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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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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 
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in het lichaam van volgroeide larven 
chemisch bepaald. Via wiskundige mo-
dellen werd bepaald in welke mate eiwit- 
en koolhydraatgehalten een voorspel-
lende waarde hadden voor overleving, 
groei- en ontwikkelingssnelheid en het 
eiwit- en vetgehalte van de volgroeide 
larven. 

De dichtheid van larven van de zwarte 
wapenvlieg en gehalten aan voedings-
stoffen in het dieet hebben beide invloed 
op de groei, ontwikkeling, popgewicht  
en eiproductie en op eiwit- en vetgehalte. 
Het eiwitgehalte van de larven was 
minder variabel dan het vetgehalte. Het 
vetgehalte was vooral afhankelijk van 
het dieetgehalte aan eiwit en in mindere 
mate van koolhydraten. Organisch afval 
met een hoog gehalte aan koolhydraten 
heeft een positieve invloed op groei, 
ontwikkeling en popgewicht. De totale 
gehalten aan eiwit en koolhydraten in 
het dieet van de larven zijn belangrijker 
dan de verhouding tussen eiwit en kool-
hydraat voor groei, lichaamsgewicht en 
eiproductie.

Zwarte wapenvlieglarven kunnen 
efficiënt gebruik maken van uiteenlo-
pende eiwit- en koolhydraatgehalten in 
voedingssubstraten, gebruiken overtollig 
eiwit als energiebron en zijn in staat goed 
te groeien op voedsel met een laag eiwit-
gehalte. Deze nieuwe inzichten kunnen 
worden toegepast om de omzetting van 
organische reststromen door zwarte 
wapenvlieglarven te optimaliseren.

Long-term effects of engineered nano-
materials 

Jeroen Noordhoek, Vrije Universiteit Amster-

dam, promotiedatum: 6 juli 2018, promotor: 

Nico van Straalen

Synthetische nanodeeltjes zijn slechts 1 
tot 100 nanometer groot en alleen zicht-
baar met een elektronenmicroscoop. Ze 
worden vanwege hun bijzondere eigen-
schappen breed toegepast, maar over de 
langetermijnrisico’s voor het milieu is 
nog weinig bekend. Voor mijn promotie-
onderzoek onderzocht ik daarom de  
langetermijneffecten van nanodeeltjes 
op bodemorganismen. 

Negatieve effecten van blootstelling  
aan nanodeeltjes kunnen zowel op 
fysiologisch als op genetisch en zelfs 
epigenetisch niveau optreden. Derhalve 
heb ik tijdens mijn onderzoek gekeken 
naar multigeneratie effecten op over-
leving en voortplanting, veranderingen 
in de expressie van genen en tot slot 
DNA-methylering. Ik heb deze effecten 
onderzocht in de springstaart Folsomia 
candida (Collembola) en de potworm  
Enchytraeus crypticus (Enchytraeidae). 

Fysiologische effecten zijn onderzocht 
door middel van langetermijnmulti- 
generatietesten voor de effecten van  
nanodeeltjes op de overleving en voort-
planting van F. candida. Genetische  
effecten zijn beoordeeld door het bepalen 
van genexpressieprofielen bij meerdere 
generaties van F. candida blootgesteld 

aan twee verschillende soorten nano-
deeltjes. Ten slotte zijn epigenetische 
effecten verkend door het bepalen van 
DNA-methyleringspatronen in zowel  
F. candida als E. crypticus. Samen kunnen  
deze drie benaderingen helpen bij het 
verkrijgen van een beter begrip van  
de onderliggende stress respons mecha- 
nismen bij bodemorganismen. Effecten 
op de voortplanting van F. candida werden 
pas zichtbaar werden na blootstelling 
over meerdere generaties en stress- 
gerelateerde genen reageerden zelfs  
zonder dat hierbij waarneembare effecten 
op overleving of voortplanting waren  
opgetreden in eerdere generaties.

Uit mijn onderzoek blijkt dat de toe-
gebrachte schade van de ene generatie 
op de andere steeds groter wordt, de 
schadelijke effecten versterken elkaar. 
Om dit stapelende effect en de schade 
die dit berokkent mee te wegen, is bij de 
risicobeoordeling van moeilijk afbreek- 
bare stoffen zoals nanodeeltjes meer 
aandacht voor langetermijneffecten nodig.

Verenigingsnieuws

ET Watermijten

In december is een determinatiesleutel 
voor de Nederlandse soorten water- 
mijten gepubliceerd in de serie Entomo-
logische Tabellen. Deze serie wordt geza-
menlijk uitgegeven door de Nederlandse 
Entomologische Vereniging, EIS Kennis-
centrum Insecten en Naturalis Biodiver-
sity Center. 

Watermijten zijn kleine, kleurrijke  
waterdiertjes met een interessante levens- 
wijze. Ze vormen de enige mijtengroep 

met een volledig aquatische levenswijze. 
De jonge stadia parasiteren in de regel op 
waterinsecten, een klein aantal soorten 
leeft in zoetwatersponzen en mossels. Ze 
komen in veel verschillende watertypen 
voor en door hun grote diversiteit is het 
een interessante groep voor beoordelin-
gen van de waterkwaliteit.

Nederland heeft een lange traditie in 
watermijtenonderzoek. In de versprei-
dingsatlas van 2000 worden 234 Neder-
landse soorten behandeld. De auteurs 
meldden toen: ‘De kans op het vinden 
van soorten die nieuw zijn voor de fauna 
van Nederland is klein geworden’. Niets 

bleek minder waar. De publicatie heeft 
het onderzoek sterk gestimuleerd en in 
de jaren daarna zijn nog vele nieuwe 
soorten gevonden. In de huidige publicatie 
worden weer drie nieuwe soorten voor 
ons land gemeld: Lebertia holsatica,  
Sperchon glandulosus en Arrenurus denticu-
latus. Hiermee staat het totaal nu op 273, 
ruim 15% meer dan in 2000.

Met de nieuwe sleutel kunnen alle 
Nederlandse soorten op naam worden 
gebracht. Het determineren is wel spe-
cialistenwerk. Na het vangen moeten 
de mijten in een speciale vloeistof be-
waard worden om het lichaam soepel 


