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inderdaad het geval. De veronderstelde 
relatie met een veranderende intensiteit 
van vraat kon echter niet worden aan-
getoond. Wel bleek er een invloed van 
atmosferische stikstofneerslag op de mo-
gelijkheden voor plantensoorten om zich 
in de proefvlakken te vestigen. Daarbij 
gaat het met name om de mogelijkheden 
voor plantensoorten die zijn aangepast 
aan arme groeiomstandigheden. Zaai-
lingen van deze soorten kunnen zich 
moeilijker vestigen omdat de soorten die 
zijn aangepast aan rijkere omstandighe-
den de proefvlakken met hun uitbundige 
groei steeds meer domineren. De arme 
soorten verdwijnen dan, met een vermin-
derde diversiteit tot gevolg.

In het tweede eco-informatica onder-
zoek van dit proefschrift, analyseerden 
we de veranderingen in de diversiteit van 
de herbivorengemeenschap in relatie tot 
planten en stikstof. We gebruikten daar-
voor de diergroep van sprinkhanen en 
krekels. Hiervan zijn namelijk voldoende 
waarnemingen beschikbaar in het grote 
Nederlandse databestand waarin alle 
waarnemingen van professionele en 
vrijwillige waarnemers zijn verzameld. 
Heel Nederland werd verdeeld in vlak-
ken van 10 bij 10 kilometer. Voor al die 
vakken berekenden we de rijkdom aan 
sprinkhanen en krekels, maar ook aan 
planten. Tevens gebruikten we informa-
tie over de stikstofneerslag in ieder vak 
afzonderlijk. De drie factoren bleken 
inderdaad samen te hangen. Door ook 
te kijken naar de eigenschappen van 
de sprinkhanen en krekels, kon worden 
vastgesteld dat het verband tussen de 
planten, de herbivoren en veranderingen 
in stikstof beschikbaarheid niet zozeer 
loopt via veranderingen in de kwaliteit 
van de planten als voedsel. Dit zouden 
we namelijk verwachten op grond van 
de CDD. In plaats hiervan bleek het effect 
van een overmaat aan stikstof vooral te 
lopen via habitatveranderingen en een 
verminderend voortplantingssucces van 
de sprinkhaansoorten die hun eieren in 
de grond afzetten. Dit laatste hangt sa-
men met een dichtere vegetatie door de 
extra bemesting waardoor de bodem met 
de eieren erin minder goed opwarmt als 
de zon schijnt.

De resultaten zoals beschreven in dit 
proefschrift demonstreren de invloed van 
veranderingen van milieukwaliteit op 
plant-herbivoorrelaties. Gegeven het feit 
dat insecten het grootste deel van onze 
biodiversiteit vormen en via herbivorie 
een belangrijke regulerende rol spelen in 
de relaties die het voedselweb bepalen, 
vraagt dit om een aanpassing van ons 
natuurbeheer en milieubeleid. 

Een effectieve eco-informatica be-
nadering is sterk afhankelijk van de 

beschikbaarheid van voldoende en kwa-
litatief goede gegevens met betrekking 
tot de verspreiding van soorten in ruimte 
en tijd, zoals bijeengebracht in de natio-
nale database voor flora en fauna. In de 
laatste twee decennia is de hoeveelheid 
waarnemingen in deze database expo-
nentieel gestegen. Cruciaal daarbij is een 
goede organisatie ten behoeve van het 
uitwisselen en beheren van de snel uit-
dijende hoeveelheid biodiversiteitinfor-
matie. Daarbij is kwaliteitsbewaking een 
belangrijk aspect. De combinatie van toe-
nemende beschikbaarheid van gegevens, 
mede bijeengebracht door een groeiende 
groep van vrijwilligers en toenemende 
technische mogelijkheden om deze ge-
gevens adequaat te kunnen analyseren, 
maakt dat er nog belangrijke verdere mo-
gelijkheden voor het vakgebied van de 
ecologie in het verschiet liggen.

De praktijk van het natuurherstel  
in Nederland en de ontwikkeling van  
de bijbehorende kennis is in het verle-
den onevenredig gericht geweest op het 
beheer van de vegetatie (plantengroei). 
In de loop van de jaren is de natuurher-
stelbenadering in ons land echter geëvo-
lueerd van een focus op het kleinschalig 
herstel van met name plantenpopulaties 
in de richting van een bredere en meer 
geïntegreerde aanpak op het niveau van 
complete landschappen. Daarbij is er in-
middels meer aandacht voor plant-dier-
interacties. Dit proefschrift onderschrijft 
de relevantie daarvan. Hierbij gaat het 
dan niet alleen om de aandacht voor vol-
doende geschikt habitat voor de diersoor-
ten, maar ook om extra bewustzijn van 
veranderende plant-herbivoorinteractie 
door de veranderingen in het milieu. 

Reductie van stikstofuitstoot is nu 
inmiddels zo’n twee decennia onderdeel 
van het milieubeleid op mondiaal, regio-
naal (EU) en nationaal niveau. In recente 
jaren verschuift de aandacht van uitslui-
tend een natuurbeleidsmatige onder-
bouwing naar een bredere economische 
onderbouwing van de noodzaak om een 
overmaat aan stikstof terug te dringen. 
Door daarbij de toenemende kennis van 
het samenspel tussen stikstof, planten 
en hogere trofisch niveaus mee te ne-
men op een voldoende hoog ruimtelijk 
schaalniveau, zal een veel evenwichtiger 
landbouw en landgebruik mogelijk blij-
ken te zijn.

Native versus non-native. The inter- 
action between native insects and  
non-native plants
Kim Meijer, Rijksuniversiteit Groningen,  

promotiedatum 20 september 2013

Vrij vertaald betekent de titel van mijn 
proefschrif ‘de effecten van inheemse in-
secten op uitheemse planten en vice ver-
sa’. Om te begrijpen waar dit proefschrift 
over gaat, is het belangrijk een onder-
scheid te kunnen maken tussen inheem-
se en uitheemse soorten. Inheemse soor-
ten zijn soorten die in een bepaald gebied 
van nature thuis horen, terwijl uitheem-
se soorten (vaak exoten genoemd) voor-
komen in een gebied waar ze juist niet 
van nature thuis horen. Uitheemse soor-
ten zijn door toedoen van de mens in het 
gebied terechtgekomen, bewust of onbe-
wust. Over wat voor soorten hebben we 
het dan? Uit alle denkbare taxonomische 
groepen zijn wel uitheemse soorten be-
kend, zelfs in Nederland: zoogdieren (bijv. 
muskusrat), vogels (bijv. nijlgans), amfi-
bieën (bijv. Amerikaanse brulkikker), rep-
tielen (bijv. roodwangschildpad), insecten 
(bijv. tijgermug en veelkleurig Aziatisch 
lieveheersbeestje), planten (bijv. Ameri-
kaanse vogelkers), et cetera. Een eerste 
versie van de Nederlandse exotenlijst 
(Nederlandse soortenregister versie 2.0; 
www.nederlandsesoorten.nl) telt al bijna 
duizend soorten! Dit zijn aantallen waar 
we niet omheen kunnen.

Tegenwoordig wordt er veel onder-
zoek gedaan naar uitheemse soorten. 
Maar vanwaar deze interesse? Uitheemse 
soorten zijn interessant om verschillende 
redenen. Uitheemse soorten kunnen een 
groot effect hebben op de mens en op 
onze omgeving. Dit effect kan sterk ver-
schillen per uitheemse soort en is vaak 
negatief. Uitheemse soorten kunnen  
bijvoorbeeld grote schade toebrengen 
aan landbouwgewassen, gevaarlijk zijn 
voor de gezondheid van mens en dier,  
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en inheemse soorten wegconcurreren. 
Daarnaast zijn uitheemse soorten inte-
ressant vanuit wetenschappelijk oog-
punt. De verwachting is (en de praktijk 
heeft dit ook laten zien) dat uitheemse 
soorten zowel positieve als negatieve 
effecten kunnen hebben op inheemse 
soorten en vice versa. Inheemse soor-
ten kunnen door concurrentie, predatie 
of parasitatie met uitheemse soorten 
sterk in aantal achteruit gaan, mogelijk 
zelfs met (lokaal) uitsterven tot gevolg. 
Uitheemse soorten bieden soms echter 
ook mogelijkheden voor inheemse soor-
ten. Bijvoorbeeld, in Amerika kwam de 
appelboorvlieg van nature alleen voor op 
meidoorn. De larven van de appelboor-
vlieg leefden van het vruchtvlees van  
de meidoornbessen. Echter, na de intro-
ductie van de appelboom in Amerika, 
zo’n 400 jaar geleden, is de appelboor-
vlieg overgestapt en gebruikt nu ook  
appels als voedsel voor zijn larven. Hier- 
door zijn er tegenwoordig in Amerika 
twee duidelijk te onderscheiden rassen 
van deze vliegensoort, één die alleen op 
meidoorn voorkomt en één die alleen op 
appel voorkomt. Dit soort voorbeelden 
van zeer snelle evolutie in zeer korte tijd 
maakt uitheemse soorten vanuit evolu-
tionair oogpunt interessant voor onder-
zoek. We kunnen bij deze soorten name-
lijk verschillende evolutionaire processen 
bestuderen (bijv. waardplantverschui- 
vingen en soortsvorming). Onderwerpen 
die veelal moeilijk te bestuderen zijn, 
zich al in een ver gevorderd stadium be-
vinden of zeer langzaam gaan.

In dit proefschrift richt ik mij op de 
interactie tussen inheemse herbivore 
(plantenetende) insecten en uitheemse 
planten. Het proefschrift bestaat uit twee 
delen, geschreven vanuit twee verschil-
lende perspectieven. Deel 1 gaat over het 
perspectief vanuit de plant. In dit deel, 
probeer ik de vraag te beantwoorden of 
uitheemse planten misschien ontsnap-
pen aan vraat door inheemse insecten, 
vergeleken met inheemse planten. Deel 
2 beschrijft het perspectief vanuit het 
insect. In dit deel beschrijf ik twee soor-
ten inheemse insecten die op zowel een 
inheemse als een uitheemse plant voor-
komen en laat zien welke verschillen er 
voor deze insecten zijn tussen de twee 
waardplanten.

Ik start met een overzicht van een 
inventarisatie van inheemse insecten 
op uitheemse planten die in Neder-
land voorkomen. Het verzamelen van 
waarnemingen van inheemse insecten 
die voorkwamen op uitheemse plan-
ten bleek bij aanvang van mijn project 
geen makkelijke klus. Er waren weinig 
waarnemingen bekend, de interesse bij 
entomologen leek gering (‘die planten 

horen hier immers niet’) en de algemeen 
heersende veronderstelling was dat 
uitheemse planten ‘leeg’ zouden zijn. 
Tijdens mijn veldwerk heb ik insecten 
verzameld op een groot aantal uitheemse 
planten, vooral houtige gewassen, bomen 
en struiken dus. Samen met waarne-
mingen van anderen heeft dit geleid tot 
een lijst van bijna 100 soorten inheemse 
insecten die gebruik maakten van uit-
heemse planten voor voedsel. Deze lijst 
met waarnemingen leidde tot de vraag 
of de aantallen inheemse insecten op 
uitheemse planten anders zouden zijn 
dan het aantal inheemse insecten op 
inheemse planten. De theorie voorspelt 
dat uitheemse soorten ontsnappen aan 
hun vijanden (die zijn immers evoluti-
onair niet aan deze uitheemse soorten 
aangepast) en zo een concurrentie voor-
deel zouden hebben ten opzichte van 
inheemse soorten. 

Ik beschrijf de resultaten van een lite-
ratuurstudie over dit onderwerp. In totaal 
heb ik 47 datasets uit 35 artikelen ge-
haald over aantallen herbivore insecten 
op inheemse en uitheemse planten. In de 
meeste gevallen waren dit kleine tot zeer 
kleine datasets, waarbij maar een paar 
soorten planten werd bestudeerd. Ik heb 
al deze data samengevoegd en een meta-
analyse uitgevoerd om de verschillen 
in aantal insecten op in- en uitheemse 
planten te testen. De resultaten van deze 
analyse laten zien dat er op uitheemse 
planten minder soorten insecten, lagere 
aantallen insecten en minder insecten-
vraat is dan op inheemse planten. Dit zou 
een sterke aanwijzing zijn dat uitheemse 
planten inderdaad ontsnappen aan her-
bivore insecten en zo een voordeel zou-
den hebben ten opzichte van inheemse 
planten. Een groot probleem van al deze 
studies was echter de gebruikte me-
thode. De meeste studies gebruikten de 
zogeheten community approach, waarbij 
binnen één gebied (community) zowel 
inheemse als uitheemse soorten worden 
bestudeerd. Een goede en relatief mak-
kelijke methode, maar met één nadeel: 
als het aantal bestudeerde soorten laag 
is, kunnen taxonomische verschillen tus-
sen de inheemse en uitheemse soorten 
de aantallen herbivoren beïnvloeden. 
Toepassing van de tweede methode voor-
komt dit probleem. De biogeographical 
approach bestudeert namelijk soorten 
in zowel het gebied van oorsprong (waar 
ze inheems zijn) en in het nieuwe ge-
bied (waar ze dus uitheems zijn). Deze 
methode heeft echter het nadeel dat de 
twee gebieden flink van elkaar kunnen 
verschillen, verschillen die weer invloed 
kunnen hebben op de aantallen herbi-
vore insecten. Dit leidde tot de conclusie 
dat toepassing van een combinatie van 

deze twee methodes het beste zou zijn.
Een toepassing van een combinatie 

van de hierboven beschreven methodes 
wordt dan uitgewerkt. Tijdens veldwerk 
in Japan en Nederland, zijn 47 planten-
soorten bestudeerd. Een deel van deze 
planten komt van oorsprong uit Japan 
en is geïntroduceerd in Nederland en 
een deel van deze planten komt van oor-
sprong uit Nederland (West-Europa) en 
is geïntroduceerd in Japan. Hiermee kon 
ik binnen één gebied zowel inheemse 
als uitheemse soorten bestuderen (com-
munity approach), alsook de planten 
zowel in het gebied van oorsprong en in 
het nieuwe gebied bestuderen (biogeo-
graphical approach). Vier verschillende 
parameters werden gemeten: het aantal 
soorten (herbivore) insecten, het aantal 
individuen, het totale gewicht van alle 
insecten en de vraatschade (percentage 
bladeren wat aangevreten was). De resul-
taten waren helder en in overeenstem-
ming met hetgeen eerder geconcludeerd 
werd: op uitheemse planten bevinden 
zich minder soorten insecten, zijn de 
aantallen lager, is het totale gewicht van 
alle insecten minder en er is minder 
vraatschade aanwezig dan op inheemse 
planten. De conclusie van deel 1 van mijn 
proefschrift is dan ook dat: uitheemse 
planten ‘ontsnappen’ aan hun herbivore 
vijanden. Het is zeer goed mogelijk dat 
deze ontsnapping uiteindelijk ten op-
zichte van inheemse soorten tot voordeel 
zal leiden.

In deel 2 van mijn proefschrift ga 
ik dieper in op de andere kant van het 
verhaal, dat van de insecten. We weten 
nu dat er minder insecten voorkomen 
op uitheemse planten, maar dat er zeker 
soorten zijn die gebruik kunnen maken 
van uitheemse planten. De vraag is al-
leen of insecten die overstappen naar 
een uitheemse plant hier ook effecten 
van ondervinden, positief of negatief. 
Het zou kunnen dat de nieuwe planten 
minder voedzaam zijn, of dat de insec-
ten minder goed zijn aangepast aan de 
chemische afweerstoffen die de planten 
bezitten om herbivoren te weren. Het 
zou ook kunnen dat de insecten minder 
concurrentie ondervinden op uitheemse 
planten. We concludeerden immers ook 
dat er minder insecten soorten en lagere 
aantallen zijn die de concurrentie zouden 
kunnen aangaan. In deel 2 onderzoek 
ik deze vraag via bestudering van twee 
systemen. Het eerste systeem betreft een 
boorvlieg waarvan de larven in rozenbot-
tels leven. Het tweede systeem betreft 
een kever waarvan zowel de larven als de 
adulten de bladeren eten van twee soor-
ten bomen. 

Rhagoletis alternata, een boorvlieg 
zonder Nederlandse naam, legt eitjes in 
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jonge rozenbottels. Uit deze eitjes ko-
men larven, die gedurende een aantal 
maanden van het vruchtvlees van de 
rozenbottels leven. De larven van deze 
boorvlieg leven in de rozenbottels van zo-
wel wilde rozen, als in die van de Japanse 
rimpelroos. De larven komen in beide ro-
zensoorten ongeveer in gelijke aantallen 
voor. Uit eerder onderzoek is gebleken 
dat larven die opgroeiden in de bottels 
van de rimpelroos een stuk groter waren 
dan de larven in de bottels van de in-
heemse rozen. Dit kan een groot voordeel 
voor de boorvlieg opleveren omdat grote 
larven zullen resulteren in grote adulten, 
wat op zijn beurt weer meer nakomelin-
gen betekent. Mijn studie bevestigt deze 
bevinding, ook in het popstadium zijn 
de poppen van boorvlieglarven die in de 
rimpelroos leefden groter dan die van de 
inheemse rozen. Maar dit was niet het 
enige verschil dat ik vond. Larven van 
R. alternata worden met grote regelmaat 
geparasiteerd door sluipwespen. Deze 
wespen leggen eieren in de larven, uit 
deze eieren komen wespenlarven die 
uiteindelijk, in het popstadium van de 
boorvlieg, de pop leegeten. Het bleek 
echter dat de larven uit de rimpelroos 
veel minder werden geparasiteerd dan de 
larven uit de inheemse rozen, een factor 
vijf verschil. Zeer waarschijnlijk heeft dit 
te maken met de verschillen tussen de 
rozenbottels van de rimpelroos en die 
van de inheemse soorten. Het vrucht-
vlees (buitenste laag van de bottel) is bij 
de rimpelroos veel dikker. Daardoor kun-

nen de larven veel dieper in de vrucht 
leven, waardoor ze buiten het bereik van 
de sluipwesp blijven. De sluipwesp heeft 
namelijk een legboor van slechts 1,7 mm 
lang. Bij de inheemse rozen is de buiten-
ste laag zo’n 2 mm dik, terwijl die bij de 
rimpelroos bijna 3,5 mm dik is. Het bleek 
dan ook dat de larven in de bottels van de 
rimpelroos ongeveer twee maal zo diep 
zaten dan de larven in de bottels van de 
inheemse rozen. Mijn studie toont aan 
dat het voor de boorvlieg gunstig is om 
zich voort te planten in de bottels van 
de uitheemse rimpelroos. De nakome-
lingen zijn groter en worden minder ge-
parasiteerd door sluipwespen. Een mooi 
voorbeeld van een ’positief’ effect van 
uitheemse soorten. 

Hierna beschrijf ik de relatie tussen 
de bladkever (of haantje) Gonioctena quin-
quepunctata en zijn twee waardplanten, 
de inheemse lijsterbes en de uitheemse 
Amerikaanse vogelkers. Van oorsprong 
kwam deze soort alleen op lijsterbes 
voor, een echte specialist dus. Maar te-
genwoordig is hij net zo algemeen op 
Amerikaanse vogelkers. Zowel de larven 
als de adulte kevers eten van de bladeren 
van beide planten. Tijdens dit onderzoek 
wilde ik erachter komen of er verschillen 
bestonden tussen de kevers die op lijs-
terbes en die op Amerikaanse vogelkers 
leefden. Die verschillen bleken er te zijn. 
Ten eerste verschilde de grootte van de 
adulte kevers tussen beide planten, de 
kevers op de uitheemse waardplanten 
waren iets groter dan op de inheemse 

plant. Het grootste verschil bleek echter 
uit een experiment waarbij de voorkeur 
van de kevers voor één van de twee 
waardplanten is getest. Dit is gedaan 
door in een kas een kooi met daarin een 
fles water met een tak van beide planten 
neer te zetten. Vervolgens is in elke kooi 
een kleine groep larven of adulten ge-
plaatst en werd 24 uur later gekeken op 
welke tak de larven en adulten zich be-
vonden. Op deze manier kon de voorkeur 
van de kevers bepaald worden. Het bleek 
dat kevers die voorafgaand aan het ex-
periment verzameld waren op lijsterbes 
ook tijdens het experiment een voorkeur 
vertoonden voor deze plant. De meeste 
kevers zaten op de lijsterbestak en niet 
op de Amerikaanse vogelkers. Echter, de 
kevers die voorafgaand aan het experi-
ment verzameld waren op Amerikaanse 
vogelkers vertoonden geen enkele voor-
keur, ze werden teruggevonden in gelijke 
aantallen op beide plantensoorten. Dit 
verschil was gelijk bij de larven en adul-
ten. Het is nog niet duidelijk wat dit ver-
schil heeft veroorzaakt. Het geeft echter 
wel duidelijk aan dat de twee groepen 
kevers (de ‘lijsterbes-kevers’ en de ‘Ame-
rikaanse vogelkers-kevers’) van elkaar 
verschillen. 

Tijdens mijn studie ontstonden veel 
nieuwe vragen, en mijn proefschrift 
wordt afgesloten met een een voorstel 
voor een aantal experimenten die som-
mige van deze vragen zouden kunnen 
beantwoorden. 

Verenigingsnieuws

25ste Entomologendag 
Al voor de 25e keer werd 13 december 
2013 de Entomologendag gehouden. Dit 
jubileum was aanleiding voor een extra 
feestelijke bijeenkomst met maar liefst 
drie internationale sprekers. En het was 
vol in de Reehorst in Ede: op deze bijzon-
dere dag waren meer dan 200 entomo- 
logen afgekomen.  

De spits werd afgebeten door Eliza-
beth Tibbetts (University of Michigan), 
die vertelde hoe sociale wespen van het 
geslacht Polistes een bijzondere manier 
van sociale communicatie hebben. Deze 
wespen zijn in staat individuele gezich-
ten van hun soortgenoten te herkennen 
aan kleursignalen op het aangezicht. 
Tibbetts gaf een enthousiaste presentatie 
waarbij ook het publiek werd getest op 
hun visuele herkenningsvermogen van 
(wesp)gezichten.

Vervolgens belichtte Abderrahman 
Khila (Institut de génomique foncti-
onnelle de Lyon) de ‘evo-devo’ van op 

water lopende insecten (Heteroptera: 
Gerromorpha). Met prachtige plaatjes 
van genexpressiepatronen in de ver-
schillende ontwikkelingsstadia van  
de insecten, maakte hij de evolutie  
van pootlengte in deze groep inzich- 
telijk. 

Als laatste van de plenaire sprekers 
gaf Monica Hilker (Freie Universität Ber-
lin) een lezing over de wapenwedloop 
tussen insecteneieren en hun waard-
planten. Een fascinerend inkijkje in de 
chemische oorlogvoering met toxinen, 
beschermende maatregelen door de 
insectenouders, en de sluipwespen als 
lachende derden.

Tijdens het middagprogramma was er 
een veelheid aan presentaties in de pa-
rallelsessies, waaronder de lezing van  
de winnares van de Uyttenboogaart- 
Eliasen Master thesisprijs. Deze prijs  
voor de beste MSc thesis op het gebied 
van de Entomologie in Nederland, ging 
dit jaar naar Els Baalbergen voor haar  
onderzoek naar ‘Larvae of Drilini (Co- 
leoptera, Elateridae) beetles preying  

on snails’. Tot slot werd de winnaar  
van de NEV-dissertatieprijs bekend ge-
maakt: Suzanne Lommen. Haar proef-
schrift ‘Exploring and exploiting natural 
variation in the wings of a predatory 
ladybird beetle for biological control’ 
werd het beste op het gebied van de En-
tomologie in Nederland bevonden. Lom-
men presenteerde haar onderzoek in een 
plenaire lezing, waarin zowel de geneti-
sche mechanismen van vleugelloosheid 
aan bod kwam, als toepassing van deze 
natuurlijke variatie in de biologische be-
strijding.

Ter afsluiting van de dag kon men 
tijdens de borrel nog wat mooie natuur-
gidsen van de KNNV aanschaffen, bij het 
kraampje met insectenkunst snuffelen  
of gewoon gezellig napraten, waarna 
men vol van de nieuwste entomolo- 
gische kennis tevreden huiswaarts  
keerde. Zet de volgende entomologen- 
dag maar vast in uw agenda: 19 decem-
ber 2014!

Jacintha Ellers, voorzitter SETE


