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ik hoe piepkleine insecten omgaan met 
dit dilemma: hebben ze een relatief groot 
brein dat goed presteert maar veel energie 
kost? Of is hun brein kleiner, goedkoper, 
en minder goed?

De minuscule sluipwesp Trichogramma 
evanescens zoekt en parasiteert vlinderei-
eren en kan leren om de geuren van deze 
vlinders te onthouden. Volgens de Wet 
van Haller moet haar brein hiervoor  
heel groot zijn, maar kan dit wel? Met 
confocale lasermicroscopie en 3D-recon- 
structies heb ik hersen- en lichaams- 
volume gemeten van wespen die genetisch 
gelijk waren, maar enorm verschilden in 
lichaamsgrootte. Voor het eerst bleek een 
diersoort aan de Wet van Haller te ont-
snappen: grote en kleine Trichogramma 
hebben relatief even grote hersenen. 
Maar zijn kleine Trichogramma dan ook 

dommer dan hun grotere zusjes?
Dat bleek niet zo te zijn. Ik trainde 

grote en kleine wespen om een geur of 
kleur te onthouden en beide deden dit 
even goed en even lang. Met scherpe 
pincetten heb ik vervolgens, heel voor-
zichtig, de hersenen uit hun kop gehaald 
en bestudeerd. Daaruit bleek dat kleine 
wespen weliswaar kleinere hersencellen 
hebben, maar even veel als grote soort- 
genoten. De hersenen van de kleinste 
wespen zijn dus even complex als die 
van grotere wespen.

De conclusie van mijn proefschrift 
is dan ook dat er iets bijzonders gaande 
moet zijn in het allerkleinste Trichogramma-
brein. Deze hersenen zijn kleiner dan 
mogelijk zou moeten zijn volgens de Wet 
van Haller, maar toch net zo complex 
én even slim als die van grotere wespen. 
Kleine wespen kunnen natuurlijk andere 
nadelen ondervinden van hun kleine 
hersenen, zoals een kortere levensduur. 
Maar ze laten zien dat er slimme oplos-
singen te vinden zijn in het allerkleinste 
brein.
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Dit proefschrift richt zich op het vlieg- 
gedrag van de nacht-actieve malariamug 
Anopheles gambiae Giles sensu stricto,  
tijdens de blootstelling aan specifieke, 
gastheergerelateerde gedragsprikkels. 
Het doel was het vlieggedrag te ont- 
rafelen van muggen die een menselijke 
gastheer zoeken. De resultaten kunnen 
als basis dienen voor het ontwikkelen 
van effectieve vectorbestrijdingsme- 
thoden. 

Voor het onderzoek is een klimaat- 
beheersingssysteem gebouwd, gekoppeld 
aan een windtunnel voorzien van camera’s 
en infraroodlampen. Ook is software  
ontwikkeld die automatische detectie  
en reconstructie van het afgelegde vlieg-
traject in 3D mogelijk maakt. De camera-
opstelling is vervolgens gebruikt in Kenia 
om het in- en uitvliegen van muggen na-
bij een huis te kunnen analyseren. 

Het onderzoek onderstreept de cru-
ciale rol van CO2. De uitwerking ervan 
op muggen vormt een speerpunt voor 
vervolgonderzoek met als doel het pro-
ces van gastheerzoeken bij muggen te 
verstoren of te manipuleren. Het filmen 

van de mug heeft inzicht gegeven in de 
gedragingen van nacht-actieve muggen 
op weg naar een zeker doel (de gastheer, 
of een huis) in plaats van het meten van 
enkel eindpunten. Hiermee is bijvoor-
beeld aangetoond dat warmte van belang 
is voor het induceren van een landing  
nabij een geurbron, en dat de aanwezig-
heid van humane geur an sich kenmer-
kende zigzag-vliegpatronen oplevert.  
De aanwezigheid van geïmpregneerde 
klamboes heeft geen effect op het aantal  
muggen dat een huis binnenvliegt; des-
ondanks lijkt het toxische effect het 
aantal muggen dat opnieuw naar binnen 
vliegt, te verminderen. Het filmen van 
muggen tijdens blootstelling aan geïm-
pregneerde klamboes in een windtunnel 
maakte het mogelijk het geobserveerde 
gedrag te koppelen aan het ‘lot’ van de 
mug in relatie tot de duur van het contact 
met de behandelde materialen.

Er zijn inmiddels zowel directe als 
indirecte toepassingen van dit gedrags-
onderzoek in het veld. Zo wordt bijvoor-
beeld bij de ontwikkeling van geurvallen 
de CO2-bron gescheiden van het synthe-
tisch geurmengsel, of wordt er warmte 
toegevoegd om extra landingen te gene-
reren. Inzichten in hoe muggen een huis 
binnenvliegen en in hun gedragingen 
rondom klamboes kunnen bijdragen aan 
succesvolle implementatie van ‘push-
pull’-systemen, installatie van ventilatie-
buizen met mugwerende middelen,  
of verbetering van het ontwerp en de 
bouw van huizen, dit alles met als doel 
de transmissie van malaria te blokkeren. 

Een grote (0,9 mm) en kleine (0,3 mm) 
Trichogramma evanescens bij het ei van een 
tabakspijlstaart (Manduca sexta). De grootte-
verschillen tussen de genetisch gelijke wes-
pen ontstaan door te variëren in de grootte 
van de gastheereieren en in het aantal 
wespen dat in één ei ontwikkelt. Foto: Jitte 
Groothuis.


