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Invasie van Sminthurinus niger (Collemb.) 
door 

C. DE JONG 

Medio April 1955 werd mij door een Officier van Gezondheid, werkzaam bij 

een Militaire Geneeskundige Dienst, advies gevraagd, daar in de ziekenzaal ter 

plaatse enorme aantallen diertjes op de bedden der patiënten werden aangetroffen. 

Deze diertjes waren hem geheel onbekend. Enkele werden mij levend toegestuurd; 

bij aankomst waren zij echter dood en uitgedroogd. Bij opweken in alcohol en 

ontkleuren met wat loog, het enige, wat mij op dat moment ten dienste stond, 

ontdekte ik, dat het springstaarten waren. De volgende dag nam ik de toestand 

ter plaatse op ten einde de herkomst der dieren op te sporen. De dieren werden 

voornamelijk gevonden op de voeteneinden der bedden, die men met een witte 

doek had af gedekt. Deze voeteneinden nu stonden juist onder de glazen boven¬ 

lichten van de zaal. Ik verwachtte in die richting de oplossing te vinden. Op het 

platte grinddak vond ik de springstaarten bij duizenden. Aangezien de glasplaten 

van de lichtkappen niet volledig op de onderlaag aansluiten, konden de diertjes 

naar binnen vallen bij het opspringen. Wij hebben de randen van de lichtkappen 

met een HCH-oplossing bespoten, evenals een strookje grind er direct omheen. 

Verder liet ik het dak besproeien met een slappe oplossing van formaline en 

creoline. Na korte tijd werd geen last meer ondervonden. 

Het vóór de behandeling verzamelde materiaal werd door mij gedetermineerd 

als Sminthurinus niger Lubb. (Gorinchem 21.IV.1955), een dier, dat in grind wel 

meer wordt aangetroffen. 

Summary 

Invasion of Sminthurinus niger in a military hospital, coming from the gravel 

covered roof and entering through a sky light. 

Union Internationale pour l’Etude des Insectes Sociaux 
door 

L. G. E. KALSHOVEN 

Het op 3—6 April 1955 te Würzburg gehouden congres van de Union Inter¬ 

nationale pour l’Etude des Insectes Sociaux heb ik kunnen bijwonen na een kort 

bezoek te hebben gebracht aan de termieten-laboratoria van het Schweizerische 

Tropeninstitut te Bazel (Prof. Geigy, Dr. Ernst) en van de Universiteit te Bern 

(Prof. Lüscher). De kosten van deze studiereis, die voornamelijk ten doel had een 

verdere oriëntatie over de techniek van het kweken van termieten in de Europese 

laboratoria en contact met de termitologen, werden gedragen door de Afdeling 

Tropische Producten van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. 

Op het congres waren 155 deelnemers en er waren 12 landen vertegenwoordigd 

(Nederland door twee deelnemers). Totaal werden er 38 voordrachten gehouden 

en enkele films vertoond. De lezingen waren gedeeltelijk gegroepeerd in sym¬ 

posia. Het grootste aantal handelde over de honingbij, daarna in afnemend aantal 
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over termieten, mieren, andere Hymenoptera en sprinkhanen. De handelingen 

van het congres zullen als een aparte uitgave verschijnen. Het volgende — derde — 

congres van de U.I.E.LS. zal in 1957 in Parijs worden gehouden. Ik hoop, dat 

er dan meer Nederlanders heen zullen kunnen gaan dan ditmaal. 

Kleuraanpassingsvermogen bij Sprinkhanen (Orth.) 
door J. DE WILDE 

mede namens G. B. STAAL 

Het is een bekend feit, dat de larven van de gregaire en de solitaire phase van 

Locusta migratorid migratorioides R. & F. grote verschillen in kleur en tekening 

vertonen. De gregaire phase is gekenmerkt door een helder bruine cuticula met 

zwarte tekening, de solitaire phase is meer egaal van kleur. Terwijl bij deze laat¬ 

ste phase de kleur van de individuele larven aan zeer grote variatie onderhevig 

is, is de gregaire phase in de regel zeer uniform. Ten dele kunnen deze verschil¬ 

len worden toegeschreven aan een sterk ontwikkeld kleuraanpassingsvermogen. 

De jonge larven bezitten de eigenschap in sterke mate de kleur van de omgeving 

aan te nemen. Het is niet bekend, of dit de oorzaak is waardoor de gregaire larven 

zo sterk op elkaar gelijken in kleur en tekening. Vast staat, dat de larven grote 

belangstelling voor hun soortgenoten vertonen. Dat de solitaire phase haar kleur 

in sterke mate aan de omgeving ontleent, blijkt, wanneer men de larven geïso¬ 

leerd opkweekt. Dit feit is het eerst door Faure beschreven. 

Gedurende de winter 1954/1955 werden aan het Laboratorium voor Entomo¬ 

logie van de Landbouwhogeschool te Wageningen jonge Locustd migratorid mi¬ 

grdtorioides R. & F. opgekweekt in zinken kooitjes van verschillende kleur. Als 

kleuren werden gekozen rood, oranje, geel, groen, blauw, wit en zwart, De vol¬ 

gende feiten kwamen hierbij naar voren: 

1. Zowel de larven die op een zwarte ondergrond werden gekweekt, als die 

welke op rood waren geplaatst, namen een diepzwarte kleur aan. Dit is in over¬ 

eenstemming met het feit dat het insectenoog in het algemeen ongevoelig is voor 

rood licht, en zou er op kunnen wijzen, dat de kleuraanpassing via het oog tot 

stand komt. 

2. Op witte ondergrond gekweekte dieren werden zeer lichtgrijs. 

3. Dieren, die op een oranje ondergrond werden gekweekt, vertoonden een fraaie 

oranje-bruine kleur. Hierbij was opvallend, dat het pigment zich in de vorm van 

eilandjes verzamelde, zodat een eigenaardige schakering ontstond. 

4. Op gele en groene ondergrond voortgekweekte dieren vertoonden enige varia¬ 

biliteit in kleur, welke hierin bestond dat de meeste larven groen of groengeel 

van kleur waren, doch dat soms plaatselijk een bruine tekening voorkwam. 

5. Op blauw voortgekweekt vertoonden de dieren in de regel een min of meer 

loodgrijze tint. Merkwaardig is, dat blijkbaar onder invloed van verschillende 

kleuren pigmenten van verschillende chemische aard kunnen ontstaan. Terwijl bij 

de zwarte dieren mélanine aanwezig is, is bij de bruin gekleurde dieren acridio- 

xanthine aanwezig. Het groene pigment daarentegen behoort volgens de literatuur 

tot de groep van de galkleurstoffen. De ligging van deze pigmenten en de volg¬ 

orde waarin zij optreden, zal onderwerp uitmaken van verder onderzoek. 


