ONGEDIERTEBESTRIJDING WADDINXVEEN 1975
De directeur openbare werken en bedrijven in Waddinxveen zond ons het verslag 1975
betreffende de ongediertebestrijding, welk rapport werd samengesteld door de gemeentelijke
rattenbestrijder, de heer J. de Jong.
Wij ruimen in ons blad graag een plaats voor deze gegevens in.
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Uit onze praktijk blijkt wel dat er nog geen teruggang van het aantal meldingen valt te
constateren over de gehele periode van onze bestrijding. Nu is dat niet verontrustend, omdat steeds meer inwoners in onze gemeente van onze diensten gebruik gaan maken.
Het is wel zo dat de meeste en de voornaamste klachten voorkomen bij landbouwers, veehouders en tuinderijen, maar ook hier is het resultaat van onze bestrijdingen een volledig
succes.
Speciale melding moet nog gemaakt worden van de bestrijding langs sloten en singels middels geplaatste kisten waarop een deksel met slot. Langs deze objecten vonden in het afgelopen jaar 72 behandelingen plaats; deze bestrijding gaat bijzonder goed.
Voorts is er in 1975 meermalen hulp ingeroepen voor de bestrijding van vlooien, wespen,
mieren, krekels of kakkerlakken. In een tweetal gevallen is hierover gecorrespondeerd met
de afdeling ongediertebestrijding in Wageningen. In alle gevallen werd de bestrijding van
dit ongedierte tot volle tevredenheid uitgevoerd.
Het kwartaaloverzicht van de rattenbestrijding bij particulieren ziet er als volgt uit:

Aantal behandelde adressen
Aantal behandelingen
Gemiddeld aantal behandelingen per adres

Ie kw.

2e kw.

3e kw.

4e kw.

77
185
2,4

67
148
2,2

56
154
2,8

100
283
2,8
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Het zien (1)

Na thallium: natronloog

Redaktie

G. J. Pop, Wageningen
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WAT NIET MOET (2)

Onverantwoordelij k gebruik en opzettelijk misbruik van thalliumsulfaat hebben al enkele
malen de pagina's van ons blad gevuld; het laatste in ons nummer van december 1975.
Bekijken we het jaarverslag 1974 van de Keuringsdienst van Waren, rayon Rotterdam, dan
ontmoeten we daarin ook enkele raadselachtigheden t.a.v. levensmiddelen. Hoe komt bv.
natronloog in bier terecht? Een jongen (11) dronk een fles bier en belandde prompt in het
ziekenhuis. Onderzoek wees uit dat de fles, behalve bier, ook natronloog bevatte.
Nauwelijks 2 weken later een andere ziekenhuispatiënt met gelijke verschijnselen.
Andere meldingen aan de Keuringsdienst maken aanspraak op de benaming " onappetijtelijk"; we noemen o.a. (om ons tot onze eigen fauna te beperken): poot van kever in blik
soep, vlieg in gebak, muis in melkfles, kakkerlak in Chinees etentje.
Knagers en insecten kunnen overal onderdak vinden, maar maken daar toch geen slachtoffe rs.
Sein op rood echter wanneer thallium en natronloog op de spijskaart verschijnen.

van het
in'1ectenlicltaam

J. de Jong

Januari 1976
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Er is een tijd geweest:
- tot plm. 1950, dat de zoölogie de mens met betrekking tot zijn zintuigen en speciaal
het gezichtsvermogen, met kop en schouders boven de dieren verhief;
- al vóór 1900, dat in biologenkringen de vraag is gesteld: als men een mensenoog zou
kunnen transplanteren bij een insect, zou dan het gezichtsvermogen van het dier daardoor verbeteren?
- dat men zich, eveneens vóór 1900, a fvroeg: hoe ziet een insect de buitenwereld?
Op deze laatste vraag nu meende S. Exner ( 1846- 1912) in het begin dezer eeuw een antwoord gevonden te hebben. Hij verving het netvlies van een facetoog van een glimworm
door een miniatuurfilmpje waardoor het geheel als fotoapparaat kon dienst doen. Maar ...
was het zo ontstane, vrij vage beeld nu werkelijk het door het dier waargenomene?
Het antwoord op al deze vragen is thans een beslist neen. Evenmin als de transplantatie
verhelderend zou werken, ziet de Exner-worm de buitenwereld als op het filmpje.
Waarom? Om de eenvoudige reden dat, evenals bij de hogerontwikkelde dieren, het samenspel tussen zintuigen en hersenen verankerd ligt in een soorteigen schema. M.a.w. niet de
zintuigen doch de hersenen bepalen uiteindelijk wat het dier (ook de mens) ziet.
Nog in 1965 schreef A. Portmann: ,,Eerst als ik weet wat voor indrukken van de buitenwereld aanwezig zijn in het persoonlijk beleven van het dier, durf ik mij heel voorzichtig
een voorstelling te maken van een mogelijke innerlijke wereld".
Door bestudering van zintuigen en sensorische vermogens kwam men allengs tot het besef
van de ver uiteenlopende wijzen waarop verschillende diersoorten de buitenwereld beleven
(= innerlijk verwerken). Maar ook verscheen de beperktheid van onze zintuiglijke waarneming in een steeds zuiverder licht.
Het kleuren zien, de invloed van het ultraviolet en vooral de oriëntering m.b.v. gepolariseerd daglicht, hebben de wetenschap van het zien na 1950 met revolutionaire schreden
vooruitgestuwd, dank zij ook de verbtterde onderzoekmethoden (elektronenmicroscoop!).
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Verwerking van Iichtprikkels

Er zijn nagenoeg geen twee diersoorten wier ogen gelijk zijn geconstrueerd. En zelfs al
lijken die van sommige soorten op elkaar, dan nog zien de dieren niet hetzelfde en gebruiken ze die op verschillende manier met verschillend doel.
In de bouw van dierlijke gezichtsorganen bestaat grote variatie: van lichtgevoelige cellen
tot ingewikkelde oogconstructies, waarbij de aanwezigheid van lens en netvlies de doelmatigheid van het gezichtsvermogen nog vergroot.
Naar gelang van de wijze waarop lichtprikkels d.m.v. de zintuigen worden verwerkt, kunnen insecten:
1. slechts het al of niet aanwezig zijn van licht waarnemen; regenworm;
2. de richting van de lichtbron bepalen; platwormen;
3. beweging waarnemen;
4. beelden onderscheiden = vormen waarnemen; belangrijk bv. voor bijen bij hun bloembezoek;
5. kleuren zien; sommige insectensoorten.
Deze gradering wordt dus niet bepaald door de kwaliteit der gezichtscellen (de primaire
zintuigcellen), maar door de bouw van het totale zintuig waardoor het definitieve beeld in
de hersenen ontstaat.
De groepen I en 2 omvatten dieren met een lichtgevoelige plek op het lichaam (ze hebben
geen typische zintuigorganen van node), terwijl die van de overige 3 groepen lichtgevoelige
cellen bezitten:
a. over het lichaam verspreid;
b. geconcentreerd in de ogen.
Deze lokale concentratie (b) draagt bij tot een wat vollediger beeldvorming. Dat wil zeggen:
het insect herkent weliswaar de vorm als zodanig niet, maar komt wel tot een ruwe schatting van de omtrek. Het kan bv. een bloem met 3 bloembladen onderscheiden van één met
5 bladen en dezelfde grootte. Bijen kunnen geen cirkel van een veelhoek onderscheiden,
daarentegen wel bladeren met kartel- van die met ronde randen en bloemen met afvallende
bladen slaan ze over!
Zo zijn er andere insecten die elk op een bepaalde voor hen belangrijke vorm reageren:
op smalle vormen: bv. plantenstengels;
op brede vormen: boomstammen; het bekende opsteken en draaien van de kop bij veel
rupsen;
op horizontale lijnen: oevers; waterinsecten;
op vertikale lijnen: omtrekken van bomen en struiken; bodeminsecten (bv. zandwespen).
Dit vermogen om speciale vormen te herkennen, is aangeboren :: typisch voor de soort.

Kop van een sluip1vesp.
a = puntogen.
b = .face1ogen.
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Links: Kop van de rups van een pijlstaartvlinder (van voren gezien). Bij de pijlen de puntogen.
Rech1s: Kop van een koekoeksbij. Leeft parasitair op andere bljensoorten. Duidelijke driehoeksligging der punlogen.

Insecten ogen

Op 3 manieren kunnen insecten zich het licht ten nutte maken, nl. door middel van
a. de samengestelde (facet-)ogen;
b. de enkelvoudige (punt-)ogen of ocelli;
c. het huidskelet.
Dit laatste - het zg. dermale lichtzintuig (Gr. derma = huid) - komt in hoofdzaak voor
bij "blinde" insecten (bv. rupsen) of in holen levende soorten. De reaktie op licht kan dan
zijn positief of negatief fototaktisch, naar gelang het dier naar de lichtbron toe beweegt of
zich ervan verwijdert (rupsen van bepaalde vlinders).
Ofschoon de meeste volwassen insecten zowel facet- als puntogen bezitten, is hun gezichtsvermogen doorgaans vrij zwak en zeker ondergeschikt aan reuk en tastzin. Een uitzondering op deze regel vormen de roofinsecten bv. libellen (Odonata), die vliegend op hun prooi
jagen. De facetogen der libellen zijn bijzonder sterk ontwikkeld en beslaan bijna de gehele
kop: ruim zicht, ook achterwaarts; beeldveld 360°. Ze nemen hun prooi, zelfs kleine muggen, waar op 9-14 m afstand.
Zeer grote ogen hebben ook de mannetjes van die soorten die hun wijfjes m.b.v. het gezichtszintuig vinden, bv. bijendarren. Goed ontwikkelde ogen bezitten eveneens de honingbij (Apis mellifera) en de mieren; va~ de laatste zijn dan weer uitgezonderd de ondergronds
levende soorten.
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Enkelvoudig oog

Zoals is gezegd, bezitten de meeste volwassen insecten, behalve facetogen, daartussen ook
nog 1- 3 enkelvoudige ogen of ocellen. Heeft het insect er 3, dan is de driehoeksligging:
één frontaal, 2 opzij erachter resp. voor omhoog en voor zijwaarts "zien". Ze zijn zeer klein
en vaak moeilijk te ontdekken vooral bij dichte beharing van het insect.
Tot 1963 heeft men omtrent hun functie geheel in het duister getast. In dat jaar ontdekte
B. Schricker (Frankfurt) dat de ocellen fungeren als lichtmeters, nl. ter bepaling van de
sterkte van het daglicht (als in de fotografie). Dit zou dan in het bijzonder gelden t.a.v. de
eenvoudig gebouwde ocellen (lichtvangers); de meer ingewikkelde zijn vrijwel zeker gezichtsorganen die een betrekkelijk helder beeld geven, zij het dan wellicht alleen van voorwerpen op een bepaalde afstand (L. Harrison Matthews, 1963).
De aanduiding "enkelvoudig" houdt geenszins in dat de puntogen eenvoudig van constructie zijn. Integendeel, de meer ingewikkelde exemplaren waarop Harrison Matthews
doelt, zijn wat hun bouw betreft zeker niet minder gecompliceerd dan een facetoog.
Het puntoog is ontstaan door een instulping van de huid, waarin zich lichtgevoelige cellen
bevinden, terwijl de daarachter liggende materie is te beschouwen als een primitieve lens,
gevormd uit een laag van de buitenste cuticula (zie ons blad van okt. 1971). Achter de
lens het lichtgevoelige netvlies met pigment en zenuwuiteinden. Netvlies en lens zijn gescheiden door een transparante cellenlaag.
De ocellen van sommige insecten beschikken zelfs over 2 netvliezen: de buitenste voor het
zien ver-af, de binnenste voor dichtbij (L. Harrison Matthews, 1963).

Voorkom veldmuisschade
Elk jaar attent blijven!
Fruitboomgaarden - blijven bewaken. Grasmat kort houden. Snoeihout verwijderen. Ook
de directe omgeving van de boomgaard in het oog houden: aangrenzende sloten en slootwallen schoon houden; idem t.a.v. bermen van aangrenzende wegen.
,, Vaste voerplaatsen uitzetten.
Veldmuisgaatjes - onmiddellijk voorzien van muizekorrels op crimidine-basis (Aamutex,
Castrix, Jebo of Luxan).
(Zie ook "Rat en Muis" van juni 1975.)

Een puntoog.
A = lens.
8 = lichtgevoelige cellen.

Rupsen bezitten slechts puntogen, 1- 6 paar, eerlijk verdeeld ter weerszijden van de kop
en met deze "lichtmeters" kunnen ze in beperkte mate omtrekken van voorwerpen waarnemen en zich daarnaar richten (richtvermogen). Voor rupsen die van boombladeren leven,
is het voldoende om bomen te herkennen. Dekt men hun puntogen op één na af, dan nóg
weten ze hun boom te vinden.
Dorsale ocelli (aan de bovenzijde van het lichaam) treft men behalve bij volwassen insecten,
aan bij sommige poppen; laterale ocelli (zijdelings van het lichaam; Lat. latus = zijde) uitsluitend bij larven.
Is het nu, zo kan men vragen, voor sommige insecten noodzakelijk de daglichtsterkte te
bepalen? Inderdaad. Nemen we als voorbeeld de honingbij (Apis mellifera) met haar 3
ocelli tussen de facetogen. Gaat zij 's morgens te vroeg op pad, dan kan ze de bloemen nog
niet herkennen; en 's avonds moet ze op tijd naar huis om haar woning te kunnen vinden.
Dat de lichtmeters perfekt functioneren, bewijst het feit dat geen bij uitvliegt "als het donkerder is dan 10 maal de lichtsterkte van volle maan" (V. B. Dröscher, 1966).
(In het volgende artikel: facetoog en kleuren zien.)
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Afgevreten bast (geringde)
voet appelboom .
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