
35 entomologische berichten
 75 (1) 2015

Deze evolutionaire invalshoek is door het 
hele boek heen duidelijk aanwezig, en 
de auteurs stellen op een knappe manier 
vragen zodat de lezer uitgedaagd wordt 
om diep na te denken over het onder-
werp en evolutionaire vraagstukken in 
het algemeen.

Bijzonder is dat hoofdstuk 2 gedeelte-
lijk op internet gepubliceerd is. Het deel 
dat in het boek staat, beschrijft de diver-
siteit van sexuele cycli onder eukaryoten, 
met speciale aandacht voor de kenmer-
ken die relevant zijn voor de evolutie van 
sexdeterminatiesystemen. Hoofdstuk 2 is 
geïllustreerd met figuren die belangrijke 
concepten, zoals haplontische en diplon-
tische cycli, toelichten. De figuren gaan 
vergezeld van lange legendes die nodig 
zijn omdat de grafische weergave in de 
figuren af en toe subtiel en daardoor niet 
meteen duidelijk is. Het elektronische 
deel van dit hoofdstuk beschrijft de fylo-
genetische verdeling van sexuele cycli en 
sexdeterminatiesystemen onder euka-
ryoten. Dit voor iedereen toegankelijke 
materiaal is bijna een boek op zich, met 
meer dan 50 paginas. Met een duidelijke 
structuur en tabellen is het een schat aan 
informatie die absoluut nuttig zal zijn 
voor lezers met interesse in de evolutie 
van sexdeterminatie in het domein van 
de eukaryoten. De twee kleurenplaten 
in het boek geven een samenvatting van 

deze fylogenetische verdeling van sex-
determinatie in eukaryoten in het alge-
meen en van insecten in het bijzonder.

Hoofdstuk 3 gaat over moleculaire 
mechanismen van sexdeterminatie in 
diverse organismen. Het is een enorm 
hoofdstuk maar het slimme gebruik van 
boxen, die de kennis samenvatten voor 
specifieke (model) organismen, zorgen 
er voor dat het hoofdstuk leesbaar blijft. 
Lezers die geïnteresseerd zijn in bepaalde 
taxonomische groepen of systemen, 
bijvoorbeeld zakjeszwammen (Ascomy-
cota) gekenmerkt door haploïde voort-
plantingstypen, gist, bloeiende planten, 
gewervelde en ongewervelde dieren, 
kunnen gedetailleerde informatie in deze 
boxen vinden, terwijl anderen die ge-
makkelijk over kunnen slaan zonder de 
rode draad van het hoofdstuk kwijt te  
raken. Het hoofdstuk bevat ook uitgebrei-
de beschrijvingen van systemen zoals 
zelf-incompatibiliteit en inductietypes.

Als voormalig post-doctoraal onder-
zoeker in dit veld, maakten hoofdstukken 
1 tot 3 al dat ik had gewild dat dit boek 
tien jaar eerder gepubliceerd was. Het is 
absoluut een aanrader voor studenten 
met een interesse in sexdeterminatie en 
specialisten in het veld. Maar dit boek 
heeft meer te bieden dan alleen sex-
determinatie. Omdat de hoofdstukken 
rond genetische theorieën (bijvoorbeeld 
kwantitatieve genetica in hoofdstuk 4) en 
evolutionaire concepten geschreven zijn, 
is het boek voor een veel breder publiek 
geschikt, bijvoorbeeld voor studenten in 
(evolutie)biologie of lezers die geïnteres-
seerd zijn in de evolutie van ‘life history’-
kenmerken. In hoofdstuk 5 wordt de 
lezer bij de hand genomen om de evolu-
tie van sexchromosomen te begrijpen. 
De theorie van sexchromosoomevolutie 
wordt stap voor stap uitgelegd, onder-
steund met empirische gegevens, en 
selectiedruk op sexchromosomen wordt 
besproken. Hoofdstuk 6 gaat ook verder 
dan sexdeterminatie door te kijken naar 
de evolutionaire interacties tussen sex-
determinatie en andere (‘life history’) 
kenmerken, wederom met voorbeelden 
van diverse eukaryoten. Het hoofdstuk 
heeft een speciale sectie over ‘meiotische 
driver-sexchromosomen’ en genetische 
elementen die sexratio kunnen versto-
ren. Het laatste hoofdstuk gaat over over-

gangen tussen sexdeterminatiesystemen 
en neemt de lezer dus mee terug naar de 
hoofdvraag die in het eerste hoofdstuk 1 
geformuleerd werd. Sexdeterminatiesys-
temen kunnen ontzettend labiel zijn, een 
extreem voorbeeld is te vinden in ver-
schillende populaties van de kikker Rana 
rugosa die XY- of ZW-systemen hebben 
die allebei op hetzelfde sexchromosoom 
paar berusten. Hoofdstuk 7 beschrijft 
welke overgangen voorkomen en wat de 
drijvende factoren kunnen zijn, maar be-
vat ook een deel waarin de openstaande 
vragen in het veld toegelicht worden. 
De auteurs eindigen het boek met een 
pleidooi voor de ontwikkeling van een 
experimenteel evolutionaire aanpak om 
de dynamiek van sexdeterminatiesyste-
men te bestuderen. De focus van dit boek 
op een specifiek evolutionair onderwerp 
maakt het wellicht minder geschikt voor 
de gemiddelde entomoloog, maar in-
secten vormen belangrijke voorbeelden 
door het boek heen, in het bijzonder in 
hoofdstukken 3, 5 en 6. Bovendien is een 
van de twee kleurenplaten gewijd aan de 
fylogenetische verdeling van sexdeter-
minatiemechanismen in insecten. Deze 
platen zijn gratis beschikbaar als posters 
via de eerste auteur (via www.rug.nl/re-
search/evolutionary-genetics).

Ik ben het met Beukeboom en Per-
rin eens dat dit een spannend tijdperk 
is voor studies aan de evolutie van 
sexdeterminatie, en de ‘stortvloed aan 
belangrijke nieuwe ontdekkingen’ die ze 
verwachten in de komende jaren maakt 
het inderdaad ‘onwaarschijnlijk dat er 
weer 30 jaar voorbij zullen gaan voordat 
een nieuwe synthese van sexdetermina-
tiesystemen noodzakelijk wordt’. Voor 
nu hebben Beukeboom en Perrin een 
geweldig stuk werk afgeleved door het 
veld grondig te beschrijven in een zeer 
toegankelijk boek.
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Dit proefschrift bestaat uit drie delen: het 
volgen van veranderingen in de versprei-
ding van vlinders, het volgen van ver- 
anderingen in de populatiegrootte van 
vlinders en hoe deze kennis te gebruiken 
voor hun bescherming.

In het eerste deel worden verschil-
lende methoden besproken om verande-

ringen in de verspreiding van vlinders te 
volgen. De eerste methode een vervolg op 
de Atlas van de Nederlands dagvlinders 
(Tax 1989). Het beschrijft een benadering 
om veranderingen in de verspreiding van 
dagvlinders te volgen tot 1985. Hoewel 
deze methode goed werkt voor sommige 
soorten, heeft zij moeilijkheden met 
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zeldzame vlinders. Ook de verandering 
van de veldmethode in 1980 – van vlin-
derverzamelaars naar veldwaarnemin-
gen – leidde tot fouten. Het gebruik van 
referentiesoorten is een stap vooruit en 
werd met succes toegepast in de tweede 
verspreidingsatlas van de Nederlandse 
vlinders in 2006 (Bos et al. 2006). Het 
gebruik van occupancy modellen is een 
nieuwe stap voorwaarts. Resultaten wor-
den gepresenteerd voor het gebruik van 
deze methode bij de verspreiding van 
de heivlinder (Hipparchia semele) op een 
5×5km-schaal vanaf 1950. Een interes-
sant bijproduct van deze modellen zijn 
de gegevens over de overleving en kolo-
nisatie evenals verspreidingskaarten per 
jaar per vierkante kilometer. Occupancy 
modellen zijn de beste methode, maar 
het gebruik van referentiesoorten kan  
een eenvoudige manier zijn als onvol-
doende gegevens of computerkracht  
beschikbaar zijn voor het gebruik van  
occupancy modellen.

Het tweede deel van dit proefschrift 
richt zich op de populatietrends van 
vlinders. Het geeft een overzicht van 
Europese vlindermeetnetten en hoe ze 
gebruikt kunnen worden. Twee van de 
belangrijkste problemen voordat trends 
kunnen worden berekend met het pro-
gramma TRIM, zijn hoe je een goede 
schatting van het aantal vlinders op een 
transect komt ondanks grote verschillen 
in intensiteit van onderzoek per transect, 
en hoe te corrigeren voor het feit dat 
vlinder transecten niet willekeurig of re-
gelmatig verdeeld over het hele land zijn. 
Het combineren van van nationale vlin-
dertrends naar een Europese indicator is 
een belangrijke stap om veranderingen 

in vlinderaantallen beschikbaar te ma-
ken voor beleidsmakers. 

Graslanden zijn de belangrijkste habi-
tat voor vlinders in Europa, en grasland-
vlinders zijn de eerste – en tot dusver 
enige – groep waarvoor een dergelijke in-
dicator is geproduceerd. Het proefschrift 
laat een andere manier zien waarmee 
gegevens van de Europese vlindermeet-
netten gebruik kunnen worden. Met 
behulp van de gemiddelde temperatuur 
in het verspreidingsgebied van de Euro-
pese vlindersoorten, blijken de gewogen 
veranderingen in vlinderaantallen goede 
indicatoren te zijn voor het aantonen van 
de invloed van klimaatverandering op 
deze insecten. In twintig jaar zijn vlinder- 
gemeenschappen 114 km naar het noor-
den opgeschoven. Hoewel dit misschien 
veel klinkt, is het bij lange na niet genoeg 
om gelijke tred te houden met de snel-
heid van het veranderende klimaat: voor 
dezelfde temperatuur moest je bijna 250 
naar het noorden opschuiven. Maar de 
kort levende vlinders kunnen wel veel 
sneller volgen dan de langlevende vogels, 
die pas 37 km zijn opgeschoven in 20 jaar.

Het derde deel van dit proefschrift 
handelt over het beschermen van vlin-
ders met behulp van gegevens die zijn 
verzameld door vrijwilligers en deskun-
digen uit heel Europa - en Nederland 
in het bijzonder. Hier wordt de relatie 
beschreven tussen het voorkomen van 
vlinders en het stikstofgehalte, de zuur-
graad en het vochtgehalte van de bodem 
via de vegetatie. De resultaten van dit 
hoofdstuk kunnen op dezelfde manier 
worden gebruikt als de eerder genoemde 
klimaatindicator: via veranderingen in de 
vlindergemeenschap worden veranderin-
gen in de vegetatie en bodemparameters 
duidelijk. Hoewel ruwe beschrijvingen 
van de leefgebieden van de vlinders al 
langer beschikbaar zijn, presenteert een 
hoofdstuk in dit proefschrift de eerste 
kwantificering van de voorkeuren van 
alle Europese vlinders voor hun habitat. 
Het maakt het mogelijk om habitatspe-
cialiststen te onderscheiden van genera-
listen. Het overzicht van de belangrijkste 
vlindergebieden in Europa (Prime Butter-
fly Areas) is een stap om van soorten- 
bescherming naar gebiedenbescherming 
te gaan. Tenslotte wordt ingegaan op de 
resultaten van de meest recente Rode 
Lijst van Europese vlinders.
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Eén van de belangrijkste ecologische 
krachten die het leven van een organisme 
vorm geeft zijn de seizoenen, de jaarlijkse 
veranderingen in licht, temperatuur, be-
schikbaarheid van voedsel en andere 
middelen die nodig zijn voor overleving, 
groei en voortplanting. Hoe passen orga-
nismen zich aan seizoensverandering aan 
en hoe stemmen ze hun levenscycli af op 
veranderingen in de omgeving? Deze 
vraag staat centraal in het onderzoek dat 
gepresenteerd wordt in dit proefschrift, 
waarmee gehoopt wordt de kennis over 
de genetische basis van aanpassingen 
aan seizoensveranderingen uit te breiden. 

In gematigde- en poolgebieden, welke 
gekarakteriseerd worden door sterke 
seizoensveranderingen, zijn organismen 
in staat om te anticiperen op aanko-
mende veranderingen in het seizoen 
door gebruik te maken van specifieke 
signalen uit de omgeving. Eén van de 
meest belangrijke signalen waar zowel 
dieren als planten gebruik van maken 
om aankomende seizoensveranderin-
gen te voorspellen, is de verandering in 
fotoperiode, dit is de tijd dat het licht is 
gedurende de dag. Omdat fotoperiode 
een regelmaat vertoont gedurende het 
jaar en consistent is over geologische tijd, 
geeft het een betrouwbaar signaal dat de 
drijvende kracht is achter de evolutie van 
een verscheidenheid aan seizoensgebon-
den fotoperiodieke reacties. 

Organismen reageren door middel 
van verschillende fysiologische en  
gedragsmatige veranderingen op de  
seizoensgebonden veranderingen in  
fotoperiode. Veel insectensoorten, bij-
voorbeeld, reageren op de kortere duur 
van daglicht door een fysiologische toe-
stand van inactiviteit in te gaan. Dit ge-
drag wordt diapauze genoemd en houdt 
in dat de ontwikkeling tijdelijk wordt 
stilgezet en de stofwisselingsactiviteit 
wordt verlaagd. Diapauze wordt gekarak-
teriseerd door een verhoogde weerstand 
tegen nadelige omgevingsomstandighe-
den en is een algemene strategie van veel 
insecten om de winter te overleven. 

Planten en dieren met een breed 
verspreidingsgebied bewonen een grote 
verscheidenheid aan ‘seizoenale’ omge-
vingen op aarde. Plaatselijke populaties 
reageren hierdoor verschillend op sig-
nalen uit de omgeving. Dit heeft als re-
sultaat dat de reactie van een organisme 
aan de omgevingsverandering precies 
aansluit op de lokale cyclus in het sei-
zoen. Hierdoor is de verwachting dat geo-
grafische variatie in seizoenen de variatie 
in seizoensgebonden reacties aandrijft 
als resultaat van lokale adaptatie. 

In dit onderzoek maken we gebruik 
van natuurlijke populaties van de pa-
rasitaire wesp Nasonia vitripennis. Deze 


