. 6. Spijsverteringskanaal.
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Het voorste ganglion (protocerebrum) van de hersenen is het voornaamste, het belangrijkste deel ervan zijn de twee gesteelde of paddestoel-lichaampjes, zetel van het associatie- en coördinatievermogen en het geheugen.
De naam is afgeleid van de vorm: ze bestaan uit een dunne steel (vezelbundel), meestal
met twee wortels en een brede doorgaans dubbele kelk.
Het inwendige der "paddestoelen" wordt grotendeels in beslag genomen door zenuwcellen,
terwijl uit de "kelk" zenuwvezels naar de periferie lopen.
Als zetel van o.m. associatie- en coördinatievermogen zijn de paddestoellichaampjes bij
statenvormende insecten - sommige bijen- en wespensoorten, alle mieren en termieten sterker ontwikkeld dan bij solitair levende insecten. En in de staat bezitten op hun beurt
de werksters grotere "paddestoeltjes" dan koninginnen en mannetjes.
Een voorbeeld: bij de kamervlieg (Musea domestica) nemen ze ongeveer 6% van het totale
hersenvolume in, bij sommige nachtvlinders 9%, doch bij de werkster-mier van het Formica-geslacht 40%!
Bij de werkbijen beslaan ze nauwelijks I vierkante mm; het gehele brein van de Formicawerkster heeft een doorsnee van 0.6 mm en bestaat uit ca. 13.000 zenuwcellen.
Dank zij de electronenmicroscoop heeft men het insectenbrein nauwkeurig kunnen bestuderen.
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Centraal zenuwstelsel (+ ,,touwladder") van de oorworm
(Forficula auricularia).
1. Hersenen.
2. Onderslokdarmganglion.

3. Zenuwknopen van het borststuk.
4. Zenuwknopen van het achterlijf
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Diagram van de 3 paren versmolten zenuwknopen der hersenen.
1. Protocerebrum.
2. Deutocerebrum.
3. Tritocerebrum.
4. Paddestoelvormige lichaampjes.
(Naar !mms).
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T.a.v. de hersenen van het insect merkt Slijper ( 1964) op dat kleine dieren, dus ook hun
organen, niet uit kleinere cellen zijn gebouwd, maar uit minder cellen, omdat de afmetingen van deze laatste aan (minimum) grenzen zijn gebonden.
Dit feit - het geringe aantal hersencellen - voert Dethier (1964) aan als reden van het
voor insecten typisch starre gedragspatroon.
Dat de paddestoel-lichaampjes als bewustzijnscentrum fungeren - en als zodanig met onze
grote hersenen vergelijkbaar zijn - bewezen allereerst proeven met mieren waarvan men
die lichaampjes had beschadigd. De aldus gehandicapte individuen toonden de typische
eigenschappen van een reflexautomaat, d.w.z. hun handelingen werden gekenmerkt door
een volledig ontbreken van het bewustzijn en ook van voordien nog aanwezige geheugenprestaties.
Een tweede argument voor genoemde stelling is het feit dat de lichaampjes van de werksters van sociale insecten, beter ontwikkeld (groter) zijn dan die van de mannetjes (zie
boven).

Zijn insecten gevoelloos?

Nadat was vastgesteld dat de paddestoelvormige lichaampjes als het centrum van het leervermogen kunnen worden beschouwd, zijn sommige schrijvers geneigd aan dat vermogen
een wat grotere waarde toe te kennen (W. Goetsch, 1937 e.a.).
Ondanks de aandacht, hier aan de hersenfuncties geschonken, moet er evenwel met nadruk
op worden gewezen dat het instinct (= totaal der reflexen van het organisme op uit- en
inwendige prikkels) primair blijft en het insectengedrag bepaalt: star en uniform. Naarmate meer aangeleerde handelingen in het instinctieve patroon zijn verwerkt, is het gedrag
van het insect minder stereotiep.
G. J. Pop
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Summa')', This magazine, called "Rat en Muis" (Rats and Mice), initially meant for our contact with the rodent-officers and rodent-operators, has evolved into a general magazine for pest-officcrs and -operators. So attention will

be paid to the problems concerning insect-control too, as far as indoor pests are concerned.
In earlier copies of " Rat en Muis" (Oct. and Dec. 1971) a series of papers has been startcd giving an outline of
insect anatomy for the benefit of the genera! educat,on of the above mentioned people.
This article gives an outlinc of the insect nervous system.

Prof. Dethier van de universiteit in Pennsylvania, meent deze vraag ontkennend te moeten
beantwoorden ( 1965).
Daar het chitinepantser een beletsel vormt voor het waarnemen van mogelijke emoties
hij het insect, paste Dethier een speciale methode toe. Hij tapte de hersensectoren met
micro-electroden af en registreerde de stroomstootjes in de hersenen, terwijl het dier werd
geprikkeld.
Deze experimenten leidden tot de conclusie dat insecten wel de gelijk innerlijke reacties
kunnen vertonen, al zijn die uiterlijk niet waarneembaar. Ook het pijngevoel zou volgens
Dethier tot die reacties behoren.

~oe loopt een in~ect?

Leervermogen
De opvatting van Bethe, die mieren tot louter reflexautomaten degradeerde ( 1898), bleef
ook t.a.v. andere insecten gehandhaafd tot het begin dezer eeuw.
Op grond van zijn experimenten kwam de myrmecoloog A. Forel in 1921 tot de volgende
uitspraak: 95% van de handelingen van mieren geschiedt instinctief, 4% is aangeleerd en
1% komt op rekening van het verstand.
Andere proeven toonden aan dat mieren en bijen proberen hun waarnemingen en er var i n ge n aan hun staatgenoten mee te delen; de eersten d.m.v. hun antennen (Wasmann,
1899; Forel, 1928; Grabensberger, 1933; e.a.), bijen d.m.v. hun "dansen" (Karl vo n Frisch,
1923, 1949, 1960, 1965; e.a.).
Memoreren wij in dit verband nog een passage uit "Die Ameise" (1917) van de bekende
mierenonderzoeker Escherich: ,,De sprietentaal van de mieren is tamelijk rijk aan woorden
en staat maar weinig achter bij de taal der vogels".
Ofschoon ook sociale insecten in zeer bescheiden mate tot geheugenprestaties komen, wordt
een nieuwe, dus van het specifiek-instinctieve gedragspatroon afwijkende gewoonte, slechts
langzaam verworven, maar blijft dan doorgaans geruime tijd gehandhaafd.
Een bekend voorbeeld levert de honingbij. Veel bloemen produceren hun nectar overdag
op vaste uren, die de werksters precies hebben leren kennen: samengaan van instinct
(bloembezoek) en ervaring (bezoek op het nectar-uur).
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Deze vraag werd gesteld door een lezer van ons blad en hij bedoelde daarmee: in welke volgorde worden de 6 poten van het insect bij het lopen
neergezet'?
Bij het voortbewegen werken 2 formaties poten om beurten, de z.g. driepotengang: a. linksvóór - rechtsmidden - linksachter;
b. rechtsvóór - linksmidden - rechtsachter.
Als formatie a wordt opgelicht, beweegt het dier de betreffende 3 poten
gelijktijdig naar voren, terwijl bij het neerzetten de andere 3 poten in actie
komen .
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