
154 entomologische berichten
 76 (4) 2016

op artistieke wijze wil vastleggen. Dat 
spelen met licht en verloop van scherpte 
levert dan schilderachtige taferelen op. 

In het inlegboekje is op een kaart te 
zien waar de twaalf wandel- en fietsroutes 
te vinden zijn. De kortste wandeling is 
6,5 km en de langste fietstocht 72,7 km. 
De kortste wandeltocht zal voor de wan-
delaar een dik uur duren, maar ik vrees 
dat de entomoloog hier een dagtaak aan 
heeft. Bij elke route is een topografisch 
kaartje toegevoegd met een duidelijke 
omschrijving waar wat te zien is.

Fotograaf Bob Luijks noemt het een 
onmogelijke opgave om de schoonheid 
van Limburg in beeld te brengen in ‘Van 
paarse heide tot orchideeënweide’, er 
zijn immers nog zo veel gebiedjes die 
niet aan bod zijn gekomen. Toch vind ik 
dat hij de sfeer van deze mooie provincie 
goed in beeld heeft kunnen brengen.

Koos van Brakel
Sectie Insectenfotografie

E.P. de Boer, E. van Hijum, C. Brochard &  

R.B. van Seijen 2015

Libellenrijk Fryslân: mei ljochtsjende 
wjukken oer it wetter

FaunaX, Gorredijk. 352 pp.  

ISBN 978 94 6190 060 9. € 37,50

Een plof op de mat betekend bij ons thuis 
vaak een boek. Altijd een mooi moment, 
zeker als blijkt dat de langverwachte 
‘Friese libellenatlas’ verschijnt onder het 
papier. De fraaie ondertitel laat zich ver-

talen als ‘met lichtende vleugels over het 
water’ en belooft al heel wat goeds.

Ik ben razend benieuwd naar de in-
houd, zeker omdat ik weet hoeveel tijd 
en energie de auteurs erin gestopt heb-
ben. De eerste aanblik is prachtig. Het 
boek staat werkelijk vol met geweldige 
foto’s van zowel volwassen libellen als 
van de larven en de kaartjes zijn lekker 
duidelijk leesbaar. Maar dik is het boek 
wel, waar zit hem dat nou in? De auteurs 
zijn te keer gegaan met een bijna ‘Duitse 
grondigheid' waardoor er relatief veel 
tekst per soort is opgenomen. Natuurlijk 
kun je voor een provinciale atlas best 
met wat minder tekst toe, want veel is al 
eerder ergens gepubliceerd. Maar toch, 
ik hou wel van een grondig boekwerk 
en de auteurs hebben duidelijk verstand 
van zaken. Het boek is dan weliswaar 
een Friese atlas, maar veel informatie is 
voor de rest van Nederland evengoed van 
toepassing. Dat de auteurs echte ‘buiten-
mensen’ zijn blijkt wel uit de vele anek-
dotische informatie. Die zijn vaak niet erg 
wetenschappelijk, maar wel zo leuk om 
te lezen. Wat ook vrij veel papier heeft 
gekost zijn de soortbesprekingen van 
soorten die niet in Friesland voorkomen, 
zoals bijvoorbeeld de gaffelwaterjuffer. 
Hoewel de beschrijvingen voor een Fries 
libellenboek van deze soorten wellicht 
wat ruim zijn, laat het wel de ambities 
zien van de Friese libellenonderzoekers. 
Die soort gaan ze nog wel vinden daar!

Eén van de mooiste onderdelen van 
het boek vind ik persoonlijk de Friese 
namen. Daar zitten werkelijk pareltjes 
bij en ik zou met liefde de Nederlandse 
naam er voor willen inruilen. De vuur- 

juffer heet bijvoorbeeld maitiidsfjurk, 
wat vrij vertaald lentevuurtje betekend. 
Of wat te denken van de heechfeangrien-
kop (hoogveenglanslibel), kantsitter (ge-
wone oeverlibel) of pompeblêdwytsnút 
(sierlijke witsnuitlibel). Al met al een 
prachtig keukentafel- én informatieboek, 
vol met kijk- en leesplezier. Onmisbaar 
voor alle Friese libellenliefhebbers en 
voor mensen ver daarbuiten!

Jaap Bouwman
Unie van Bosgroepen 

Promoties 
Context-dependent chemical commu-
nication – alarm pheromones of thrips 
larvae

Paulien de Bruijn, Universiteit van Amster-

dam, promotiedatum: 23 juni 2015, promo- 

toren: Maus Sabelis (†) & Steph Menken

Veel diersoorten maken gebruik van 
alarmsignalen om soortgenoten te waar-
schuwen voor naderend gevaar. Alarm-
signalen kunnen bestaan uit vele soorten 
stimuli, waaronder visuele (voorbeeld: 
kleur, beweging), mechanische, chemi-
sche (feromoon) of akoestische (kreet, 
roep). De best bestudeerde alarmsignalen 
zijn geluidsignalen van zoogdieren en  
vogels, in het bijzonder de kreten van de 
blauwaap (Chlorocebus pygerythrus) en van 
grondeekhoorns (Xerus inauris en Sper-
mophilus beldingi). Blauwapen hebben 
specifieke kreten voor ieder van hun drie 
voornaamste vijanden: luipaard, arend 

en slang. Soortgenoten van de blauwaap 
die deze rover-specifieke kreten horen, 
reageren verschillend op elk van deze 
kreten en deze specifieke reacties lijken 
de overlevingskans van het reagerende 
individu te vergroten. De Kaapse grond-
eekhoorn (X. inauris) uit kreten die de 
mate van urgentie weergeven: het is te 
horen of een rover ver weg is of dichtbij. 
Deze dieren vertonen bij verschillende 
rovers altijd dezelfde respons, ze vluch-
ten hun hol in. 

Waarom geven individuen alarm-
signalen af? Zo’n actie is niet vanzelf-
sprekend, omdat het individu dat het 
signaal verstuurt zijn eigen predatierisico 
verhoogt doordat het ook de aandacht 
van de rover op zich vestigt. Daardoor is 
het voordeel van het versturen van een 
signaal voor de afzender twijfelachtig. 
Voor de ontvanger van een (betrouwbaar) 
alarmsignaal is het voordeel vaak wel 
duidelijk, want dit dier wordt gewaar-
schuwd voor predatoren maar bijvoor-

beeld ook voor concurrenten. Ontvangers 
kunnen dan gedrag vertonen wat hun 
overlevingskans vergroot (bijv. extra alert 
zijn, vluchten of zich verstoppen). Niet 
alle alarmsignalen zijn echter betrouw-
baar, soms worden signalen verstuurd 
zonder de aanwezigheid van naderend 
gevaar. De afzender kan dan profijt  
hebben van de reactie van de ontvanger, 
bijvoorbeeld doordat een voedselplek 
vrijkomt. Voor het vertrouwen dat de ont-
vanger heeft in een signaal zijn de kosten 
die de afzender maakt bij het produceren 
van dat signaal veelal bepalend.

Hoewel de voordelen van het sturen  
van een alarmsignaal vaak minder dui-
delijk zijn voor de afzender dan voor 
de ontvanger van het signaal, zal de af-
zender, direct of indirect, profijt moeten 
hebben van het versturen van het alarm-
signaal. Immers, als de afzender van het 
alarmsignaal geen voordeel heeft bij het 
versturen, dan zou het signaal weggese-
lecteerd worden. Er zijn drie theorieën 
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die de evolutie van alarmsignalen kun-
nen verklaren: individuele verdediging, 
wederkerig altruïsme (ontvangers zijn 
niet genetisch verwant aan afzender) 
en selectie op verwanten (ontvangers 
zijn verwant aan afzender; zogenoemde 
kin-selectie). Het hoofddoel van dit proef-
schrift was te onderzoeken of alledrie 
deze theorieën kunnen worden getoetst 
in één experimenteel systeem, gebaseerd 
op het alarmsignaal van de Californische 
trips, Frankliniella occidentalis (hierna ‘trips’  
genoemd). In een geschikt systeem moet 
kunnen worden getoetst of (1) het verstu-
ren van een alarmsignaal de overlevings-
kans van een afzender doet toe- of af- 
nemen, (2) als het alarmsignaal ervoor 
zorgt dat de gewaarschuwde ontvangers  
hogere overlevingskansen hebben, alarm- 
signalering ook wederkerig kan zijn (dus 
of de ontvanger van het signaal op een 
ander moment zelf een alarmsignaal zal 
versturen) en (3) de kans dat er alarmsig-
nalen worden verstuurd groter is als in-
dividuen zich in de buurt van verwanten 
bevinden.

Tripsen hebben enkele eigenschap-
pen die ze geschikt maken voor onder-
zoek naar de evolutie van alarmsignalen.  
Tripslarven scheiden bij gevaar ‘anale’ 
druppels uit die dienen voor de indivi- 
duele verdediging van de tripsen: rovers 
die zo’n druppel op zich krijgen, onder- 
breken een aanval en proberen zich schoon  
te maken. De druppels bevatten een alarm- 
feromoon, bestaande uit de chemische 
stoffen decylacetaat en dodecylacetaat. 
De aanwezigheid van alarmferomoon 
roept bij signaalontvangende tripsen 
anti-rovergedrag op, zoals verhoogde 
alertheid of vluchten, en dit gedrag 
vergroot potentieel de overlevingskans 
van de ontvangers. Tripslarven kunnen 
een scala aan predatoren tegenkomen, 
de een nog gevaarlijker dan de ander. 
Indien een tripslarve de nabijheid van 
een rover overleeft, kan deze larve op 
een ander moment zelf alarmferomoon 
uitscheiden. Tripsen leven in groepen, 
die kunnen bestaan uit zowel verwante 
als niet-verwante individuen. Een prak-
tisch voordeel van het alarmferomoon 
van tripsen is dat de twee componenten 
synthetisch te verkrijgen zijn. De drup-
pels die al of niet het feromoon bevat-
ten zijn goed te zien en kunnen worden 
verzameld en individueel geanalyseerd 
op feromoonsamenstelling. Bovendien 
kunnen tripsen ertoe aangezet worden 
om deze druppels uit te scheiden door 
middel van aanraking. Deze combinatie 
van eigenschappen maakt het mogelijk 
om feromoonproductie te manipuleren, 
maar ook om de kwaliteit en kwantiteit 
van het alarmferomoon te bepalen in de 
aanwezigheid van verschillende preda- 

toren. Drie hoofdvragen omtrent alarm-
signalering bij tripsen staan centraal in 
dit proefschrift.

(1) Vertonen tripsen in de aanwezig-
heid van het alarmferomoon (succesvol) 
anti-predatorgedrag? Ik toon aan dat het 
alarmferomoon verschillende vormen 
van anti-predatorgedrag oproept bij trip-
sen (zoals de productie van anale drup-
pels). Bovendien laat ik zien dat tripsen 
de aanwezigheid van een predator beter 
overleven in aanwezigheid van synthe-
tisch alarmferomoon.

(2) Passen tripsen hun alarmcom-
municatie aan aan de mate van gevaar? 
Alarmsignalen die variëren met de mate 
van gevaar voor de afzender, heten con-
textafhankelijke alarmsignalen. Indien 
de ontvanger van een contextafhankelijk 
signaal zijn reactie afstemt op het vari-
abele signaal, dan spreek ik van contex-
tafhankelijke communicatie. Tot nu toe is 
context-afhankelijke alarmcommunica-
tie voornamelijk bekend van akoestische 
signalen (denk aan de blauwaap en de 
Kaapse grondeekhoorn). Echter, de voor-
delen die contextspecifieke communi-
catie biedt (het optimaliseren van de res-
pons, dat wil zeggen het afstellen van de 
reactie op de aard en het moment van de 
dreiging), beperken zich niet tot organis-
men die vocale alarmsignalen gebruiken. 
Opmerkelijk genoeg is nooit naar contex-
tafhankelijkheid gezocht bij chemische 
alarmsignalen (alarmferomoon), maar 
is het heersende idee dat een alarmfero-
moon in iedere situatie gelijk is. Mogelijk 
heerst dit idee doordat een van de best 
bestudeerde chemische alarmsignale- 
ringen dat van de bladluis is, en bladluizen 
hebben een alarmferomoon dat maar uit 

één component bestaat. Daardoor zijn 
bladluizen beperkt in hun mogelijkheden 
om naderend gevaar te specificeren, ze 
kunnen van hun alarmsignaal alleen de 
kwantiteit (hoeveelheid en frequentie)  
veranderen, maar niet de kwaliteit (ver- 
houdingen van componenten). Een alarm- 
feromoon dat uit ten minste twee com-
ponenten bestaat, kan ook kwalitatief 
veranderen en dit biedt organismen met 
zo’n alarmferomoon meer mogelijkheden 
om naderend gevaar te specificeren. Het 
alarmferomoon van tripsen bestaat uit 
twee componenten, dus tripsen hebben 
in beginsel de mogelijkheid om zowel 
kwantiteit als kwaliteit van hun feromoon 
aan te passen aan naderend gevaar. In 
verschillende onderzoeken laat ik zien 
dat tripsen hun alarmcommunicatie 
inderdaad aanpassen aan de mate van 
gevaar. 

Uit eerder onderzoek was al bekend 
dat grote en kleine tripslarven verschillen 
in de hoeveelheid feromoon die ze uit-
scheiden en ook dat de verhouding van 
de twee componenten verschilt. Ik verge-
lijk de respons van tripsen op alarmfero-
moon geproduceerd door een grote dan 
wel een kleine larve. Ik constateer dat 
tripsen verschillend reageren, mogelijk 
als gevolg van het verschil in de hoeveel-
heid feromoon, maar een effect van de 
verhouding van de twee componenten 
kan niet worden uitgesloten. Ik analyseer 
de anale druppels die tripsen uitschei-
den als ze zich bevinden in de buurt van 
een betrekkelijk ongevaarlijke roofmijt 
(Iphiseius degenerans), een zeer gevaarlijke 
roofwants (Orius laevigatus), of een zachte 
kwast, waarmee ik een kunstmatige ‘aan-
val’ uitvoer. Hierbij maak ik onderscheid 
tussen daadwerkelijke aanvallen door de 
verschillende rovers en alleen hun aan-
wezigheid. De resultaten laten zien dat 
(a) de kans dat er alarmferomoon in de 
uitgescheiden druppel zit, toeneemt met 
de mate van gevaar voor de tripslarve, 
(b) de verhouding van de twee compo-
nenten verandert als een trips echt wordt 
aangevallen door een roofmijt, in verge-
lijking met alleen de aanwezigheid, en (c) 
de hoeveelheid uitgescheiden feromoon 
afhangt van de soort rover. Dit toont aan 
dat tripsen hun alarmferomoon kun-
nen aanpassen aan de mate van gevaar. 
Voorts wordt de reactie van signaalont-
vangende tripsen bestudeerd. Ik ga na of 
tripsen in verschillende mate vluchten, 
wanneer ze – zonder dat er echt een pre-
dator aanwezig is – geconfronteerd wor-
den met druppels die zijn uitgescheiden 
bij een aanval door verschillende rovers. 
Het blijkt dat tripsen even vaak naar een 
schuilplaats (refugium) gaan bij druppels 
die zijn uitgescheiden na een aanval door 
een roofmijt als bij druppels die zijn uit-
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gescheiden na een aanval door een roof-
wants, terwijl de kans dat deze druppels 
alarmferomoon bevatten sterk verschilt 
tussen de twee rovers. Dit suggereert dat 
tripsen vaker het refugium in gaan als ze 
feromoon ruiken dat is uitgescheiden bij 
een aanval van een roofmijt.

(3) Wat is de rol van verwantschap 
in alarmcommunicatie van trips? Om 
te toetsen of kin-selectie van belang is 
voor de alarmcommunicatie van trips, 
onderzoek ik of tripsen de aanwezigheid 
van een roofmijt beter overleven als ze 
zich in groepen van verwante individuen 
bevinden dan wanneer ze zich in groepen 
van onverwante tripsen bevinden. Het 
blijkt dat kleine tripslarven de aanwezig-
heid van een roofmijt beter overleven in 
groepen verwante tripsen dan in groepen 
onverwante tripsen, maar alleen als deze 
groepen bestaan uit zowel kleine als gro-
te individuen. Kin-selectie speelt dus wel 
degelijk een rol bij tripsen. Maar is kin-
selectie ook van belang voor het afgeven 
van het alarmsignaal? Daartoe heb ik een 
kleine proef gedaan naar het uitschei-
den van alarmferomoon door tripsen 
in groepen met verwante individuen en 
in groepen met onverwante individuen. 
Tripsen lijken niet vaker alarmferomoon 
uit te scheiden als ze zich bevinden in 
een groep met verwante individuen.

Met deze laatste resultaten lijkt kin-
selectie af te vallen als directe verklaring 
voor de evolutie van alarmsignalering bij 
trips. Directe verdediging lijkt een goede 
kandidaat, omdat de druppels met het 
alarmferomoon ook gebruikt kunnen 
worden als verdediging tegen rovers. 
Om de evolutie van alarmsignalering 
bij trips echt uit directe verdediging te 
verklaren, moet er echter nog getoetst 
worden of druppels met feromoon een 
betere verdediging voor tripsen vormen 
dan druppels zonder feromoon. Als 
wederkerig altruïsme de evolutie van 
alarmsignalering bij trips zou verklaren, 
dan moet het uitscheiden van alarmfero-
moon aan de volgende drie voorwaarden 
voldoen: (één) individuen kunnen ervoor 
kiezen om feromoon wel of niet uit te 
scheiden, (twee) het uitscheiden van 
alarmferomoon moet kostbaar zijn, en 
(drie) afzenders profiteren op een ander 
moment zelf van het alarmferomoon dat 
een soortgenoot uitscheidt. Dit moment 
kan eerder of later zijn dan het moment 
waarop de afzender zelf opnieuw fero-
moon uitscheidt. De resultaten tonen aan 
dat tripsen voldoen aan voorwaarde één. 
Aan voorwaarde twee lijkt ook te wor-
den voldaan: indien tripsen een druppel 
met alarmferomoon uitscheiden, kan 
dit ten koste gaan van hun eventuele 
toekomstige verdediging, omdat ze op 
enig moment hoogstens maar twee zulke 

druppels kunnen produceren. Deze kos-
ten dienen echter nog gekwantificeerd te 
worden. Of en hoe aan voorwaarde drie 
voldaan kan worden, hangt af van de 
rover die aanvalt. De overlevingskans bij 
sommige rovers is zo klein, dat een trips 
niet kan verwachten dat het op een later 
moment zelf zal kunnen profiteren van 
de aanwezigheid van feromoon van een 
soortgenoot. De trips kan wel al eerder 
geprofiteerd hebben van de aanwezig-
heid van feromoon van een soortgenoot. 
Bij andere rovers is de kans dat een trips 
de aanval overleeft veel groter, zeker als 
de trips alert is gemaakt door reeds aan-
wezig alarmferomoon. In die gevallen 
is het zeker mogelijk dat een afzender 
later profiteert van alarmsignaal van een 
soortgenoot. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen 
richten op de vraag of alarmsignalering 
kostbaar is voor tripsen, waarmee de 
betrouwbaarheid van het signaal kan 
worden nagegaan. Bovendien zou op lan-
gere termijn bij andere tripssoorten met 
verschillende sociale organisaties onder-
zocht kunnen worden hoe sociale orga-
nisatie zich verhoudt tot de alarmcom-
municatie. Er zijn tripssoorten die solitair 
leven, maar ook eusociale tripsen komen 
voor. Frankliniella occidentalis leeft wel in 
groepen, maar ouders zorgen niet voor 
hun jongen. Eén hypothese is dat soor-
ten met complexere sociale organisaties 
uitgebreidere communicatie behoeven. 
Ook de alarmsignalering in deze soorten 
zou uitgebreider kunnen zijn. Een ver-
gelijking tussen alarmsignalering van 
verschillende tripssoorten zou inzicht 
kunnen opleveren in de rol van commu-
nicatie bij de evolutie van socialiteit. 

Samenvattend concludeer ik dat 
tripsen inderdaad een geschikt experi-
menteel systeem vormen, om de evolutie 
van alarmsignalering te onderzoeken. 
Door bestudering van de anale druppels, 
het analyseren van het alarmferomoon 
en het bepalen van de verwantschap 
van tripslarven, zijn zowel individuele 
verdediging als wederkerig altruïsme en 
kin-selectie te toetsen bij tripslarven. Een 
andere conclusie van dit proefschrift is 
dat tripsen over een contextafhankelijk 
alarmcommunicatiesysteem beschik-
ken, waarbij het signaal verandert met 
de context en de respons varieert met 
het signaal. We weten van bladluizen, die 
alleen de kwantiteit van hun feromoon 
kunnen veranderen, dat ze de frequentie 
en de hoeveelheid van hun feromoon 
kunnen aanpassen aan de mate van ge-
vaar. Dit suggereert dat ook bladluizen 
contextafhankelijke alarmcommunicatie 
vertonen. Mijn verwachting is dat con-
textafhankelijke alarmcommunicatie 
bij veel soorten met alarmferomonen 

gevonden zal worden. Met name soorten 
die bij verschillende rovers ook verschil-
lende verdedigingsstratiegieën kunnen 
vertonen, zullen profiteren van contex-
tafhankelijke communicatie.

Genetic architecture of host speciali- 
sation in Yponomeuta

Katja Hora, Universiteit van Amsterdam,  

promotiedatum: 24 september 2014, pro- 

motor: Steph Menken

Meer dan de helft van alle beschreven 
soorten in de wereld zijn insecten. Plan-
teneters (herbivoren) maken daar weer 
een groot deel van uit. De meeste plan-
tenetende insecten zijn specialisten: zij 
kunnen enkel overleven op een beperkt 
dieet van één of maar enkele planten-
soorten. Het gebruik van deze zogenaamde 
waardplanten is soortspecifiek: elke  
insectensoort is te vinden op zijn eigen, 
beperkte, reeks van plantensoorten. Ook 
nauw verwante soorten kunnen elk van 
een andere plant gebruikmaken. Het lijkt 
er dus op dat soorten in de loop van de 
evolutie een andere keuze voor een 
waardplant kunnen gaan maken. Het 
grote aantal plantenetende insecten-
soorten, en het grote aantal planten-
soorten waar ze zich op kunnen specia- 
liseren, wijst erop dat zulke waardplant-
overstappen met regelmaat voorkomen.

Planten zijn geen gemakkelijk voed-
sel. Naast eiwitten, suikers en vetten,  
bevatten ze soms moeilijk verteerbare 
stoffen en toxines, en een scala aan 
geur- en smaakstoffen. Plantensoorten 
verschillen onderling vooral in de samen-
stelling van deze zogenaamde secundaire 
plantenstoffen. Dit per plantensoort 
unieke chemische profiel kan bescher-
ming bieden tegen vraat door insecten en 
andere organismen. Insecten die gespeci-
aliseerd zijn op een waardplant, hebben 
doorgaans een manier gevonden om deze 
stoffen te ontwijken, en zelfs ook weer te 
hergebruiken in hun afweer tegen vijan-
den. Vaak gebruiken ze de unieke geur- of 
smaakstoffen juist als een manier om de 
waardplant te herkennen.

Voordat een insect gebruik kan gaan 
maken van een nieuwe waardplanten-
soort, moet de fysiologie van het insect 
aan de plantenchemie aangepast raken. 
Dit gebeurt enerzijds op fysiek vlak: door 
aanpassing van de hardware van het ze-
nuwstelsel zodat de juiste plantenstoffen 
kunnen worden waargenomen, of door 
aanpassingen aan de spijsvertering waar-
door toxische stoffen kunnen worden 
geneutraliseerd. Anderzijds moet ook 
het gedrag van het insect veranderen: de 


