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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.
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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 


