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De mooie glanzende regenboog-snuitkever van de Filippijnen is uniek wegens de spectaculaire re-
genboogkleurige stippen op zijn thorax en vleugelschilden. Deze circulaire vormen produceren al 
de kleuren, en in dezelfde volgorde, als welke gevonden worden in een regenboog, in een reeks 
elkaar juist opvolgende ringen. Veel insecten vertonen de bekwaamheid om verschillende types van 
kleuren te produceren, maar het is ongebruikelijk dat er eentje een geheel spectrum vertoont. 

Onderzoekers zijn heel erg geïnteresseerd in het begrijpen en nabootsen van deze verbluffende 
technieken, ten bate van vele types van geavanceerde toepassingen. Eén team publiceerde zopas een 
paper met de evaluatie van de kever zijn nieuwe trekken.[1] Eén van de onderzoekers stelde: 

De bekwaamheid om deze structuren te produceren, die in staat zijn een hoge kleurenprecisie te 
tonen, ongeacht vanuit welke hoek men kijkt, zal toepassingen vinden in enige industrie die te 
maken heeft met kleurproductie. Wij kunnen deze structuren aanwenden in de cosmetica en an-
dere pigmentaties om hoge precisie-tinten te verzekeren, of in digitale displays van uw mobile 
of tablet, die u in staat zullen stellen ze te bekijken vanuit elke willekeurige hoek om hetzelfde 
ware beeld te laten zien zonder kleurvertekening. We kunnen ze zelfs gebruiken om een reflec-
terende coating te maken voor optische vezels om signaalverlies te minimaliseren tijdens trans-
missie.[2] 

Het hele proces, dat deze verbluffende fotonische nanostructuren voortbrengt, waarmee weten-
schappers zo hard hebben geworsteld om het te begrijpen, omvat een hele cascade van geïntegreer-
de  cellulaire ontwikkelingsroutines waarbij honderden genen betrokken zijn. Hoe zou een ongelo-
felijk complexe trek als dit, volgens het mythische neo-darwinistische mechanisme stukje bij beetje 
hebben kunnen evolueren door mutatie en selectie? En wat zou mogelijk de zogenaamde “unit of 
selection”1 zijn indien dit zelfs maar mogelijk was? Evolutie heeft geen macht om één enkele trek 
zoals deze te verklaren, laat staan een hele neuskever. 

                                                             
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_of_selection  
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Deze berbluffende en levendig mooie voorbeelden van dierlijke trekken, die de fysika van het licht 
tot verbazingwekkende hoogten duwt, geven eer en lof aan onze machtige Schepper die dit alles 
verwezenlijkte. 
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