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Promotie
Multiple stressors in floodplain eco- 
systems - Influences of flooding, land 
use and metal contamination on biota
Aafke Schipper, Radboud Universiteit Nijmegen, 

promotiedatum 18 februari 2011

Riviergebonden ecosystemen behoren tot 
de meest dynamische en gevarieerde, 
maar ook de meest bedreigde ecosyste-
men op aarde. Om effectieve beheer- en 
herstelmaatregelen te kunnen nemen is 
inzicht nodig in de eigenschappen van 
deze systemen en de processen die daar-
op van invloed zijn. Dit proefschrift be-
schrijft de resultaten van onderzoek naar 
de invloeden van overstroming, landge-
bruik en bodemverontreiniging op dieren 
en planten in overstromingsvlakten. Ver-
schillende groepen organismen zijn on-
derzocht: planten, geleedpotigen en ge-
wervelde dieren. Het grootste deel van 
het onderzoek is uitgevoerd in de over-
stromingsvlakten (uiterwaarden) van de 
Rijn in Nederland. Deze gebieden worden 
gekenmerkt door sterke antropogene in-
vloeden: niet alleen zijn de uiterwaarden 
al eeuwenlang in gebruik voor bijvoor-
beeld landbouw en industrie, ook zijn  
de afgelopen eeuw aanzienlijke hoeveel-
heden door menselijke activiteiten ver-
vuild riviersediment in de uiterwaarden 
afgezet. 

Om inzicht te krijgen in de kenmer-
ken van een nog onaangetaste rivier-
vlakte is tevens een inventarisatie ge-
maakt van de hydrologie en de vegetatie 
in de overstromingsvlakte van de Ob in 
West-Siberië. Met behulp van veldmetin-
gen en een hydrologisch model kon wor-
den aangetoond dat in het onderzochte 
gebied sprake is van een omvangrijke 
toestroom van opkwellend grondwater. 
De aanvoer van kwelwater bleek het 
grootst bij de overgang van het hoger  
gelegen achterland naar de riviervlakte. 
Het aangevoerde water verspreidde zich 
vervolgens over het maaiveld en via de 
wortelzone in de richting van de rivier. 
Hierdoor werd het grootste deel van het 
studiegebied gekenmerkt door natte  
omstandigheden en het voorkomen  
van planten die daaraan zijn aangepast. 
In vergelijking met de vegetatie die werd 

aangetroffen in een uiterwaardgebied 
langs de Rijn vertoonde de vegetatie 
langs de Ob een hogere abundantie van 
typische draslandsoorten en een hogere 
soortenrijkdom. 

In twee uiterwaardgebieden langs  
de Rijn is onderzoek gedaan naar de in-
vloeden van overstroming, landgebruik 
en verontreiniging met metalen op plan-
ten en geleedpotigen. Hiertoe is gebruik 
gemaakt van statistische technieken 
waarmee variatie in taxonomische sa-
menstelling kan worden gerelateerd aan 
meerdere omgevingsfactoren. Voor zowel 
vegetatie als geleedpotigen bleek de 
taxonomische variatie slechts een be-
perkte samenhang te vertonen met de 
mate van verontreiniging door metalen. 
Voor de soortensamenstelling van de  
vegetatie bleken overstroming en land- 
gebruik (begrazing) belangrijker dan de 
verontreiniging. Desondanks vertoonde 
de soortenrijkdom een significante af-
name met de mate van verontreiniging. 
Dit is een verrassend resultaat, aange-
zien de concentraties van de afzonderlij-
ke metalen over het algemeen lager wa-
ren dan in de literatuur gerapporteerde 
minimumconcentraties waarbij toxische 
effecten in planten optreden. Naast mo-
gelijke invloeden van factoren die niet 
zijn meegenomen in de analyse (bijvoor-
beeld begrazingsdruk of nutriëntenbe-
schikbaarheid) kan sprake zijn van een 
combinatie-effect van verschillende fac-

toren, bijvoorbeeld van verschillende 
chemische stoffen of van chemische stof-
fen in combinatie met niet-chemische 
factoren zoals overstroming. 

Geleedpotigen vertoonden sterkere 
relaties met overstromingskarakteristie-
ken of vegetatie dan met bodemeigen-
schappen en de mate van verontreini-
ging. Dit bleek niet alleen uit analyses op 
basis van gedetailleerde taxonomische 
data (loopkevers op het niveau van soort 
of geslacht), maar kon ook worden aan-
getoond met behulp van minder gede-
tailleerde taxonomische gegevens (kevers 
op het niveau van familie of geaggregeer-
de groepen op het niveau van orde tot 
klasse). Mogelijk is de ruimtelijke hetero-
geniteit van het studiegebied zo groot dat 
de variatie in omgevingsfactoren ook op 
relatief hoge taxonomische niveaus 
weerspiegeld wordt. In sterk heterogene 
gebieden zoals overstromingsvlakten kan 
op basis van relatief grove taxonomische 
gegevens dus al een goede eerste indruk 
worden verkregen van het relatieve be-
lang van verschillende omgevingsfac- 
toren. Loopkevers vertonen echter duide-
lijkere relaties met vegetatietype en ver-
ontreiniging dan de groepen geleedpoti-
gen op hogere taxonomische niveaus. 
Dit suggereert dat het gebruik van gede-
tailleerde taxonomische gegevens zinvol 
kan zijn om subtiele effecten van land- 
gebruik en vervuiling aan te tonen en te 
duiden. 

Met behulp van logistische regressie 
zijn waarnemingen van de kwartelko-
ning (Crex crex) uit de periode 2001-2007 
gerelateerd aan verschillende landschaps-
kenmerken, zoals oppervlakte- en vorm-
karakteristieken en de textuur en diversi-
teit van het landschap. De kans op voor-
komen van de soort bleek vooral af te 
hangen van de oppervlakte aan geschikte 
vegetatie, namelijk ruigte en grasland, 
waarbij een voorkeur leek te bestaan 
voor habitat in aaneengesloten stukken 
dat bovendien laat in het seizoen werd 
gemaaid. Om voor gewervelde dieren de 
mogelijke effecten van bodemverontrei-
niging in uiterwaarden te bepalen, is een 
ruimtelijk expliciet blootstellingsmodel 
ontwikkeld. Op basis van de opname van 
metalen in voedselketens berekent dit 
model blootstellingsconcentraties voor 
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zes soorten kleine zoogdieren en vier 
top-predatoren. Modelsimulaties voor 
1000 individuen per soort lieten zien dat 
de blootstelling aan cadmium gemiddeld 
het hoogst is voor wormenetende soor-
ten. Of de voorspelde blootstellingscon-
centraties hoog genoeg zijn om tot scha-
delijke effecten te leiden, is vooralsnog 
niet met zekerheid te zeggen. Op basis 
van voorlopige risico-indicatoren kan 
echter worden geconcludeerd dat nega-
tieve effecten van blootstelling aan cad-
mium voor met name wormenetende 
soorten niet kunnen worden uitgesloten. 

Op basis van de gecombineerde on-
derzoeksresultaten kan worden gecon-
cludeerd dat invloeden van metalen op 
planten en dieren in de uiterwaarden 
langs de Rijn in Nederland waarschijnlijk 
kleiner zijn dan de invloeden van landge-
bruik en overstroming. Bepaalde soorten 
kunnen echter gevoeliger zijn voor nega-
tieve effecten van blootstelling aan meta-
len. Dit betreft bijvoorbeeld diersoorten 
met wormen in het dieet, een lage re-
productiesnelheid en een permanente 
aanwezigheid in de vervuilde gebieden. 
Bovendien kan de invloed van de veront-
reiniging worden versterkt of afgezwakt 
door de invloed van andere factoren,  
zoals periodieke overstroming, en omge-
keerd. Om een realistische inschatting te 
kunnen maken van de effecten van be-
paalde stressoren op ecosystemen moet 
dus ook rekening worden gehouden met 
invloeden van andere factoren. Canoni-
sche analyse, meervoudige regressie en 
modellen waarbij de blootgestelde orga-
nismen centraal staan blijken bruikbare 
of veelbelovende benaderingen voor een 
dergelijke integrale analyse. 

Multitrophic effects of plant resistance: 
from basic ecology to application in 
transgenic crops
Martine Kos, Wageningen Universiteit, promo-

tiedatum 16 maart 2012

Planten spelen een essentiële rol in de 
interacties tussen een groot aantal orga-
nismen en kunnen de ecologie en de evo-
lutie van organismen op hogere trofische 
niveaus, d.w.z. hoger in de voedselketen, 
sterk beïnvloeden. Ze spelen daarom een 
belangrijke rol in de structuur en de dy-
namiek van de gehele levensgemeen-
schap. Planten hebben een breed scala 
aan directe en indirecte verdedigingsei-
genschappen, die schade door planten-
eters voorkomen of verminderen. Er is 
een aanzienlijke variatie binnen één 
plantensoort in deze eigenschappen (ook 
wel intraspecifieke variatie genoemd), 
niet alleen binnen wilde plantensoorten 

maar ook binnen gecultiveerde soorten. 
Planten kunnen de overleving en groei en 
het gedrag van planteneters direct beïn-
vloeden door chemische of fysische ei-
genschappen (directe verdediging), of ze 
kunnen de effectiviteit van de natuurlijke 
vijanden van de planteneters verbeteren 
(indirecte verdediging). De directe en in-
directe verdedigingseigenschappen van 
een plant werken niet per se onafhanke-
lijk van elkaar. Plantenverdedigingsstof-
fen kunnen bijvoorbeeld ook de groei en 
het gedrag van de natuurlijke vijanden 
van deze planteneters beïnvloeden.

Het doel van de studie die gepresen-
teerd wordt in dit proefschrift was om de 
effecten van directe en indirecte verdedi-
gingseigenschappen op de multitrofe in-
teracties tussen planten, bovengrondse 
planteneters en hun natuurlijke vijanden 
te bestuderen. De volgende fundamente-
le ecologische onderzoeksdoelstellingen 
werden geformuleerd: (1) Het bestuderen 
van de effecten van directe en indirecte 
verdedigingseigenschappen op planten-
eters met verschillende voedingsstrate-
gieën en/of specialisatieniveaus; (2) het 
bestuderen van de effecten van dezelfde 
directe en indirecte verdedigingseigen-
schappen op vijanden van planteneters, 
zoals roofinsecten en sluipwespen.

In deze studie werden planten uit de 
familie Brassicaceae gebruikt, waartoe 
een aantal belangrijke gewassen zoals 
kool, spruitkool en mosterd en de model-
plant Arabidopsis thaliana (de zandraket) 
behoren. Planten in deze familie produ-
ceren verschillende stoffen die betrokken 
zijn bij de directe en indirecte verdedi-
ging, zoals glucosinolaten, hun vluchtige 
afbraakproducten en andere vluchtige 
geurstoffen. Ze vertonen een grote in-
traspecifieke variatie in deze eigenschap-
pen. In deze studie werden planteneters 
en natuurlijke vijanden met verschillen-
de voedingsstrategieën geselecteerd, om-
dat werd verwacht dat deze verschillend 
worden beïnvloed door de verdedigings-
eigenschappen. Binnen de planteneters 
werden floëemzuigers en bladvreters ge-
kozen, en binnen de natuurlijke vijanden 
werden roofinsecten en sluipwespen ge-
selecteerd. De larven van roofinsecten 
consumeren een groot aantal prooien tij-
dens hun ontwikkeling, terwijl de larven 
van sluipwespen zich binnen een enkele 
gastheer ontwikkelen en zich slechts met 
deze ene gastheer voeden.

Vier witte koolcultivars (Brassica olera- 
cea) die verschillen in directe en indirecte 
verdediging werden gebruikt in kas- en 
veldstudies. De gespecialiseerde bladluis 
Brevicoryne brassicae (melige koolluis) 
neemt de glucosinolaten uit de gastheer-
plant selectief op, en slaat deze op in zijn 
eigen lichaam. Dit opslaan van stoffen 

wordt ‘sequestreren’ genoemd. De blad-
luis gebruikt deze opgeslagen stoffen om 
zich te beschermen tegen zijn vijanden. 
De groei van twee roofinsecten, de zweef-
vlieg Episyrphus balteatus en de gaasvlieg 
Chrysoperla carnea die met deze bladluis 
werden gevoerd, was minder goed dan 
wanneer de roofinsecten werden gevoerd 
met de generalistische bladluis Myzus 
persicae die geen glucosinolaten se-
questreert. De groei van de roofinsecten 
leek ook te worden beïnvloed door de 
specifieke glucosinolaatprofielen in de 
bladluizen, welke afhankelijk bleken van 
de witte koolcultivar waarop de bladlui-
zen opgroeiden.

Het relatieve belang van de zoge-
naamde ‘bottom-up’ krachten (effecten 
van een plant op de planteneters) en 
‘top-down’ krachten (effecten van een 
natuurlijke vijand op de planteneters) op 
de dichtheid van planteneters werd be-
studeerd onder veldcondities. De popula-
tiedynamica van verschillende planten-
eters (de koolmot Plutella xylostella en de 
bladluis B. brassicae) en carnivoren (de 
roofinsecten E. balteatus en C. carnea en  
de sluipwespen Diaeretiella rapae en Dia-
degma semiclausum) werd gedurende twee 
veldseizoenen gevolgd. De intraspecifieke 
variatie in plantenchemie en -morfologie 
tussen de witte koolcultivars beïnvloedde 
de dichtheid van plantenetende insecten, 
en als gevolg daarvan ook dat van hun 
natuurlijke vijanden. De effecten waren 
consistent over twee veldseizoenen. De 
verschillen in de dichtheid van de plan-
teneters kon niet verklaard worden door 
de verschillen in aantrekking van sluip-
wespen of roofinsecten op planten waar-
op een vast aantal planteneters was ge-
zet. Het bleek dat ‘bottom-up’ effecten, 
vooral van de chemie en morfologie van 
de plant, belangrijker waren voor het ver-
klaren van de dichtheid van planteneters 
dan de ‘top-down’ effecten (de aantrek-
king van natuurlijke vijanden).

Er werd onderzocht of de uitkomst 
van ondergrondse-bovengrondse interac-
ties beïnvloed kan worden door het geno-
type van de plant. Hiervoor werden twee 
witte koolcultivars geselecteerd. De pot-
grond waarin de planten werden opge-
kweekt werd geïnoculeerd met nema- 
toden (aaltjes) of micro-organismen  
(o.a. bacteriën), en steriele potgrond werd 
gebruikt als een controlebehandeling.  
De cultivar die de hoogste dichtheid aan 
B. brassicae bladluizen ondersteunde, on-
dersteunde ook de beste ontwikkeling 
van de sluipwesp van deze bladluis,  
D. rapae. Micro-organismen verhoogden 
de populatiegroei van de bladluizen, 
maar geen van de ondergrondse behan-
delingen beïnvloedde de ontwikkeling 
van de sluipwesp. De koolcultivars ver-
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schilden in meerdere chemische- en ont-
wikkelingseigenschappen, maar reageer-
den op een vergelijkbare manier op de 
bodembehandeling. Noch voor de popu-
latiegroei van de bladluis, noch voor de 
ontwikkeling van de sluipwesp werden er 
interacties gevonden tussen cultivar en 
bodembehandeling. In het algemeen 
werd de bovengrondse insectengemeen-
schap meer beïnvloed door de cultivar 
dan door de bodembehandeling.

Verschillende A. thaliana lijnen wer-
den gebruikt in laboratoriumexperimen-
ten. Er werden drie wilde accessies van  
A. thaliana die verschillen in glucosino-
laatprofielen en een transgene lijn met 
een gemodificeerde concentratie aan ali-
fatische glucosinolaten gebruikt. Glucosi-
nolaten kunnen, op basis van het amino-
zuur waaruit ze zijn gemaakt en hun bio-
logische effecten, worden verdeeld in ali-
fatische en indoolglucosinolaten. De ont-
wikkeling van de bladluis B. brassicae was 
positief gecorreleerd met hogere concen-
traties van alifatische en indoolglucosi-
nolaten in het floëem van de gastheer-
plant. De bladluis sloeg selectief bepaalde 
glucosinolaten op in zijn lichaam, in 
overeenstemming met de resultaten  
uit het eerder genoemde kasexperiment. 
De concentratie van glucosinolaten in de 
bladluis was negatief gecorreleerd met de 
ontwikkeling van het roofinsect E. baltea-
tus, maar positief met dat van de sluip-
wesp D. rapae. Dit suggereert dat de effec-
ten van glucosinolaten, die via de blad-
luis werden doorgegeven aan de natuur-
lijke vijanden, verschillen tussen een 
roofinsect en een sluipwesp. In gedrags-
toetsen hadden het roofinsect en de 
sluipwesp allebei een voorkeur voor de  
A. thaliana accessie waarop hun nakome-
lingen het beste groeiden. Dit impliceert 

een positieve correlatie tussen groei en 
voorkeur voor beide insecten. 

Voor zowel de generalistische mot 
Spodoptera exigua als de gespecialiseerde 
vlinder Pieris rapae werd een negatieve 
correlatie tussen de ontwikkelingsduur 
en de concentratie alifatische glucosino-
laten gevonden. Dit suggereert dat zelfs 
de specialist, die aangepast is aan het le-
ven op planten die glucosinolaten bevat-
ten, de vorming van toxische glucosino-
laatafbraakproducten niet volledig kan 
voorkomen. Verrassend genoeg was de 
ontwikkeling van Hyposoter ebeninus, een 
sluipwesp van P. rapae, positief gecorre-
leerd met hogere concentraties aan glu-
cosinolaten. Dit werd waarschijnlijk ver-
oorzaakt door negatieve effecten van 
glucosinolaten op het immuunsysteem 
van P. rapae. Deze resultaten suggereren 
dat glucosinolaten niet alleen directe ver-
dediging tegen planteneters kunnen ver-
oorzaken, maar ook indirecte verdediging 
door de ontwikkeling en groei van sluip-
wespen te verbeteren.

In een volgende studie werden drie 
A. thaliana accessies bestudeerd die zoda-
nig genetisch getransformeerd waren dat 
ze één nieuwe geurstof aanmaakten en 
een verhoogde productie lieten zien van 
twee bestaande geurstoffen. In gedrags-
toetsen werd de bladluis B. brassicae afge-
stoten door de transgene planten van 
twee van de accessies, terwijl zijn ont-
wikkelingsduur niet werd beïnvloed. De 
sluipwesp D. rapae had een voorkeur voor 
de transgene lijn, maar slechts voor twee 
van de drie accessies. In tegenstelling 
hiermee maakte de zweefvlieg E. baltea-
tus geen keuze tussen transgene of wilde 
planten. Deze resultaten suggereren dat 
het genetisch transformeren van planten 
om hun productie van vluchtige stoffen 
te modificeren, een veelbelovende ver- 
dediging tegen plaaginsecten oplevert. 
Echter, de resultaten moeten eerst wor-
den gevalideerd met een landbouwgewas 
voordat deze verdediging succesvol kan 
worden toegepast in de landbouw.

De resultaten van de experimenten 
laten zien dat er een aanzienlijke intra- 
specifieke variatie is in effecten van de 
verdedigingseigenschappen van planten 
op planteneters en natuurlijke vijanden, 
a) tussen de cultivars van een landbouw-
gewas, en b) tussen de accessies van een 
wilde plant. De verdedigingseigenschap-
pen beïnvloeden de ontwikkeling van  
floëemzuigende insecten anders dan die 
van bladvretende insecten. Bovendien 
beïnvloeden deze eigenschappen de ont-
wikkeling van roofinsecten en sluipwes-
pen ook verschillend. De directe en indi-
recte verdedigingseigenschappen werk-
ten in het ene geval elkaar tegen, maar 
werkten in het andere geval samen zodat 

de verdediging tegen planteneters ver- 
beterde, afhankelijk van de biologie van 
de planteneter en de carnivoor. 

De kennis die was gegenereerd tij-
dens de fundamentele ecologische stu-
dies werd toegepast om de ecologische 
effecten te onderzoeken van transgene 
planten die genetisch zijn gemodificeerd 
om een verhoogde directe of indirecte 
verdediging tegen plaaginsecten te ver-
krijgen. Transgene gewassen die resistent 
zijn tegen insecten hebben in de afgelo-
pen jaren duidelijke voordelen voor de 
landbouw laten zien, en er zijn veel nieu-
we ontwikkelingen zoals transgene plan-
ten die de biologische bestrijding van 
plaaginsecten bevorderen. Transgene 
planten zouden essentiële componenten 
van de geïntegreerde plaagbescherming 
kunnen worden. Echter, verschillende 
ecologische aspecten moeten overwogen 
worden voordat deze transgene gewas-
sen in landbouwsystemen kunnen wor-
den geïntroduceerd. Een voorbeeld hier-
van is het effect van deze gewassen op 
nuttige niet-doelorganismen (de organis-
men die niet het doel zijn van de plaag-
bestrijding), zoals de natuurlijke vijanden 
van plaaginsecten. Hoewel ecologische 
kennis van transgene gewassen als  
essentieel werd beschouwd om de risi-
co’s van transgene gewassen te kunnen 
beoordelen, liep de verwerving van deze 
kennis achter op de biotechnologische 
ontwikkelingen. In 2007 startte de Neder-
landse overheid daarom een onderzoeks-
programma dat als doel had de ecologi-
sche risicoanalyse voor transgene gewas-
sen te versterken: het ERGO-programma 
(ecologie omtrent genetisch gemodifi-
ceerde organismen). Het doel van dit pro-
gramma was om de ecologie van trans- 
gene gewassen te bestuderen om te ko-
men tot de ontwikkeling van richtlijnen 
gebaseerd op ecologische kennis om de 
effecten van nieuwe transgene gewassen 
te kunnen beoordelen. In overeenstem-
ming met het doel van het ERGO-pro-
gramma waren de toegepaste onder-
zoeksdoelstellingen van dit proefschrift 
als volgt:
•	 	Het	inschatten	van	de	‘baseline’-vari-

atie in de effecten van directe en indi-
recte verdedigingseigenschappen 
van planten op bovengrondse niet-
doelorganismen.

•	 	Het	vergelijken	van	de	‘baseline’- 
variatie met effecten van transgene 
gewassen op niet-doelorganismen 
om te beoordelen of de transgene  
effecten de ‘baseline’-effecten over- 
schrijden.

•	 	Het	beoordelen	van	de	geldigheid	van	
het gebruik van kasexperimenten om 
de niet-doeleffecten in het veld te 
voorspellen.
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•	 	Het	ontwikkelen	van	richtlijnen	om	
de effecten van transgene gewassen 
op niet-doelorganismen te beoorde-
len in relatie met de ‘baseline’-varia-
tie, een gecombineerde inspanning 
met twee andere PhD-studenten.

De ‘baseline’-variatie refereert naar de 
variatie in de effecten op niet-doelorga-
nismen die reeds bestaat tussen conven-
tionele cultivars van een gewas. Kennis 
van de ‘baseline’-variatie is nodig om  
de ecologische effecten van transgene 
gewassen correct te kunnen inschatten. 
In dit proefschrift werden vier witte kool-
cultivars en drie A. thaliana accessies ge-
bruikt om deze ‘baseline’-variatie te re-
presenteren. De geselecteerde cultivars 
en accessies verschilden aanzienlijk in 
verdedigingseigenschappen en daardoor 
in de effecten op doel- (de plaaginsecten) 
en niet-doelorganismen. Dit suggereert 
dat deze cultivars en accessies een vol-
doende brede variatie aan niet-doelef- 
fecten representeerden. De ‘baseline’- 
variatie in effecten op doel- en niet-doel-
organismen was vrij consistent voor ver-
schillende omgevingen, bodemtypes en 
de tijd. De effecten van de getransfor-
meerde A. thaliana planten op niet-doel-
organismen vielen grotendeels binnen de 
‘baseline’-variatie in deze effecten. Dit 
laat zien dat de getransformeerde plan-
ten geen disproportioneel effect hadden 
op de bovengrondse niet-doelorganis-
men, vergeleken met de wilde accessies. 
Hoewel kasstudies een goede voorspel-
lende waarde hadden voor de effecten 
die werden geobserveerd onder veldcon-
dities, wordt aangeraden om veldstudies 
altijd uit te voeren in de laatste fasen van 
de risicoanalyse om de effecten gevonden 
onder kasomstandigheden te valideren. 

Tenslotte werden er richtlijnen ont-
wikkeld die gebruikt kunnen worden om 
de effecten van transgene gewassen op 
niet-doelorganismen te kunnen beoorde-
len. Nieuwe aspecten in deze richtlijnen 
zijn: het vergelijken van de niet-doelef-
fecten van transgene gewassen met de 
‘baseline’-variatie, het correct represen-
teren van deze ‘baseline’-variatie, en het 
gebruik van ‘metabolomics’ (de studie 
van alle metabolieten in een organisme) 
en multivariate statistische methoden.

Dit proefschrift onderstreept het be-
lang van fundamentele ecologische ken-
nis in het beoordelen van de ecologische 
effecten van transgene planten. De ver-
wachting is dat de informatie gepresen-
teerd in dit proefschrift zal bijdragen aan 
de ontwikkeling van een methode om in-
schattingen te maken van de ecologische 
effecten van transgene gewassen op niet-
doelorganismen. Met de huidige snelle 
technologische ontwikkelingen neemt  
de noodzaak van kennis over de ecologie 

van toekomstige transgene gewassen toe. 
Onderzoek naar de complexe ecologische 
interacties tussen planten en onder-
grondse en bovengrondse organismen, 
evenals onderzoek naar de mechanismen 
die aan deze interacties ten grondslag lig-
gen is daarvoor onmisbaar.

Unravelling a hotchpotch. Phylogeny 
and classification of the Microdontinae 
(Diptera: Syrphidae)
Menno Reemer, Universiteit Leiden, promotie-

datum 13 maart 2012

Zweefvliegen zijn bekende insecten 
voor iedereen met enige interesse voor 
de natuur. Ze vallen op door hun acro-
batische vlieggedrag: als kleine helikop-
tertjes kunnen ze stilstaan in de lucht, 
razendsnelle uitvallen maken en zelfs 
achteruitvliegen. Ze hebben opvallende 
kleurpatronen, die doen denken aan  
die van wespen en bijen. Ze zijn vaak te 
vinden op bloemen, waar ze nectar en 
stuifmeel snoepen. Wereldwijd zijn 
meer dan 6000 soorten zweefvliegen  
beschreven. Dit proefschrift gaat over 
een klein deel daarvan: de subfamilie 
Microdontinae. 

De subfamilie Microdontinae omvat 
wereldwijd circa 500 beschreven soorten, 
waarvan er meer dan 400 uitsluitend in 
de tropen voorkomen. Een groot deel van 
deze soorten is sinds hun beschrijving 
niet meer gevonden, of in elk geval niet 
meer herkend. Veel van de doorgaans ou-
de beschrijvingen (van vóór 1950) zijn on-
voldoende gedetailleerd om de soorten 
van elkaar te kunnen onderscheiden. 
Ook is er geen bruikbare classificatie be-
schikbaar: een indeling van de soorten in 
genera (geslachten) op basis van onder-
linge verwantschappen. Zo’n indeling is 
een eerste vereiste om verder onderzoek 
te kunnen doen naar de taxonomie van 
een insectengroep. Weliswaar zijn er 
tientallen genusnamen in omloop, maar 
die zijn vaak onduidelijk gedefinieerd en 
van de meeste soorten is onbekend in 
welk genus zij thuishoren. Het genus 
Microdon is hiervan het treffendste voor-
beeld: meer dan 300 soorten zijn hierin 
ondergebracht. Deze soorten lopen zo 
sterk uiteen in hun uiterlijke kenmerken 
dat alleen een oogopslag al duidelijk 
maakt dat het geen ‘natuurlijke’ (mono-
fyletische) groep kan zijn. Het is een 
echte ‘hutspot’. 

Centraal in dit proefschrift staat een 
poging om de soorten van de Microdonti-
nae te classificeren in (sub)genera op ba-
sis van hun onderlinge verwantschap-
pen. Hiertoe werden eerst de onderlinge 
verwantschapsrelaties onderzocht met 

behulp van morfologische kenmerken en 
DNA-sequenties. De drie hoofddoelstel-
lingen van dit proefschrift zijn: 
•	 	het	onderzoeken	van	de	onderlinge	

verwantschapsrelaties (fylogenie) van 
de Microdontinae; 

•	 	het	opstellen	van	een	classificatie	van	
de Microdontinae op genusniveau, 
gebaseerd op de verwantschapsrela-
ties en een gedetailleerde vergelijking 
van de morfologie; 

•	 	het	classificeren	van	alle	beschreven	
en een aantal voorheen onbeschreven 
soorten in (sub)genera en soortgroepen. 

Overige doelstellingen zijn: 
•	 	het	opstellen	van	een	determinatie-

sleutel tot de (sub)genera en soort-
groepen van de Microdontinae; 

•	 	een	taxonomische	revisie	van	de	
Zuid-Amerikaanse Microdontinae  
die in hun uiterlijk angelloze bijen 
nabootsen (voorheen allemaal tot  
het genus Ubristes gerekend); 

•	 	een	fylogenetische	evaluatie	van	de	
bekende associaties tussen Microdon-
tinae en mieren; 

•	 	het	beschrijven	van	de	biogeografie	
van de Microdontinae en het specule-
ren over hun ontstaansgeschiedenis. 

Als inleiding geeft het proefschrift een 
overzicht van de kennis over de biologie 
van deze vliegen. De larven van Micro-
dontinae lijken op naaktslakken. Zo sterk 
zelfs, dat vier verschillende biologen in 
de 19e en vroege 20e eeuw deze diertjes 
onafhankelijk van elkaar als slakken 
beschreven. Slechts langzaam drong het 
besef door dat het hier om vliegenlarven 
ging. Toen dit eenmaal duidelijk was, zou 
het toch nog vele decennia duren tot 
men begreep wat deze larven precies 
doen in de mierennesten waarin zij le-
ven. Inmiddels is duidelijk dat het rovers 
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zijn, die zich voeden met eieren, larven 
en poppen van de mieren. Meldingen als 
zouden ze zich ook in de nesten van ter-
mieten en wespen ontwikkelen zijn nooit 
bevestigd en lijken onwaarschijnlijk. 
Ondanks hun roofzuchtige levensstijl 
worden de larven van Microdontinae 
door de mieren niet als vijanden behan-
deld. Dit komt doordat er in hun huid 
chemische verbindingen aanwezig zijn 
die vergelijkbare stoff en van de mieren 
nabootsen. Deze ‘chemische mimicry’ 
zorgt ervoor dat de mieren ze als soort- 
genoten behandelen. Elke mierensoort 
heeft zijn eigen geur, wat verklaart dat de 
verschillende soorten Microdontinae ook 
allemaal een eigen ‘gastmier’ lijken te 
hebben. Hierover is echter nog veel onbe-
kend. Enerzijds zijn er Microdon-soorten 
die sterk gespecialiseerd zijn op bepaalde 
mierensoorten, terwijl andere in de nes-
ten van verschillende soorten mieren 
zijn aangetroffen. 

Volwassen Microdontinae zijn voor 
zover bekend weinig mobiel. De Europese 
en Noord-Amerikaanse soorten staan  
bekend als trage vliegers, die vaak lang-
durig stilzitten. Of dit ook voor de vele 
tropische soorten geldt is onbekend.  
In tegenstelling tot andere zweefvliegen 
bezoeken de Europese en Noord-Ameri-
kaanse soorten zelden of nooit bloemen. 
Vermoedelijk nemen de volwassen vlie-
gen dus weinig of geen voedsel op. Ook 
hier is onbekend in hoeverre dit voor de 
tropische soorten opgaat; er zijn waarne-
mingen bekend die suggereren dat som-
mige tropische soorten wel bloemen be-
zoeken. Bloembezoek door Microdon-
soorten op orchideeën heeft niets met 
voedselopname te maken. Sommige or-
chideeën scheiden namelijk chemische 
lokstoffen af die lijken op die van vrou-
welijke insecten. Mannelijke insecten 
worden hierdoor aangetrokken en pro-
beren vervolgens te copuleren met de 
bloemen. Hierdoor komt stuifmeel op de 
insecten terecht, waarmee vervolgens 
andere bloemen bestoven kunnen wor-
den. Iets dergelijks is herhaaldelijk waar-
genomen bij enkele Europese Microdon-
soorten. Deze waarnemingen suggereren 
dat de Microdon-mannetjes mogelijk 
vrouwtjes op kunnen sporen doordat die 
feromonen afscheiden 

Met 565 beschikbare soortnamen vor-
men de Microdontinae de kleinste van de 
drie subfamilies van de Syrphidae. Para-
doxaal genoeg is het ook de minst geor-
ganiseerde van de drie: 388 namen waren 
voorheen in één enkel genus geplaatst: 
Microdon. Dit proefschrift presenteert  
een nieuwe classificatie van de subfami-
lie, op basis van fylogenetische analy-
ses van morfologische en moleculaire  

kenmerken, onderzoek aan de primaire 
typen van 356 soorten en veel aanvullend 
materiaal, afkomstig uit tientallen ento-
mologische collecties verspreid over de 
wereld. In totaal zijn 70 genus-groepsna-
men beschikbaar, waarvan er in dit 
proefschift 43 als geldige genera be-
schouwd worden. Hiervan worden er elf 
als nieuw beschreven. Daarnaast worden 
nog acht subgenera en enkele soortgroe-
pen onderscheiden. Alle (sub)genera en 
soortgroepen zijn in dit proefschrift (her)
berschreven, geïllustreerd, gediagnosti-
ceerd en bediscussieerd. Een determina-
tiesleutel maakt het mogelijk alle groe-
pen te determineren. In het proefschrift 
zijn 26 nieuwe soorten beschreven; hier-
bij gaat het voornamelijk om soorten die 
zijn opgenomen in de fylogenetische 
analyses. Uitein- 
delijk zijn 472 soortnamen als geldig 
beschouwd en 100 als synoniemen. Op  
17 geldige namen en drie synoniemen na 
konden alle soorten worden geclassifi-
ceerd in (sub)genera. 

Verscheidene Neotropische soorten 
Microdontinae bootsen in hun uiterlijk 
angelloze bijen (Apidae: Meliponini) na. 
De meeste van deze soorten werden 
voorheen in het genus Ubristes geplaatst. 
Fylogenetische analyses wezen echter  
uit dat dit geen monofyletische groep is. 
In de in dit proefschrift gepresenteerde 
classificatie zijn de soorten uit deze 
groep bij vijf verschillende genera onder-
gebracht. Er blijken constante morfologi-
sche verschillen te zijn die deze indeling 
ondersteunen. Dit proefschrift geeft een 
revisie van alle soorten die voorheen on-
der Ubristes werden behandeld. In totaal 
komen 51 soorten aan bod, waarvan er 22 
als nieuw beschreven worden. Er is een 
sleutel tot de genera en alle soorten op-
genomen. Deze revisie verschaft ook in-
zicht in de hoeveelheid werk die er op dit 
vlak nog verzet moet worden, zeker in de 
Neotropen. Bijna de helft van de 51 be-
handelde soorten was nog onbeschreven 
en 31 van deze soorten zijn ook nu nog 
bekend van slechts één of twee exempla-
ren. 

Dit proefschrift presenteert een over-
zicht van bekende associaties tussen Mi-
crodontinae en mieren. Deze associaties 
worden geëvalueerd op basis van de fylo-
genetische inzichten en de daaruit voort-
vloeiende classificatie. Onderzocht wordt 
in hoeverre de nu beschikbare informatie 
inzicht geeft in een aantal vragen. Zijn al-
le Microdontinae geassocieerd met mie-
ren? Zijn Microdontinae geassocieerd 
met alle mieren? Zijn bepaalde hogere 
taxa van Microdontinae geassocieerd 
met bepaalde hogere taxa van mieren? 
Op basis van informatie uit publicaties 

en onderzoek in entomologische collec-
ties zijn 81 associaties tussen Microdon-
tinae en mieren achterhaald. Deze heb-
ben betrekking op 42 soorten en 14 (sub)
genera van Microdontinae en 57 soorten 
en 23 genera van mieren. Projectie van de 
bekende associaties op de fylogenetische 
boom van de Microdontinae laat zien dat 
associaties met mieren verspreid over de 
hele boom voorkomen. Dit bevestigt het 
bestaande idee dat een leven in mieren-
nesten een kenmerkende eigenschap is 
van de biologie van Microdontinae. De 
associatie van het basale genus Mixogas-
ter met mieren wijst er bovendien op dat 
deze biologische eigenschap al zeer vroeg 
in de evolutie van Microdontinae ont-
staan moet zijn. De vraag naar de nog on-
bekende larvale levenswijze van het ge-
nus Spheginobaccha, de zustergroep van 
alle andere Microdontinae, wordt hier-
mee des te pregnanter. Projectie van de 
bekende associaties op de fylogenetische 
boom van de mieren laat zien dat associ-
aties met Microdontinae alleen bekend 
zijn uit de clade van de ‘formicoïde’ mie-
ren, en dan alleen uit de subfamilies Do-
lichoderinae, Formicinae, Myrmicinae en 
Pseudomyrmecinae. Deze subfamilies 
omvatten bijna 90% van de mierendiver-
siteit op aarde, dus mogelijk is het vooral 
toevallig dat Microdontinae alleen bij  
deze mieren gevonden zijn. Desondanks 
zijn er hypothetische verklaringen te  
bedenken voor het ontbreken van beken-
de associaties met de ‘army ants’ en de 
als primitief beschouwde ‘poneroïde’ 
mieren. 

Een praktisch probleem bij het onder-
zoek naar Microdontinae is hun zeld-
zaamheid. Hoewel de diversiteit van deze 
vliegen in tropische regio’s het hoogst is, 
worden ze daar zelden verzameld. In ma-
laisevallen komt gemiddeld slechts eens 
per week of eens per maand een exem-
plaar terecht. De kans is dan rond de 50% 
dat het een onbeschreven soort betreft. 
Het grootste deel van de soorten bekend 
uit tropische gebieden is bekend van 
slechts één of twee exemplaren. Er zijn 
vermoedelijk nog enkele honderden on-
beschreven soorten en er zal een grote 
onderzoeksinspanning nodig zijn om  
deze te ontdekken en te beschrijven. Dit 
kan alleen bereikt worden in samenwer-
kingsverbanden in uiteenlopende regio’s 
van de wereld, waarbij diverse verzamel-
methoden worden gebruikt. Een samen-
werking met myrmecologen zou wel 
eens zeer vruchtbaar kunnen zijn, ge-
zien de associatie van Microdontinae 
met mieren. 


