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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