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soms naar extra literatuur gegrepen moet 
worden.

Voor de beginnende arachnoloog of 
de breed geïnteresseerde natuurwaar- 
nemer die ook wat van spinnen en hun 
vormenrijkdom wil weten is dit een  
prima én aanstekelijke uitgave. 
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‘The grasshoppers of Greece’ is een 
prachtig, overzichtelijk en volledig boek. 
Het behandelt alle 378 (bekende) verte-
genwoordigers van de orde Orthoptera 
van Griekenland: krekels, veenmollen en 
mierenkrekels, grottenkrekels, sabel-
sprinkhanen, veldsprinkhanen en doorn-
sprinkhanen. Laat je dus niet misleiden 
door de alliteratie in de titel, die sugge-
reert dat alleen sprinkhanen aan bod  
komen. In deze bespreking zal ik me ten 
dienste van de leesbaarheid ook beperken 
tot het gebruik van het woord ‘sprink- 
hanen’.

Het is een uitgebreide en lijvige 
‘veldgids+’, waarin aan veel is gedacht: 
lezenswaardige algemene hoofdstukken, 
een duidelijke determinatiesleutel tot op 
genus, een volledige beschrijving van alle 
genera met lijsten van alle daartoe beho-
rende soorten, oscillogrammen, en per 
soort een verspreidingskaart. Het boek 
ontleent zijn schoonheid aan het indruk-
wekkende aantal van 1247 hoogwaardige 
kleurenfoto’s, waarmee een uniek over-
zicht van de Griekse soortenrijkdom is 
gepresenteerd. Gedragen door de foto’s 
is de lay-out erg overzichtelijk en strak. 
Er is gekozen voor een rustig en leesbaar 
lettertype, waardoor de informatie mak-
kelijk toegankelijk is. De half-verstevigde 
kaft maakt dat deze flinke pil handzaam 
genoeg is om mee te nemen in het veld. 
Dat heb ik persoonlijk getest, maar helaas 
nog niet in Griekenland.

De kwaliteit van dit boek kan al 
worden afgelezen aan het auteurstrio. 
Ze vormen de top van de Nederlandse 
sprinkhanenkenners. Luc Willemse is 
afdelingshoofd entomologische collecties 
en curator van de sprinkhanen bij Na- 
turalis in Leiden. Roy Kleukers is direc-
teur van EIS Kenniscentrum Insecten dat 
huisvest in Naturalis. Hij was coördinator 
van de twee atlasprojecten van de Ne-

derlandse sprinkhanen in de perioden 
1990-1995 en 2006-2013, waarvan het 
eerste leidde tot de publicatie van deel 
1 van de Nederlandse Fauna (Kleukers 
et al. 1997). Tevens was hij auteur van de 
enige Nederlandse sprinkhanenveldgids. 
Baudewijn Odé is een van de weinige 
internationale autoriteiten op het gebied 
van sprinkhaangeluiden en coördinator 
van de rode lijst voor sprinkhanen van 
de IUCN. 

De naam Willemse is onlosmakelijk 
verbonden met de Griekse sprinkhanen. 
De liefde voor de diergroep is de eerste 
auteur met twee generaties paplepels 
ingegoten (Willemse & Willemse 2010). 
Luc is de zoon van Fer Willemse en klein-
zoon van Cees Willemse. Cornelius (Cees) 
Willemse (*Naarden 1888, †Eygelshoven 
1962) was de eerste huisarts van Kerk-
rade. In zijn vrije tijd was hij entomoloog 
en gespecialiseerd in de sprinkhanen van 
Zuidoost-Azië. Hij was medeoprichter 
en voorzitter van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg. Met Orthoptera 
Neerlandica (Willemse 1917) presenteer-
de hij het eerste volledige overzicht van 
de Nederlandse sprinkhanen. Fer Wil-
lemse (*Eygelshoven 1927, †Eygelshoven 
2009) nam de praktijk over van zijn vader, 
zowel die van huisarts, als die van ento-
moloog. Fer was één van de belangrijkste 
Orthopterologen van zijn tijd en heeft 
78 wetenschappelijke publicaties op zijn 
naam staan, waarvan er 40 de Griekse 
sprinkhanenfauna behandelen. ‘The 
grasshoppers of Greece’ is een vervolg op 
Fer Willemse’s eerste overzichten van de 
Griekse sprinkhanenfauna uit 1984 en ’85 
(Willemse 1984, 1985a, 1985b), en een up-
date daarvan uit 2008 door vader en zoon 

samen (Willemse & Willemse 2008).
De onuitputtelijke kennis van de 

Willemse-familie over sprinkhanen en 
krekels van Griekenland is verzameld 
tijdens zo’n twintig zomervakanties in 
de periode 1960 tot 2004, die volledig 
in het teken stonden van sprinkhanen. 
Ondanks dat het familieaangelegen-
heden waren, zaten strandbezoek en 
cultuursnuiverij er niet in. Alle uithoeken 
van het land werden opgezocht met 
maar één doel: sprinkhanen vangen. Per 
vakantie zijn zo’n 3000 exemplaren ver-
zameld. De vakantie naar Kreta was met 
6000 specimens een record. De jaarlijkse 
buit diende bij thuiskomst geprepareerd 
te worden en voorzien van etiket met 
naam en vindplaatsgegevens. In de  
winter was het tijd om alles over te zetten 
in stuk voor stuk zelf van dennenhout 
getimmerde insectenlades. En dit waren 
activiteiten waaraan vaak het hele gezin 
deelnam.

De op bovenstaande wijze verkregen 
uitgebreide collectie is de belangrijkste 
bron van de meer dan 17.000 records, op 
basis waarvan de verspreidingskaartjes 
zijn samengesteld. Deze schat aan in-
formatie illustreert maar weer eens het 
belang van wetenschappelijke collecties. 
Na Fers overlijden is zijn meer dan 2000 
soorten tellende collectie, samen met die 
van zijn vader Cees overgebracht naar en 
samengevoegd met die van Naturalis. 

In een beknopte inleiding wordt de 
kennis over de Griekse Orthoptera in 
Europees perspectief gesteld. De Griekse 
sprinkhanenfauna is vrij grondig bestu-
deerd, maar nog niet uitputtend bekend. 
Zo zijn er de laatste tien jaar nog twintig 
nieuwe soorten voor de wetenschap 
beschreven! Met 139 soorten heeft bijna 
de helft een bedreigde status op de Rode 
Lijst van de IUCN. Ook het aantal ende-
mische soorten in Griekenland bedraagt 
139; waarschijnlijk deels toeval, maar 
veel endemen zijn beperkt tot geïso-
leerde bergtoppen of kleine eilanden, en 
daarmee meteen kwetsbaar voor bio-
toopvernietiging en klimaatverandering. 
Met een endemismepercentage van 37% 
mag Griekenland een hotspot voor bio- 
diversiteit genoemd worden.

In algemene hoofdstukken komen 
onderwerpen aan bod zoals morfologie, 
biologie, geluiden, verspreiding, leef- 
gebieden en sprinkhanenonderzoek.  
Belangrijke verschillen tussen nimfen  
en imago’s en mannetjes en vrouwtjes 
worden middels duidelijke foto’s weer-
gegeven, evenals belangrijke structuren 
voor soortdeterminatie, zoals de vorm 
van de legboor en de laatste segmenten 
van het achterlijf. Interessant is de uitleg 
over hoe sprinkhaangeluiden worden 
voortgebracht en over de onderdelen 
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waarin ze kunnen worden opgedeeld: 
echemes, syllables en hemisyllables. Voor 
wie zelf aan de slag wil met het opnemen 
van geluiden wordt kort ingegaan op te 
gebruiken materialen en methoden. 

Sprinkhanen kunnen op uiteenlo-
pende manieren worden opgespoord. Zo 
zijn soorten die zich overdag ophouden 
in struiken en struwelen het beste op  
te sporen door ’s ochtends de buitenste 
takken en twijgen af te speuren, wanneer 
de dieren zich opwarmen aan de eerste 
zonnestralen. Andere soorten, vooral 
krekels en de ‘monsters’ van het genus 
Saga zijn juist ’s avonds en ’s nachts 
actief en kunnen dan met een zaklamp 
rondlopend op de bodem worden ge-
vonden.

Een belangrijk en interessant hoofd-
stuk is gewijd aan actuele kennislacunes. 
Van een tiental soorten blijkt maar één 
exemplaar bekend te zijn. Over deze 
mysterieuze soorten is dringend meer 
informatie gewenst, alleen al om een fat-
soenlijke rode lijstbeoordeling te kunnen 
maken en beschermingsmaatregelen te 
kunnen nemen. Enthousiastelingen die 
graag een verdwenen gewaande soort 
willen herontdekken, kunnen op pad aan 
de hand van het overzicht van laatste 
jaar van waarneming en vindplaats. Wie 
écht nieuwe soorten wil ontdekken moet 
zich richten op de 1200 eilanden die  
Griekenland rijk is: van maar 89 eilanden 
zijn sprinkhanenwaarnemingen bekend. 
Of je moet de bergen in: van de 94 berg-
toppen zijn er 27 met een soortenlijst 
van minder dan 10 soorten; ook deze zijn 
weergegeven in een overzicht. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de 
talloze bergen die nooit door een ento-

moloog bezocht zijn. Blijkbaar zijn dit er 
heel wat, want deze zijn weggelaten uit 
tabel en kaart. Er is nog genoeg te ont-
dekken dus!

Een soortenlijst van alle bekende 378 
Griekse sprinkhaansoorten vormt het 
begin van het centrale deel van het boek. 
De soorten zijn taxonomisch gerang-
schikt per familie, subfamilie en tribus. 
Endemische soorten zijn duidelijk weer-
gegeven met een kleurtje. 

Een belangrijk onderdeel is de ge-
degen determinatiesleutel voor het op 
naam brengen van alle genera. In veel 
gevallen kan er ook mee tot op soort  
gedetermineerd worden. De sleutel is 
speciaal ontwikkeld voor niet-specialisten, 
door de ingewikkelde kenmerken van 
bijvoorbeeld de inwendige genitaliën 
buiten beschouwing te laten. Vrijwel 
alle onderscheidende kenmerken en 
structuren die genoemd worden, van 
achterlijfsegmenten, cerci, halsschilden, 
tot antenneleedjes, zijn weergegeven op 
duidelijke detailfoto’s. Dat is zeker niet in 
alle entomologische determinatiesleutels 
het geval en daarom een grote pre van dit 
boek. De Griekse vertaling van de deter-
minatiesleutel is beschikbaar gemaakt via 
de website www.grasshoppersofeurope.
com/greece. Hiermee is een belangrijke 
stap gezet in het stimuleren van meer 
lokale interesse voor deze boeiende in-
sectengroep.

De eerdergenoemde prettige lay-out 
komt nog eens tot uiting in de sectie met 
de generabeschrijvingen. Vrijwel elk ge-
nus begint op een even pagina, met foto’s 
op de oneven pagina’s. Van de grote genera 
zoals Eupholidoptera en Poecilimon zijn  
pagina’s gevuld met een kakafonie aan  

tinten groen, in allerlei soorten en maten. 
Eupholidoptera is een typisch Grieks genus, 
waarvan 23 van de 30 Europese soorten in 
voorkomen in Griekenland en 19 soorten 
endemisch zijn (vooral op Kreta). Mijn  
favorieten zijn echter de subtiel gete-
kende Anadrymadusa brevipennis, Tessel-
lana carinata, Ramburiella turcomania en 
Paracaloptenus caloptenoides. 

Van elk genus is een soortenlijst weer- 
gegeven. De rijen van de lijst zijn om en 
om in kleur gearceerd, wat in het geval 
van lange lijsten wat onrustig overkomt. 
In de lijst is aangegeven welke soorten 
endemisch zijn. Leuke en informatieve 
details zijn de kleine tabelletjes in de 
hoek van de tekst, met het aantal soorten 
wereldwijd, in Europa en in Griekenland. 
Bovenaan elke pagina is de taxonomische 
indeling en onderverdeling in families, 
subfamilies en tribus weergegeven; dat 
spreekt geïnteresseerden in taxonomie 
zoals ondergetekende zeker aan.

Het was informatief geweest als er 
per genus aandacht was besteed aan de 
fenologie. Voor een veldbioloog is het 
interessant om te weten welke soorten 
hij kan verwachten op het moment dat 
hij het veld in gaat. Isophya en vertegen-
woordigers van de familie Pamphagidae 
zijn bijvoorbeeld vooral in het voorjaar  
te vinden, terwijl soorten van het genus 
Ephippiger, de zadelsprinkhanen, juist 
laat in het seizoen actief zijn. Helaas 
staat deze info niet in het boek.

Als je de soortenlijsten van de ver-
schillende genera langsloopt, valt op dat 
maar liefst zes soorten vernoemd zijn 
naar Fer Willemse: Eupholidoptera feri – 
Fer’s marbled bush-cricket, Rhacocleis 
ferdinandi – Ferdinand’s bush-cricket, 
Chorthippus ferdinandi – Ferdinand’s grass- 
hopper, Chorthippus willemsei – Willemse’s 
grasshopper, Oropodisma willemsei –  
Willemse’s mountain grasshopper, Prio-
notropis willemsorum – Willemses’ stone 
grasshopper. Laatstgenoemde soort is 
vernoemd naar zowel vader als zoon, 
vandaar de extra s in de Engelse naam. 

Na de ruim 220 pagina’s tellende  
genera- en soortbeschrijvingen volgt een 
verzameling van oscillogrammen van 
bijna alle zingende soorten. Deze vormen 
een belangrijke hulpbron bij de determi-
natie van lastige genera zoals Poecilimon. 
Via de reeds genoemde internetlink is 
een indrukwekkende set van 332 mp3-
bestanden te downloaden, met de geluiden 
van bijna 250 zingende taxa.

Het laatste onderdeel van het boek is 
de sectie met verspreidingskaarten. Alle 
behandelde soorten hebben een kaart, 
met uitzondering van drie Sphingonotus-
soorten. De taxonomische situatie van 
dit trio is onduidelijk en het opnemen 
van individuele soortkaarten is dan 

Saga hellenica, gefotografeerd op de Olympus. Foto: Paul van Hoof
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weinig zinvol. Een aanduiding van de  
belangrijkste steden en geografische 
herkenningspunten in de kaarten zou 
een aanvullend detail zijn geweest. De 
verspreidingskaarten zijn gemaakt op 
basis van 17.500 records. Behalve de 
hiervoor genoemde Willemse-collectie  
is ook de database van de website  
Observation.org een belangrijke leve-
rancier van verspreidingsgegevens ge-
weest. Deze website vormt een populair 
online ‘notitieboekje’ voor veel Neder-
landse natuurreizigers, en wordt ook 
steeds meer door natuurliefhebbers  
in de rest van Europa gebruikt. Naast 
(museum-)collecties zijn tegenwoordig 
dus ook online waarnemingenportals 
van belang als bron van verspreidings- 
gegeven van soorten in de uithoeken  
van de wereld.

Volgens de auteurs is het boek niet 
als wetenschappelijk werk bedoeld, maar 
juist om de bestaande kennis over de 

Orthoptera op een aantrekkelijke manier 
toegankelijk te maken voor natuurlief-
hebbers in Griekenland. Desondanks 
vind ik als amateur-taxonoom ook het 
wetenschappelijke gehalte van het werk 
niet te onderschatten. Het vormt namelijk 
een perfecte ‘geannoteerde checklist’ van 
de Orthoptera van Griekenland; en dan  
is geannoteerd een understatement.

De schrijvers hopen dat het boek 
vooral veel Griekse natuurliefhebbers 
enthousiasmeert om in de wereld van de 
sprinkhanen en krekels te duiken, zodat 
er nóg meer kennis over deze fascineren-
de diergroep bekend wordt en het boek 
snel weer verouderd is. Ook als ík een 
volgende keer weer in Griekenland  
kom, zal ik mijn best doen op enkele  
eilanden of bergtoppen die nog vrij zijn 
van sprinkhaanwaarnemingen; met dit 
boek altijd binnen handbereik.
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Rob Felix

Promoties
Characterisation of the M-locus  
and functional analysis of the male-
determining gene in the housefly

Yanli Wu, University of Groningen & University 

of Göttingen, promotiedatum: 5 januari 2018, 

promotoren: Leo Beukeboom & Ernst Wimmer

The goal of my Ph.D. thesis was to further 
characterise different M-loci of the 
housefly, Musca domestica, in terms of  
genomic structure and gene organisation. 
The second main objective was to analyse 
the expression pattern and function of 
the male-determining gene Mdmd. The 
housefly is an ideal model to study the 
evolution of sex determination and sex 
chromosomes as it harbours various sex 
determination systems. 

Methods I used for the experiments 
were mostly based on PCR, genomic DNA 
walking, cloning, phylogenetic recon-
struction and in-situ hybridisation.

Multiple tandemly arranged copies of 
Mdmd were detected that show various 
levels of homology to each other. Of these 
variants only one copy appears to con-
tain an intact open reading frame, which 
is assumed to be the coding sequence 
of Mdmd. Comparison of Mdmd protein 
sequences with its paralog CWC22/NCM 
revealed that Mdmd protein sequences 
have a close phylogenetic relationship 
with Md-NCM, suggesting that the male-
determining gene Mdmd evolved from 
a single duplication event of Md-ncm. 
Moreover, a similar clustered organisation 
of Mdmd copies is found in M-loci on 
different autosomes, indicating that 

amplification of sex determination genes 
and translocation of complex sex deter-
mination regions, may be an important 
process in sex chromosome evolution.

Expression analysis of Mdmd mRNA 
unveiled ubiquitous expression already 
in the blastoderm stage and throughout 
embryonic development. This provides 
evidence that the male-determining gene 
acts at a very early embryonic stage and 
might be continuously needed to main-
tain male development. Further functio-
nal analysis of Mdmd in embryos through 
germline transformation is required to 
determine the precise function of Mdmd 
in male determination.

In conclusion, my study has contri-
buted to a deeper knowledge of how the 
complex male-determining locus in the 
housefly is organised and to a better un-
derstanding of how sex determination 
systems and sex chromosomes may 
evolve. 

Flies are what they eat. Tailoring  
nutrition of black soldier fly (Hermetia 
illucens L.) for larval biomass production 
and fitness

Karol Bibiana Barragán-Fonseca (kbbarraganf@

unal.edu.co), Wageningen Universiteit,  

promotiedatum: 25 juni 2018, promotoren: 

Joop van Loon & Marcel Dicke

Het doel van het onderzoek was inzicht 
verkrijgen in de voedingsfysiologie van 
de zwarte wapenvlieg (Hermetia illucens; 
Diptera: Stratiomyidae). Larven van deze 
vliegen leven van divers afstervend  
organisch materiaal, zoals plantenresten, 
dierlijke uitwerpselen en kadavers. Het 
vermogen om organisch materiaal om te 
zetten in insecteneiwit, -vet en andere 
hoogwaardige voedingsstoffen voor kippen, 
varkens en vissen, wordt in toenemende 
mate onderzocht. 

Larven van de zwarte wapenvlieg  
kregen diëten aangeboden waarvan  
de samenstelling aan voedingsstoffen 
werd geformuleerd of die bestonden uit 
mengsels van organische reststromen. 
Vervolgens zijn overleving, groei, ontwik-
keling, popgewicht en eiproductie gemeten. 
Ook werden de gehalten aan eiwit en vet 


