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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 
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soort komt voor over de hele wereld en is 
een opkomend modelsysteem voor on-
derzoek aan genetische adaptaties en de 
evolutie van ‘life history’ eigenschappen. 
Nasonia is een kleine parasitaire wesp die 
poppen van verscheidene vliegensoor-
ten parasiteert. Het volwassen Nasonia-
vrouwtje legt eitjes in de gastheer en 
de eitjes ontwikkelen zich binnen het 
puparium van de gastheer tot larven en 
poppen totdat ze uit de gastheer komen 
als volwassen wespen. In Nasonia vitri-
pennis bestaat de fotoperiodieke reactie 
uit een diapauze van de larven, welke 
wordt geïnduceerd door de moeder in 
een receptieve fase: ze legt eitjes die zich 
ontwikkelen tot larven die in diapauze 
gaan binnen de gastheer en die pas weer 
verder ontwikkelen na de winter als de 
omstandigheden gunstiger zijn.

Om de variatie in fotoperiodieke reac-
tie in N. vitripennis te bestuderen, hebben 
we natuurlijke populaties verzameld van 
zeven locaties op verschillende breedte-
graden (latitudes) in Europa. We hebben 
de diapauze-reactie bestudeerd onder 
gecontroleerde omstandigheden in het 
laboratorium, met als focus de receptieve 
fase van de moeder. Onder specifieke 
licht:donker-omstandigheden, produ-
ceerden vrouwtjes normaal ontwikke-
lende nakomelingen gedurende de eerste 
dagen van hun leven. Daarna schakelden 
de vrouwtjes over op het voortbrengen 
van diapauze-nakomelingen, nadat ze 
bloot hadden gestaan aan meerdere 
opeenvolgende fotoperiodieke cycli. Dit 
omschakelpunt komt overeen met het 
aantal licht:donker-cycli welke ervaren 
moet worden door het volwassen vrouw-
tje voordat diapauze wordt geïnduceerd 
in de nakomelingen. Over het algemeen 

vond het omschakelpunt eerder plaats bij 
vrouwtjes die een kortere licht cyclus on-
dervonden. De individuen van de zeven 
Europese populaties vertoonden variatie 
in hun reactie en we vonden een gradiënt 
over de breedtegraad, een zogenoemde 
‘latudinale cline’, voor het omschakel-
punt van diapauze-inductie: vrouw-
tjes uit het noorden hebben een vroeg 
omschakelpunt, wat overeenkomt met 
een snellere reactie in vergelijking met 
vrouwtjes uit zuidelijke populaties. Deze 
variatie heeft een adaptieve betekenis: in 
noordelijke gebieden, welke gekarakte-
riseerd worden door strenge winters en 
snel veranderende seizoenen, zijn indivi-
duen in staat om snel te reageren op de 
lichtstimulus waardoor ze de productie 
van diapauze-nakomelingen garanderen 
die de winter zullen overleven; aan de 
andere kant is de seizoensverandering bij 
gebieden in zuidelijke gebieden geleide-
lijker en zorgt de langzamere reactie van 
de vrouwtjes ervoor dat er nakomelingen 
geboren worden die niet in diapauze 
gaan en daardoor een kans hebben om 
nog in hetzelfde seizoen te overleven en 
voort te planten. 

De clinale variatie in omschakel-
punt suggereert dat natuurlijke selectie 
plaatsvindt tijdens de receptieve fase in 
de moeder en dat de geobserveerde feno-
typische variabiliteit veroorzaakt wordt 
door genetische verschillen in gevoelig-
heden voor fotoperiodische signalen. Wij 
poneren dat fotoperiodische diapauze 
reactie in Nasonia gebaseerd is op een 
drempelmechanisme waarin het aantal 
licht:donker-cycli zich ophoopt totdat de 
drempelwaarde is bereikt en diapauze 
wordt geïnitieerd. Verschillen in de drem-
pelwaarde resulteren in verschillen in 
omschakelpunt voor diapauze inductie. 

Om de genetische basis van deze vari-
atie op te helderen, hebben we reciproke 
kruisingen gemaakt tussen individuen 
van twee representatieve veldlijnen van 
de meest noordelijke en de meest zuide-
lijke locatie van de door ons bestudeerde 
cline (Oulu, Finland en Corsica, Frankrijk). 
Vrouwelijke nakomelingen werden ge-
test op hun omschakelpunt en deze bleek 
intermediair aan dat van de ouderlijke 
lijnen te zijn. Dit toonde aan dat variatie 
in fotoperiodieke inductie van diapauze 
een genetische basis heeft, waarbij waar-
schijnlijk meerdere loci betrokken zijn.

Om meer kennis te verzamelen over 
de mogelijke genen en genomische lo-
caties die betrokken zijn bij diapauze 
reactie, hebben we een combinatie 
gebruikt van een QTL-analyse en een 
kandidaatgen studie. Dit stelde ons in 
staat om twee grote genetische gebieden 
te identificeren welke een rol spelen in 
diapauze en die zijn gelokaliseerd op het 

eerste en vijfde chromosoom van Nasonia 
vitripennis. Het is interessant om te zien 
dat de hoogste QTL-piek op chromosoom 
1 overeenkomt met het kandidaat klok-
gen period. Period is een geconserveerd 
gen dat voorkomt bij planten, insecten, 
vogels en zoogdieren en dat betrokken is 
bij circadiane klok mechanismen die ver-
scheidene fysiologische dagelijkse acti-
viteiten reguleren, die beïnvloed worden 
door de licht:donker-cycli. 

Lang geleden werd al voorgesteld dat 
klok genen betrokken zouden kunnen 
zijn bij seizoensgebonden fotoperiodieke 
reacties, maar experimenten om deze 
theorie te testen leidden tot elkaar te-
gensprekende resultaten tussen verschil-
lende geteste soorten. Dit resulteerde 
in een langdurende discussie over de 
mogelijke link tussen circadiane klok en 
fotoperiodiciteit. Onze resultaten, van 
zowel de QTL-analyse als de kandidaat-
gen aanpak, geven aan dat het klok-gen 
period betrokken is bij natuurlijke vari-
atie in fotoperiodieke diapauze, waarbij 
het de hypothese ondersteunt dat er een 
evolutionaire link is tussen de circadi-
ane en seizoenale klok. Deze ontdekking 
moedigde ons aan om de mogelijke rol 
van period in fotoperiodieke diapauze 
inductie verder te bestuderen. Vervol-
gens beschrijf ik ons onderzoek aan 
genetische polymorfie in period binnen 
natuurlijke populaties van N. vitripennis, 
die adaptieve variatie vertoonden in hun 
fotoperiodieke reactie. Voor individuen 
van de zeven clinale Europese populaties 
hebben we exonen van het period-gen 
gesequenced. Hiermee konden we twee 
grote allelen, gebaseerd op niet-synonie-
me SNPs, identificeren die tegengestelde 
latudinale clines in allelfrequenties ver-
toonden. Deze clines correleerden met 
de clinale variatie in omslagpunt voor 
diapauze inductie, waarmee we de hypo-
these ondersteunen dat het period locus 
een rol speelt in adaptive variatie in foto-
periodieke diapauze inductie.

Aangezien period een klok gen is dat 
circadiane activiteit reguleert, stelden 
we voor dat genetische polymorfie in 
period, gecorreleerd aan variatie in dia-
pauze reactie, ook gecorreleerd kan zijn 
aan variatie in circadiane activiteit in 
natuurlijke populaties. We bestudeerden 
de eigenschappen van de circadiane klok 
in de noordelijke en zuidelijke lijnen, 
die we eerder hadden gebruikt voor de 
genetische analyse, en vonden variatie in 
de hoogte van activiteit: de noordelijke 
lijn was actiever dan de zuidelijke lijn. 
Tenslotte observeerden we een licht po-
sitieve latudinale cline in de free-running 
period (endogene ritmiciteit) in maagde-
lijke vrouwtjes van de zeven bestudeerde 
Europese populaties. 
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Ten slotte worden ideeën beschreven 
over de mogelijke mechanistische rol 
van het period gen in variatie in diapauze. 
De twee allelen die we geïdentificeerd 
hebben voor period hebben wellicht een 
invloed op het drempelmechanisme dat 
diapauze reactie in N. vitripennis beïn-
vloedt, wat kan resulteren in zichtbare 
variatie in omschakelpunt. Vrouwtjes die 
bloot staan aan specifieke fotoperiodieke 
omstandigheden ondervinden een op-
eenhoping van licht:donker-cycli totdat 
een drempelwaarde bereikt is en diapau-
ze wordt geïnduceerd (omschakelpunt). 
De twee period-allelen hebben wellicht 
invloed op de drempelwaarde (lager voor 
noordelijke populaties en hoger voor zui-
delijke populaties) of op de mate waarin 
een ongeïdentificeerde ‘diapauze factor’ 
zich ophoopt (sneller voor noordelijke 
populaties en langzamer voor zuidelijke 
populaties) die nodig is om een vastge-
stelde hoeveelheid te bereiken die de dia-
pauze reactie initieert. In beide gevallen 
is de fenotypische uitkomst een eerder 
omschakelpunt in noordelijke populaties 
en een later omschakelpunt in zuidelijke 
populaties. De gedetaillerde moleculaire 
mechanismen die de link tussen circa-
diane klok en seizoenale fotoperiodiek 
beïnvloeden, evenals de specieke rol van 
het period-gen moeten nog opgehelderd 
worden. Hiervoor zal toekomstig onder-
zoek naar de karakterisatie van het klok 
mechanisme in Nasonia nodig zijn. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift 
gepresenteerd wordt, draagt bij aan alge-
mene kennis van de evolutionaire basis 
van seizoenale aanpassingen en levert 
bewijs voor de betrokkenheid van het 
klok-gen period in diapauze-inductie. 
Dit ondersteunt de hypothese dat er een 
evolutionaire link is tussen circadiane 
klok en seizoenale periodieke reacties. 
Toekomstig onderzoek zal zich moeten 
richten op de moleculaire basis van dia-
pauze en circadiane klok, evenals op de 
identificatie van andere genen die be-
trokken zijn bij deze twee levensgeschie-
denis eigenschappen.
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Malaria vergt een enorme tol van de 
volksgezondheid en legt een zware socio-
economische last op ontwikkelingslan-
den, vooral in tropisch Afrika. Hoewel  
er grote vooruitgang is geboekt in de be-
strijding en eliminatie van malaria in de 

afgelopen tien jaar, worden bestaande 
strategieën ondermijnd door de opkomst 
en verspreiding van resistentie van mala-
riaparasieten tegen medicijnen en van 
vectoren tegen insecticiden. Daarnaast 
zijn er regionale verschillen in soortensa-
menstelling van malariavectoren, en ver-
schillen malariavectoren in voortplan-
tingsecologie, rustgedrag, 
voedingsgewoonten en vectoriële capaci-
teit. Bovendien reageren ze niet allemaal 
hetzelfde op vergelijkbare bestrijdings-
methoden. De huidige transitie van  
endofiel naar exofiel voedingsgedrag en 
malariatransmissie buitenshuis heeft ge-
resulteerd in gewijzigde ziektepatronen. 
Deze uitdagingen laten zien dat nieuwe 
strategieën nodig zijn om bestaande me-
thoden voor bemonstering, monitoring 
en controle van binnenshuis- en buitens-
huis bijtende malariavectoren aan te 
vullen. 

Humane lichaamsgeuren zijn de 
belangrijkste signaalstoffen die het gast-
heerzoekgedrag van malaria vectoren 
reguleren. De identificatie en isolatie van 
dergelijke geuren kan worden benut voor 
de ontwikkeling van geurvallen of insec-
tenwerende middelen met een ruimtelijk 
effect. Echter, de robuustheid en het suc-
ces van de toepassing van technologieën 
die gebaseerd zijn op een lokstof in ge-
bieden waar malaria endemisch is, kan 
worden verbeterd door te zoeken naar 
meer potente synthetische lokstoffen 
voor malariavectoren die meerdere soor-
ten muggen aantrekken met verschil-
lende fysiologische condities. Daarnaast 
zijn effectievere en duurzame geurafgif-
tesystemen, efficiënte vangstmechanis-
men die afhankelijk zijn van goedkope 
of hernieuwbare energiebronnen en 

alternatieve bronnen van koolzuur (CO2) 
nodig. Dit proefschrift was gericht op 
het verschaffen van grondige kennis 
over de praktische toepassingen van ge-
dragsbeïnvloedende geurstoffen voor het 
manipuleren van haematofage insecten. 
Ook werden de residuele activiteit van af-
giftesystemen van lokstoffen en alterna-
tieve strategieën om de effectiviteit van 
lokstoftechnologieën voor monitoring en 
verstoring van malariatransmissie in het 
westen van Kenia te verbeteren geëvalu-
eerd. Laboratoriumexperimenten werden 
uitgevoerd aan Wageningen Universiteit 
terwijl semiveld- en veldstudies werden 
uitgevoerd bij het ‘International Centre 
for Insect Physiology and Ecology’ in het 
westen van Kenia.

Onder semiveld-omstandigheden 
werd de geschiktheid van zogenaamd 
‘low density polyethyleen’ (LDPE) materi-
aal en nylon strookjes geëvalueerd, voor 
het afgeven van synthetische lokstoffen 
voor gastheerzoekende Anopheles gambiae 
sensu stricto (hierna An. gambiae) mug-
gen. Nylon strookjes presteerden continu 
beter dan LDPE in de verstrekking van 
de synthetische muggenlokstof ‘Ifakara 
mix 1’ (IB1) gedurende 40 opeenvolgende 
nachten na impregnatie. Vervolgens 
werd de langdurige residuele activiteit 
van met IB1 geïmpregneerde nylon 
strookjes onderzocht in een semiveld 
opzet, met tussenpozen van een week 
voor een periode van meer dan een jaar 
na impregnatie van de strookjes. Elke 
chemische lokstof werd verspreid vanaf 
nylon strookjes en LDPE-materiaal. De 
rol van micro-organismen, die de nylon 
strookjes koloniseren, in het reguleren 
van de emissie van de aantrekkelijke 
chemicaliën, werd ook onderzocht. Een 
significant en consequent hoger aandeel 
van de muggen werd aangetrokken door 
met IB1 behandelde nylon strookjes in 
vergelijking met andere behandelingen. 
Eén jaar na impregnatie resulteerde een 
analyse van opgevangen geurstoffen van 
de nylon strookjes door middel van gas-
chromatografie en massaspectrometrie 
(GC-MS), in de identificatie van additio-
nele vluchtige organische stoffen (VOS). 
Het uitplaten van met IB1 geïmpregneer-
de nylon strookjes op trypticase soja-agar 
resulteerde in de groei van verschillende 
bacteriepopulaties. Het autoclaveren 
van nylon strookjes voor impregneren 
met IB1 had geen effect op de vangst van 
An. gambiae s.l., en Mansonia spp. in met 
lokstof uitgeruste vallen, dit in tegenstel-
ling tot An. funestus en andere Anopheles-
soorten. 

De langdurige aantrekkingskracht 
van synthetische lokstoffen op malaria- 
vectoren werd bevestigd in een dorp met  
een rijstagro-ecosysteem. Tijdens deze 


