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ook	plantpathogeen,	zodat	het	eenvou-	
dig	is	via	deze	route	jonge	larfjes	te	be-	
smetten.	

De	bacteriepopulatie	in	de	tripsdarm	
groeit	een	tijd	lang	exponentieel,	dus	we	
mogen	veronderstellen	dat	die	bacteriën	
er	een	optimaal	leefmilieu	hebben,	maar	
wat	is	hun	effect	op	de	trips?	Dankzij	an-
tibiotica,	maar	ook	door	tripseneieren	uit	
te	laten	komen	op	vers	bladmateriaal,	
kun	je	tripsen	kweken	die	geen	darm-	
bacteriën	hebben.	De	fitness	van	deze	
tripsen	kun	je	goed	vergelijken	met	de	
fitness	van	tripsen	die	wel	darmbacteriën	
hebben.	En	wat	blijkt?	Als	een	trips	geen	
darmbacteriën	heeft,	wordt	de	trips	lang-
zamer	volwassen	dan	een	trips	die	wel	
darmbacteriën	heeft.	Maar	dit	effect	
treedt	niet	altijd	op.	Wel	als	een	trips	op	
een	blad	zit	en	als	larve	daarvan	eet,	
maar	niet	als	het	hoofdvoedsel	van	de	
trips	uit	stuifmeel	bestaat.	Kennelijk	is	
het	verschil	in	voedsel	bepalend	voor	de	
vraag	of	de	trips	nu	wel	of	niet	profiteert	
van	de	aanwezigheid	van	darmbacteriën	
–	en	dus	of	er	sprake	is	van	een	mutualis-
tische	of	parasitaire	relatie.	Ditzelfde	
geldt	voor	het	aantal	eieren	dat	een	trips-
vrouwtje	kan	leggen:	vrouwtjes	zonder	
darmbacteriën	leggen	minder	eieren	in	
een	plantenblad	zonder	bijvoer	van	stuif-
meel,	dan	vrouwtjes	met	darmbacteriën.	
Bijvoeren	van	stuifmeel	heft	dit	effect	op.	
Beide	effecten	maken	dus	dat	de	trips-	
populatie	door	de	darmbacteriën	sneller	
kan	groeien	en	een	grotere	plaag	wordt.	

We	hebben	ook	onderzocht	of	de	
darmbacteriën	effect	hebben	op	de	trans-
missie	van	het	beruchte	plantenvirus	
TSWV	door	Californische	trips,	van	be-
smette	naar	onbesmette	waardplanten.	
Tripsen	die	TSWV	in	hun	lichaam	opne-
men	als	ze	nog	jong	zijn	hebben	een	veel	
grotere	kans	om	als	volwassene	het	virus	
door	te	geven	en	we	dachten	dat	darm-
bacteriën	misschien	de	doorgifte	van	
TSWV	zouden	bemoeilijken	(jonge		
larfjes	hebben	nog	nauwelijks	Erwinia	
darmbacteriën).	Er	bleek	echter	geen		
verschil	in	de	overdracht	van	TSWV-	
virus	door	tripsen	met	of	zonder	darm-	
bacteriën.	

En	wat	betreft	de	vraag	waarmee	het	
onderzoek	begon,	of	darmbacteriën	in-
vloed	hebben	op	het	aanpassingsver-	
mogen	van	trips	aan	resistente	waard-
planten,	kunnen	we	het	volgende	zeggen.		
De	darmbacteriën	zijn	zeker	voordelig	
voor	de	trips,	maar	het	is	sterk	de	vraag	
of	het	effect	waardplantafhankelijk	is.	
Wij	hebben	dezelfde	positieve	effecten	
waargenomen	bij	diverse	soorten	waard-
planten	(chrysant,	komkommer,	boon).		
Er	is	ook	geen	specifieke	relatie	tussen	
bacterietype	en	de	geografische	her-
komst	van	de	tripsen,	en	hun	oorspron-
kelijke	waardplant.	Kortom,	voor	een	
eventueel	negatief	effect	van	de	darm-
bacteriën	op	de	kans	voor	ontwikkelen	
en	behouden	van	resistentie	in	waard-
planten	hebben	wij	geen	aanwijzingen	
gevonden.	
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This	thesis	uses	a	comparative	approach	
to	examine	the	evolution	of	life	history	
traits	in	hymenopteran	parasitoids.	It	
was	investigated	to	what	extent	life	his-
tory	traits	evolve	in	response	to	selection	
exerted	by	their	hosts	and	environment.	
First,	it	was	demonstrated	that	closely		
related	species	of	Asobara parasitoids	
manipulated	the	behaviour	of	their		
Drosophila host	in	different	ways.	Parasit-
ism	by	A. tabida	induced	the	Drosophila	
larvae	to	pupate	lower	in	the	rearing	jars	
and	slow	down	their	foraging	activity.	
Parasitism	by	A. citri	on	the	other	hand	
increased	pupation	height,	while	parasit-
ism	by	three	other	species	of	Asobara had	
no	effect.	At	least	some	of	these	changes	
in	host	behaviour	were	adaptive	for	the	
parasitoid.	

The	second	part	of	the	thesis	focuses	
on	the	effects	of	climate	on	life	history	
evolution	of	parasitoids.	Five	species		
of	Asobara from	different	climates	were	
compared.	Many	life	history	traits,		

including	developmental	time,	longevity,	
egg	load,	metabolic	rate	and	lipid	re-
serves,	differed	markedly	between	these	
species.	The	lack	of	lipogenesis	during	
adult	life	in	parasitoids	places	severe	
constraints	on	allocation	of	the	limited	
amount	of	lipids	that	can	be	sequestered	
from	a	single	host.	Different	species	thus	
have	evolved	different	strategies	to	allo-
cate	these	limited	lipid	resources	to	vari-
ous	life	history	components.

A	similar	study	was	conducted	at	the	
population	level,	using	11	strains	of	the	
Drosophila parasitoid	Leptopilina boulardi 
collected	along	a	climatic	cline	in	Iran.	
Again,	substantial	variation	in	life-	
history	traits	was	observed.	A	molecular	
study	revealed	clear	genetic	divergence	
of	these	populations,	which	partially		
reflected	the	pattern	in	life-history	varia-
tion.	Two	climatic	factors,	precipitation	
and	frost,	explained	significant	amounts	
of	the	variance	in	life-history	traits.	
These	findings	suggest	that	natural		
selection	on	life-history	traits	imposed		
by	climate	can	result	in	rapid	evolution		
of	life-history	traits.	Resource	allocation	
and	host	manipulation	in	parasitoids		
is	species	specific	and	highly	diverged	
among	populations	to	fit	habitat	re-	
quirements.

Verenigingsnieuws
Verslag van de 142e 
Winterbijeenkomst

Met	zesenzeventig	handtekeningen	op	de	
presentielijst,	met	een	praatjeslijst	
waarop	twaalf	bijdragen	van	zeer	uiteen-
lopende	aard	werden	aangekondigd	en	
met	al	die	enthousiaste	begroetingen		
en	levendige	gesprekken	in	de	wandel-
gangen,	kon	ook	deze	Winterbijeenkomst	

vanaf	het	begin	al	niet	meer	stuk.	Veel	
bekende	gezichten,	maar	ook	verschil-
lende	deelnemers	die	er	voor	het	eerst	
waren,	en	anderen	die	na	lange	tijd	weer	
eens	waren	gekomen.	Het	was	dan	ook	
weer	een	NEV-activiteit	die	met	voldoe-
ning	kan	worden	bijgeschreven	in	de		
geschiedenis	van	onze	Vereniging.	

Kees den Bieman opende	de	rij	van	spre-
kers	met	een	presentatie	over	Neder-
landse	Bladvlooien.	De	Psylloidea	vormen	

een	tamelijk	vergeten	groep.	Er	zijn	wat	
oudere	publicaties	–	meest	naamlijsten	–	
uit	het	begin	van	de	vorige	eeuw,	maar	er	
wordt	eigenlijk	nauwelijks	naar	deze	
groep	gekeken.	Er	zijn	uit	Nederland	65	
soorten	bekend;	veel	daarvan	veroor-	
zaken	gallen	op	de	planten	waarop	ze	
zuigen.	Van	een	aantal	soorten	en	hun	
gallen	worden	plaatjes	getoond.
André Masseur heeft	twee	verhalen	met	
foto’s.	In	een	aantal	afgezaagde	dennen-
takken	in	zijn	tuin	in	Frankrijk	in	de	
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zomer	van	2009	trof	hij	larven	aan,	die	
zich	verrieden	door	de	hoopjes	vezels	die	
op	en	onder	de	takken	lagen.	Hij	legde	
een	tak	apart,	die	rijkelijk	voorzien	was	
van	actieve	larven,	die	een	ingeboren		
gevoel	voor	opruimen	lijken	te	bezitten,	
getuige	de	snelheid	waarmee	de	overtol-
lige	vezels	worden	verwijderd.	In	twee	
filmpjes	was	deze	activiteit	te	volgen.	Het	
bleek	dat	het	larven	betrof	van	de	boktor	
Monochamus galloprovincialis

Prachtkevers	(Coleoptera:	Bupresti-
dae)	hebben	een	voorliefde	voor	gele	en	
witte	bloemen.	Een	bekende	vangstme-
thode	is	het	‘slepen’	met	een	net,	maar	je	
kunt	ze	ook	vangen	(terwijl	je	van	een		
siësta	geniet)	met	het	plaatsen	van	een	
bakje.	De	techniek	heet	in	Frankrijk		
‘assiette jaune’,	ofwel	‘gele	schotel’.	André	
prefereert	echter	een	aluminium	(lek)bak	
zoals	wel	bij	de	BBQ	wordt	gebruikt	van	
ca	18×12×8	cm.	De	bodem	wordt	geel-
oranje	geverfd	en	tot	de	helft	gevuld	met	
water,	met	een	druppel	Dreft	om	de	op-
pervlaktespanning	te	breken.	De	kevers	
zijn	op	hun	actiefst	rond	het	middaguur	
en	de	bak	kan	dan	ook	het	best	van	10.00-
16.00	uur	staan.	Een	vrije	aanvliegroute	is	
belangrijk.	Men	kan	ook	experimenteren	
met	witte	en	blauwe	borden.	De	laatste	
speciaal	voor	Anthaxia candens,	waarvan	
niet	alleen	een	plaatje,	maar	ook	de	kever	
zelf	onder	de	macrovideo	wordt	getoond.	
Overigens:	deze	methode	levert	ook	an-
dere	insecten	op.
Kees Zwakhals presenteert	foto’s	van	een	
kweek	van	de	sluipwesp	Polysphincta 
rufipes	(Ichneumonidae:	Pimplinae),	een	
ectoparasitoïd	van	de	brugspin,	Larinioi-
des sclopetarius.	De	kweek	is	een	bijpro-
duct	van	ecologisch	onderzoek	aan	de	
spin	in	Essen	door	een	tweetal	Duitse	
studenten,	Daniela	Richter	en	Daniel	
Göbel	onder	leiding	van	Marcus	Schmitt,	
van	de	universiteit	van	Duisburg-Essen.	
De	getoonde	foto’s	zijn	vooral	afkomstig	
van	Daniela	Richter	die	het	gedrag	van	de	
geparasiteerde	spinnen	gedurende	vele	
uren	heeft	gevolgd.	Een	belangrijk	vraag-
stuk	bleek	de	wijze	waarop	de	larve	zich	
hecht	aan	de	buitenkant	van	de	spin.	
Sjoerd Tiemersma maakt	namens	Mark 

Lammers	melding	van	de	vondst	van	de	
kiezelsprinkhaan,	Sphingonotus caerulans 
(Orthoptera:	Acrididea),	in	Visé	net	over	
de	Belgische	grens,	zo’n	80Km	noordelij-
ker	dan	eerdere	vondsten.	Het	is	mogelijk	
dat	deze	sprinkhaan	zich	ook	naar	Ne-
derland	gaat	uitbreiden.	Gevraagd	naar	
het	verschil	met	de	blauwvleugelsprink-
haan,	Oedipoda caerulescens,	moest	uw	
secretaris	het	antwoord	schuldig	blijven.	
Wat	weet	hij	ook	van	sprinkhanen?	Maar	
ik	heb	een	boekje!	En	daar	staat	in	dat	de	
achtervleugel	van	de	kiezelsprinkhaan	
helemaal	blauw	is	en	geen	zwarte	band	

heeft	zoals	de	blauwvleugelsprinkhaan.	
En	verder	schijn	je	het	te	kunnen	zien	
aan	de	vorm	van	de	achterdij.
Berend Aukema	vertelt	dat	er	in	de	laatste	
jaren	in	Nederland	een	aantal	vondsten	
is	gedaan	van	Amerikaanse	wantsen.		
Het	gaat	om	de	soorten	Leptoglossus 
occidentalis Heidemann	en Tropidosteptes 
pacificus (Van	Duzee).	De	herkomst	is	nog	
niet	geheel	helder.
Peter Koomen doet	als	redacteur	van	
Entomologische	Berichten	een	oproep	
om	columnisten	te	werven	voor	ons	on-
volprezen	blad.	In	principe	wordt	er	maar	
één	verhaal	van	elke	potentiële	colum-
nist	verwacht,	en	geen	hele	serie	zoals	de	
laatste	jaren	gebruikelijk	was.	Ieder	die	
een	idee	heeft	voor	een	beetje	een	prik-
kelend	verhaal	van	ca	800	woorden,	graag	
met	een	aanstekelijke	foto,	krijgt	de	be-
lofte	van	hulp	door	de	redactie.	We	kijken	
er	naar	uit.
Na	de	pauze	maakt	Jan Velterop de	aanwe-
zigen	attent	op	de	Tagung	van	de	(Duitse)	
AK	Diptera	die	gehouden	zal	worden	van	
25	tot	27	juni	2010	in	het	gebied	rond	
Buurse.	Hierdoor	zijn	ook	Nederlandse	
entomologen	hartelijk	uitgenodigd.	In-
formatie	en	aanmelding	kan	via	een	link	
op	de	nev-website.	Wie	meer	wil	weten	
over	het	gebied	kan	met	trefwoorden		
als	´Buurse´	en	´natuur´	op	internet	ge-
noeg	vinden.	Ook	op	http://www.ivn.nl/
haaksbergen/	staan	beschrijvingen	van	
het	gebied.
Peter Koomen zwerft	nogal	eens	rond	in	
het	noorden	van	Borneo.	Je	kunt	daar	
soms	een	glimp	zien	van	de	leuke	dieren,	
die	worden	gebruikt	om	fondsen	te	wer-
ven	voor	het	behoud	van	een	stukje	re-
genwoud.	Maar	er	zijn	veel	leukere	die-
ren,	de	leukste	daarvan	zijn	de	spinnen,	
vindt	Peter.	De	aller-leukste	onder	hen	de	
springspinnen	met	hun	opvallende	‘kop-
lampen’,	en	de	aller-aller-leukste	zijn	de	
mierenimiterende	springspinnen	van	
Borneo.	En	van	al	die	prachtige	dieren	
had	hij	foto’s	en	indrukwekkende	
filmpjes.
Paul van Wielink	presenteert	met	het	oog	
op	het	internationale	jaar	van	de	biodi-
versiteit	een	lijstje	met	de	resultaten	van	
15	jaar	onderzoek	in	de	Kaaistoep,	waar	
vanaf	1995	door	heel	veel	groepen	en	per-
sonen	onderzoek	wordt	gedaan	naar	
flora	en	fauna.	In	totaal	zijn	er	ongeveer	
7.000	soorten	geteld	en	gedetermineerd.	
De	flora	(vooral	onderzoek	aan	hogere	
planten,	mossen	en	paddenstoelen)	heeft	
daarvan	met	bijna	2.000	soorten	een	aan-
deel	van	ongeveer	27%.	De	fauna	telt	
bijna	5.000	soorten,	waaronder	natuurlijk	
de	insecten,	die	met	ruim	4.400	het	groot-
ste	aandeel	leveren.	Tot	op	heden	zijn	on-
geveer	1.400	soorten	kevers	geteld,	1.110	
soorten	vliegen	en	muggen,	ongeveer		

800	soorten	vlinders,	600	vliesvleugeligen	
en	257	soorten	wantsen,	en	van	de		
kleinere	groepen:	de	kokerjuffers	met		
61	soorten	en	de	cicaden	met	60	soorten.	
Deze	grote	aantallen	zijn	bereikt	door	het	
gebruik	van	vele	vangstmethoden,	zoals	
met	licht,	malaisevallen,	raamvallen,		
potvallen	en	ook	minder	orthodoxe	me-
thoden	zoals	nachtelijke	inspectie	van	
bomen	en	biervallen	in	bomen.	De	pre-
sentatie	van	deze	getallen	is	mogelijk	
door	de	inzet	van	ongeveer	30	onder-	
zoekers,	gesteund	door	vele	op	de	achter-
grond	die	hulp	bieden	bij	de	determi-	
natie.	Iedereen	die	een	steentje	wil		
bijdragen	kan	zich	bij	Paul	melden.	In		
Entomologische	Berichten	wordt	regel-
matig	over	het	onderzoek	gepubliceerd.	
Een	groot	deel	van	het	verzameld	materi-
aal	is	opgenomen	in	de	collectie	van		
Natuurmuseum	Brabant	te	Tilburg.
Barend van Maanen meldt	een	nieuwe	
vondst	van	een	bijzondere	kokervorm	bij	
de	kokerbouwende	steltmuggen	(Diptera:	
Limoniidae).	Het	kokertje	heeft	een	ta-
melijk	unieke	vorm	en	ziet	er	uit	als	een	
brillenkokertje.
Jan Moonen heeft	zich	gespecialiseerd	in	
dagvlinders	(Papilionidae).	In	zijn	presen-
tatie	behandelt	hij	met	name	de	soorten	
van	de	(Zuid-)Aziatische	regio.	Na	een		
inleiding	op	de	systematiek	toont	en		
beschrijft	hij	met	vele	foto’s	de	verschil-
lende	soortengroepen	waarin	deze	fami-
lie	wordt	onderverdeeld.	Daaronder	zijn	
prachtige	voorbeelden	van	mimicry	
(Bates),	waarbij	(verwante)	soorten	wor-
den	nagebootst	waarvan	de	rupsen	eten	
van	planten	met	giftige	componenten	en	
die	daardoor	door	predatoren	worden	ge-
meden.	De	verspreiding	van	sommige	
soorten	geeft	aanleiding	tot	interessante	
bio-geografische	veronderstellingen.		
Met	wat	curieuze	namen,	een	foto	van	
Ornithoptera	tithonus	uit	de	Arfak	Moun-
tains,	Papua,	en	een	verwijzing	naar	
www.papua-insects.nl	sluit	Jan	zijn	ver-
haal	af.
Kees van Achterberg verzorgde	zoals	ge-
bruikelijk	de	uitsmijter	van	de	bijeen-
komst	met	zijn	presentatie	getiteld		
´Entomologisch	allerlei´,	waarin	curieuze	
en	tegenstrijdige	berichten	in	de	kranten	
over	bijensterfte	en	andere	entomolo-	
gische	verschijnselen.	Vanzelfsprekend	
zijn	er	heel	veel	plaatjes	van	vliesvleu-	
geligen,	vooral	van	Braconidae,	maar	dat	
zal	niemand	die	Kees	kent	verbazen.	
Apart	is	de	foto	van	een	open	nest	van	
Apis mellifera,	dat	in	Den	Haag	werd	ge-
zien	door	Arno	van	Berge	Henegouwen.	
En	minstens	zo	apart	is	het	(Japanse)	
kookboek	voor	smakelijke	insecten-	
hapjes.

Sjoerd	Tiemersma


