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en geven informatie over de grootte, kleur 
en de biotoop van de soort in kwestie; in de 
zijlijn staat een kaartje van het Europese 
deel van het Middellandse Zeegebied 
met grofweg aangegeven waar elke soort 
voorkomt. Families en ordes worden 
geïntroduceerd met een algemene tekst 
over de groep en informatie over het 
soortenaantal in de besproken regio,  
de leefgebieden en soms ook de beste 
plekken om heen te gaan. De inleidende 
teksten zijn erg kort gehouden en gaan 
over de opbouw van het boek, de belang-
rijkste leefgebiedtypen en wat kneepjes 
voor insectenfotografie.

Vanzelfsprekend zijn er groepen die 

behoorlijk tot goed vertegenwoordigd 
zijn (zoals libellen, schildwantsen, ‘grote 
en fel gekleurde kevers’, wolzwevers, 
dagvlinders en verscheidene kleine  
groepen als de eerder genoemde bidsprink-
hanen en wandelende takken) en groepen 
die slechts kort worden behandeld. Die 
verdeling is ongetwijfeld ingegeven door 
de beschikbare informatie over de soorten, 
de mogelijkheden tot determinatie van 
foto, en of er afbeeldingen voorradig waren. 
Overigens zijn alle foto’s van uitstekende 
kwaliteit én is een groot deel ervan van 
de auteur zelf. 

Paul Brock is verbonden aan het 
Natural History Museum van Londen, 

maakte eerder een insectenfotoboek over 
het Verenigd Koninkrijk en Ierland (Brock 
2014) en geniet ook faam als wereld- 
specialist in wandelende takken. Met 
deze nieuwe fotogids maakt hij vakanties 
en entomologische reizen naar Zuid-
Europa een stuk leuker!
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Voordat ik aan mijn proefschrift begon, is 
ontdekt dat het miniatuurinsect Tricho-
gramma (een ei-parasiet) op een onge-
bruikelijke manier haar hersenen schaalt. 
Voor zover bekend, geldt bij alle dieren 
dat grotere individuen relatief kleinere 
hersenen hebben. Bij Trichogramma is de 
schaling echter evenredig, en blijft de re-
latieve hersengrootte dus gelijk. Het doel 
van mijn proefschrift was om ons begrip 
te vergroten van de effecten van schaling 
op het brein in een iets grotere brons-
wesp: Nasonia. Omdat Nasonia een veel-
belovend modelorganisme is, heb ik ook 
een fundamentele basis gelegd voor neuro-
biologisch onderzoek met deze soort.

Ik heb gebruik gemaakt van verschil-
lende lijnen van Nasonia vitripennis en  
N. giraulti. Door het aantal ontwikkelende 
nakomelingen in één gastheer (vliegen- 
poppen) te beïnvloeden, verkreeg ik 
wespen van variërende grootte, met ver-
schillen van ruim tienmaal in lichaams- 

gewicht. Hun hersenen heb ik bestudeerd 
door middel van verschillende fluores-
cente kleuringen en confocale laser  
scanning microscopie. De hersenbeelden 
werden vervolgens met 3D-analysesoft-
ware verder onderzocht.

Uit mijn werk bleek dat de hersenen 
van N. vitripennis wespen van extreem 
verschillende grootte een heel verschil-

lende opbouw hebben, ondanks dat die 
wespen genetisch niet verschillen. Zo 
vond ik grote verschillen in de relatieve 
volumes van specifieke hersenonder-
delen. Die verschillen lijken overeen te 
komen met wat bekend is over de eco-
logie van Nasonia en diens gedrag, zoals 
geheugen.

Een interessant punt voor vervolg-
onderzoek is dat Nasonia het tweede 
kleine insect is, na Trichogramma, waar-
van de hersenen evenredig schalen met 
lichaamsgrootte; deze vorm van schaling 
zag ik echter alleen bij de kleinste indivi-
duen. Waarschijnlijk kost het maken van 
relatief grote hersenen bij miniaturisatie 
teveel energie en de verwachting is dat 
evenredige schaling bij veel meer kleine 
beestjes voorkomt. Dit zou goed uit te 
zoeken zijn bij andere miniatuursoorten 
met veel grootteverschil, zoals kleine  
kevers of mieren.

Daarnaast heb ik in mijn proefschrift 
een gemiddeld brein van meerdere indi- 
viduen geïntroduceerd: een standaard-
brein. Dit kan voor toekomstig neuro-
biologisch werk met Nasonia gebruikt 
worden als een referentie-omgeving 
om allerlei typen resultaten in samen 
te voegen, zoals aankleuring van enkele 
neuronen.

The art of being small: Brain-body size 
scaling in minute parasitic wasps

Emma van der Woude (emmavanderwoude@

gmail.com), Wageningen Universiteit,  

promotiedatum: 27 oktober 2017,  

promotor: Marcel Dicke

Volgens de 18-eeuwse Wet van Haller 
hebben kleine dieren relatief grotere  
hersenen dan grote dieren. Waarschijnlijk 
zodat ze even goed kunnen presteren  
als grote dieren, maar dit kost wel veel 
energie. In mijn proefschrift onderzocht 

Twee genetisch iden-
tieke Nasonia vitripennis 
individuen. Slechts door 
verschillen in de ont-
wikkeling is een verschil 
in lichaamsgewicht van 
ruim tienmaal tot stand 
gekomen. Er zitten 
flinke verschillen tussen 
de hersenen van deze 
sluipwespen! Fotografie: 
Hans M. Smid, stacking: 
Jitte Groothuis


