NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN
(2/ 1 1/76)

LANGE TONGEN
Talrijke insecten hebben voor zich en hun nakomelingschap beslag gelegd op bloemproducten
(nectar, stuifmeel) en leveren daarvoor als contraprestatie hun bijdrage tot de bestuiving: bijen,
wespen, vliegen, kevers, vlinders e.a.
De ontdekker van deze symbiose(= wederkerige voordeelsrelatie) tussen insect en bloem, was
de Duitser Konrad Sprengel (1793).
Veel bloemsoorten hebben zich aangepast aan het insectenbezoek d.w.z. het de dieren
gemakkelijker gemaakt nectar en stuifmeel te vinden: kleur, geur.
Maar ook onder de insecten zijn er die in hun uiterlijke vormen modificaties (zie ons blad van
oktober 1971, pag. 29; red.) zijn gaan vertonen in dienst van deze symbiose.
Reeds bij de boktorren (Cerambycidae) kan men een geleidelijke aanpassing aan het
bloembezoek vaststellen. Kevers die geen bloemen bezoeken hebben hun kop, terwijl de bijtende
monddelen naar beneden zijn gericht, breed aan het halsschild zitten. Bij de zwartgele gewone
pronkboktor die men op rozen en witte schermbloemen kan vinden, is de kop al meer naar voren
gericht en het halsschild verlengd. Onder de smallijvige boktorren vindt men vormen waarvan
de monddelen geheel vooraan de kop zitten, terwijl het halsschild langgerekt is zodat deze kevers
hun kop in diepe en nauwe bloemkronen kunnen steken.
Ook bij bloemvliegen constateren wij een telkens zich meer aanpassen aan het bloembezoek:
o.m. toenemende lengte der "tongen". Dit laatste treffen we eveneens bij vlinders aan:
verschillende tonglengten correlerend met de lengten der bloemkronen (roltong).
Bij de spinners is het zuigorgaan 1--4 mm lang, bij de spanners 4- 12, de uilen 7- 19, de
dagvlinders 5- 28, bij de pijlstaarten zelfs tot 80 mm!
Uit "Het leven der insecten"
van Konrad Günther (1938)

Het insect in de pers

Wespen

Dank zij snel ingrijpen van politie en dokters heeft een tuinman uit Hollandsche Rading
woensdagmiddag in Baarn een aanval van wespen overleefd. Omwonenden zagen tegen een uur
of drie dat de tuinman bij het wegrukken van een aantal struiken werd aangevallen door een
zwerm wespen. Hij werd herhaaldelijk in zijn hoofd gestoken en raakte in een shock. De
tuinman ging zo snel achteruit dat inmiddels gearriveerde politiemannen het niet verantwoord
achtten de komst van een ziekenauto af te wachten.
Met de surveillancewagen werd de tuinman naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg werd zijn
conditie zo slecht dat bij aankomst in het ziekenhuis een injectie nodig was om zijn hart te
activeren. De tuinman is op de afdeling hartbewaking opgenomen en maakt het nu redelijk.
GOOI- EN EEMLANDER
(2/ 11 /76)

Enorm wespennest

LOOSDRECHT - Een wespennest van 50 cm breed en maar liefst 60 cm hoog ontdekte de heer
J. Floor, die in een verbouwd boerderijtje aan de Rading woont, op een kamertje boven zijn
huis. De hele zomer heeft het gezin buitengewoon veel last gehad van deze interessante, maar
hoogst onaangename dieren. Toen hij in september terugkeerde van vakantie dacht hij: wat zien
die gordijnen boven er raar uit.
Het exclusieve patroon werd dan ook gevormd door honderden, intussen wat mak geworden
wespen. En niet van die kleintjes. Volgens de heer Floor zijn het hoornaars. De gezinsleden zijn
heel wat keertjes gestoken in de afgelopen zomer, niettegenstaande er al een nest werd
uitgeroeid.
Uit alle kieren en spleten kwamen ze tevoorschijn om hun aanval te doen. Een dezer dagen
besloot de heer Floor om eens poolshoogte te gaan nemen. Hij vermoedde wel dat zijn
onsympathieke huisgenoten zich hadden verschanst achter een met board afgesloten hoek op
het kamertje. Wat er echter tevoorschijn kwam overtrof zijn stoutste verwachtingen.
Rondom het nest lagen duizenden dode wespen. Wat er inzit weet de heer Floor nog niet, maar
hij is wel van plan het te onderzoeken. ,,Ik kleed me dik aan, doe een hoed op met een grote rand
en hul me in vitrage" zegt de onverschrokken onderzoeker, die zich direct door middel van dikke
boeken, heeft verdiept in het wespenleven.
HELDERSE COURANT
(4/ 11 /76)
Goed tehuis gezocht voor "bananenspin" Karel

N.R.C. / HANDELSBLAD
(14/ 10/ 76)
Sprinkhanen

Voor het eerst sinds acht jaar dreigen er weer sprinkhanenplagen, aldus heeft het Britse Centrum
voor insectenonderzoek gisteren bekend gemaakt. Een woordvoerder van het instituut zei dat
onlangs in India, Pakistan, zuid-west-Arabië en west-Afrika weer zwermen sprinkhanen zijn
gesignaleerd, terwijl zwermen onvolwassen sprinkhanen, de zogenaamde " hoppers" zijn
aangetroffen in Somalië.
Het feit dat in de betrokken gebieden vrij veel regen is gevallen, een ideaal broed klimaat voor de
sprinkhanen, zou hun aantallen in flink tempo omhoog hebben gevoerd.
102

DEN HELDER - In het Koninklijk Instituut voor de Marine woont een "bananenspin". Hij
werd dinsdagmiddag aangetroffen door korporaal-bottelier P. Brasser, die het dier uit een tros
bananen zag kruipen. Met de vijf centimeter lange poten gestrekt, is de spin ongeveer tien
centimeter lang. Eenmaal van de schrik bekomen, wist de heer Brasser hem met behulp van een
stokje en een theedoek in een doos te manoeuvreren.
Volgens de heer Brasser heeft men hier inderdaad te maken met een "bananenspin", voorzien
van een gifklier! Het is onbegrijpelijk dat het dier nog leeft, de bananen, afkomstig uit Colombia,
hebben namelijk eerst zo'n drie weken in een koelhuis gelegen.
De heer Brasser weet eigenlijk niet goed wat hij met de spin moet beginnen.
De spin wordt gevoed met stukjes vlees en groenten. Intussen zoekt de heer Brasser voor Karel,
zo heet de "bananenspin" nu, een (goed) tehuis. Naast het aquarium staat een jampot, met als
tekst: ,,Voedsel voor Karel".
Korporaal Brasser: ,,Dit moet wel, want we krijgen buiten het dienstrooster geen maaltijden
meer van de minister".
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