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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!
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