De oudste fossiele insecten.
De oudste fossiele insecten zijn vleugelloze Collembola (springstaarten) uit het midden
Devoon (380 miljoen jaren oud). Zij vertonen dan de meeste evolutionaire kenmerken van de
huidige vertegenwoordigers van deze orde, bvb. de springstaart, hetgeen schijnt te wijzen op
een nog oudere oorsprong. De apterygote, Collembola en Thysanura en de pterygote,
Dictyoptera, Plecoptera, Phasmida, Dermaptera, Isoptera, Hemiptera, Thysanoptera,
Coleoptera en Diptera die in het Baltisch amber uit het laag Oligoceen gevonden worden zijn
verwanten en voorouders van de huidige soorten. Insecten behoren tot de oudste
aardbewoners, ze zijn twee maal zo oud als de reptielen, drie maal zo oud als de zoogdieren
en duizend maal zo oud als mens-achtigen, de hominiden. De insecten in onze tuin bestonden
reeds in hun huidige vorm 35 à 40 miljoen jaren geleden, de meeste uit het Oligoceen en
Mioceen (25 tot 40 miljoen jaren terug). De laatst verschenen groep is deze met de zuigende
monddelen om nectar uit bloemen te zuigen bvb. de vlinders. Zij verschijnen voor het eerst
samen met de bloemenproducerende zaadplanten in het late Mesozoïcum (krijt) en het vroege
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