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De Voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft vervolgens het woord aan 

de heer G. van Rossem, die mede namens de heren C. F. van de Bund en H. 

C. Burger volgens traditie de bijdrage van de Plantenziektenkundige Dienst 

te Wageningen verzorgt, getiteld: Verslag over het optreden van enige schade¬ 

lijke insekten in het jaar I960. 

Na de lunchpauze spreekt de heer G. B. Staal over: Het fasebegrip en zijn 

hormonale basis. 

Als laatste spreker behandelt de heer L. M Schoonhoven: Enkele fysiologische 

aspecten van de diapauze. 

Een samenvatting van deze voordrachten zal in dit nummer van de Entomolo- 

logische Berichten worden gepubliceerd. 

Nadat niemand verder het woord verlangt, wordt de vergadering door de 

Voorzitter gesloten. Verscheidene leden verenigen zich hierna nog voor een 

informele ontmoeting, gevolgd door een avondmaaltijd. 

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21. 

Endocriene mechanismen bij de fasentransformatie van 

treksprinkhanen 

door 

G. B. STAAL 

Lab. voor Entomologie, Landbouwhogeschool, Wageningen 

De fasenpolymorfie van treksprinkhanen, die vooral tot uitdrukking komt in 

het gedrag, de pigmentatie en de biometrie, staat in de eerste plaats onder invloed 

van de populatiedichtheid (Uvarov 1921, Faure 1932). Nader onderzoek wijst 

uit. dat het neuro-endrocriene systeem (het geheel van neurosecretoire cellen in 

het centraal zenuwstelsel en verschillende direct of indirect hierdoor gereguleerde 

endocriene organen) hierbij een grote rol speelt. De onmisbaarheid van deze 

organen voor de normale ontwikkeling en metamorfose is niet meer aan twijfel 

onderhevig, de regulering van faseverschijnselen is een nevenfunctie, die de 

hoofdfunctie niet mag verstoren en dit dan ook vrijwel niet doet. Deze dubbele 

functie wordt pas verklaarbaar, als we ons realiseren, dat niet alleen de hoeveel¬ 

heid afgescheiden hormoon kan variëren, maar ook het tijdstip van afgifte. Micro- 

chirurgische ingrepen op het endocriene systeem (extirpaties, implantaties, door¬ 

snijding van zenuwen enz.) geven vele aanwijzingen over de functie van deze 

organen, maar een synthese van de gevonden causaliteiten blijft moeilijk, omdat 

de regulering in het intacte dier wellicht op een ander niveau plaatsvindt. De 

voornaamste resultaten van het onderzoek bij Locusta migratoria (Afrikaanse 

treksprinkhaan) kunnen als volgt worden samengevat: 

1. De Corpora Allata — waarvan de hoofdfunctie ligt in het remmen 

van een voortijdige metamorfose op de larve — reguleren tevens het groene 

pigment in bloed en integument. Een kleuromslag naar groen treedt op na extra 

implantatie van C.A. in de larve en bij isolatie onder vochtige omstandigheden. 

Onder deze laatste omstandigheden blijken de C.A. ook relatief meer in volume 

toe te nemen. 



ENDOCRIENE MECHANISMEN 

Bovendien is een factor uit de C.A. bij <ƒ imagines noodzakelijk voor het tqt 

stand komen van de opvallende gele rijpingskleur. 

De invloed van de C.A. op biometrische fasenkenmerken is eveneens aanwezig, 

zodat aangenomen moet worden, dat de C.A. een groot aantal fasenkenmerken 

direct beïnvloeden. 

2. De ventrale klier (normale functie: regulatie van vervellingen en 

wellicht ook van groei en differentiatie) blijkt geen invloed te hebben op de 

pigmentatie van Locusta, en nauwelijks (althans niet goed reproduceerbaar) op 

de biometrie. Niettemin leidt een extra implantatie in een vroeg stadium (I of II) 

tot een niet eerder gesignaleerd verschijnsel, nl. het overslaan van één larve- 

stadium, waarmee dus de uiteindelijke imaginale differentiatie wordt vervroegd. 

3. In het Corpus Cardiacum kon een factor worden aangetoond, die 

zwak bevorderend werkt op de uitbreiding van het zwarte melanine-patroon van 

de larve, onafhankelijk van andere pigmentatie-effecten. 

Alle genoemde effecten zijn in hoge mate onafhankelijk van elkaar o.m. bij 

gelijktijdige implantaties. Klaarblijkelijk ontbreken interacties op dit niveau. De 

gebruikte technieken maken b.v. ook mogelijk de zenuwverbindingen tussen C.C. 

en C.A. te doorsnijden. Dit blijkt tot een ernstige groeivertraging en tenslotte 

stilstand in groei van de C.A. te leiden, zodat in het groeiende dier de secretie 

van hormoon tenslotte deficiënt wordt. Hiermee wordt de mogelijkheid geopend 

tijdelijk een laag C.A. hormoongehalte in een dier te induceren. Dergelijke dieren 

worden b.v. niet meer groen onder omstandigheden, waaronder ze dat anders wel 

zouden doen. Niettemin stopt de hormoonproduktie niet volledig, want het 

vermogen om ç? imagines of imaginale larven tot geel worden bij de rijping te 

induceren blijft behouden. 

Het verband tussen gedragsaspecten (voor de praktijk nu eenmaal het meest 

belangrijk) en hormonale factoren is bij sprinkhanen nog zeer onvoldoende 

onderzocht. 

Summary 

Some results of experiments on the endocrine system of Locusta are described. 

It may be concluded that endocrine regulation of parts of the phase phenomenon 

(certain aspects of the biometry and the pigmentation pattern) exists, but the 

effects are independent of each other once the hormones are present in the animal. 

Higher order regulation in the central nervous system probably accounts for the 

synthesis of many phase-characters to a complete phase-transformation in intact 

animals under suitable conditions. 

Tuinbouwcongres. Het zestiende internationale tuinbouwcongres zal van 31 augustus 

tot 8 september 1962 te Brussel gehouden worden. Belanghebbenden kunnen zich voor 

verdere inlichtingen wenden tot het secretariaat van het congres, 233, Coupure Links, Gent. 


