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De soortpagina’s zijn overzichtelijk 
ingedeeld met heldere informatie over 
uiterlijke kenmerken, verwarring met 
andere soorten, voedsel, habitat, aan- 
bevolen zoekmethode, verspreiding, status 
en trend. De meest variabele genera, 
Adalia en Harmonia, hebben drie pagina’s 
per soort, de overige opvallende lieve-
heersbeestjes twee en de onopvallende  
één. Richard Lewington heeft fraaie teke- 
ningen gemaakt van de imago’s, en van 
de opvallende soorten bovendien ook van  
larven en poppen. Bij drie soorten, name-
lijk behaard lieveheersbeestje (Platynaspis 
luteorubra), dertienstippelig lieveheers-
beestje (Hippodamia tredecimpunctata) en 
hiëroglyfenlieveheersbeestje (Coccinella 
hieroglyphica), staat wél een tekening van 
de larve, maar niet van de pop. Er wordt 
niet toegelicht waarom deze poppen  
ontbreken, maar ik neem aan dat er van 
deze vrij zeldzame soorten geen pop  
beschikbaar was. Uit eigen ervaring weet 
ik dat het niet altijd lukt om een larve 
zich verder te laten ontwikkelen tot pop. 
De poppen die ik zelf van het ruigtelieve- 
heersbeestje (Hippodamia variegata) in 
handen heb gehad waren veel donkerder 
dan het bleek oranje dat de veldgids aan-
geeft. Mogelijk is hier een vrij verse pop 
als model gebruikt of heeft het kleur- 

verschil te maken met de weersomstan-
digheden tijdens de ontwikkeling. De 
overige afbeeldingen zijn heel natuur-
getrouw en gedetailleerd waardoor ze 
goed bruikbaar zijn bij de determinatie. 
Een heel waardevolle toevoeging vind 
ik de afbeelding van een imago op ware 
grootte. Wie zich nog afvroeg of het ver-
standig is om een goede loep in de basis-
uitrusting op te nemen, raakt zeker bij 
het bekijken van het boogvlekkapoentje 
(Clithostethus arcuatus) wel overtuigd van 
het nut hiervan. 

Tenslotte wordt aandacht geschonken  
aan vijf soorten die nog niet op de Britse 
Eilanden zijn vastgesteld, maar wel ver-
wacht worden. Ik vind het jammer dat 
deze soorten niet alvast opgenomen zijn 
bij de soortenpagina’s. Nu bestaat het  
risico dat de veldgids al snel verouderd  
is. Daarnaast zou toevoegen van deze 
soorten de bruikbaarheid van de gids 
op het vasteland van Europa aanzienlijk 
verbeteren. Twee van de te verwachten 
nieuwe soorten, vloeivleklieveheers-
beestje (Oenopia conglobata) en tienvlek-
lieveheersbeestje (Calvia decemguttata), 
zijn in Nederland erg algemeen.

Voor Britten en mensen die naar de 
Britse Eilanden op vakantie gaan vind 
ik deze veldgids een absolute aanrader 

vanwege de grote hoeveelheid informatie 
en de duidelijke afbeeldingen. Wie hem 
in Nederland wil gebruiken doet er goed 
aan een overzicht te maken van de soorten  
die wél in Nederland, maar niet op de 
Britse Eilanden voorkomen en dit als  
inlegvel in de gids te doen. Het gaat dan 
om acht opvallende soorten. Er ontbreekt 
ook een tiental onopvallende soorten, 
maar aangezien die in het veld lastig  
te herkennen zijn, zullen zij door de 
gebruiker minder gemist worden. Als je 
voor lief neemt dat niet alle in Nederland 
voorkomende soorten met behulp van 
deze veldgids op naam te brengen zijn, 
kun je er ook in Nederland veel plezier 
aan beleven.
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The main objective of my Ph.D. research 
was to identify and characterize the 
male-determining (M) factor of the 
housefly, Musca domestica. Identification 
of M-factors allows us to answer the 
long-standing question of whether  
M-factors that are present at distinct 
genomic sites are different genes or one 
and the same gene. I also addressed an 
important evolutionary question, i.e.  
how M-factors have evolved on different 
locations in the housefly genome.

The housefly, M. domestica, is a re-
markable example of diversity in sex-
determining mechanisms, and therefore 
is an ideal model organism to study 
evolutionary diversification of sex deter-
mination pathways. In this study, we per-
formed a differential expression analysis 
(based on RNAseq) of unisexual progeny 
that were collected at the syncytial em-

bryonic stage. We compared the tran-
scriptomes of male and female embryos 
and identified the male-determining 
gene, which we named Mdmd (for Musca 
domestica male determiner).

The polymorphic sex determination 
system of the housefly has been known 
for 50 years and is unique in the existence 
of populations with dominant male de-
terminers present on the Y chromosome 
or any of the five autosomes. It has been 
a longstanding question whether these 
male determiners reflect different genes 
or a single locus that has translocated to 
different sites in the genome. We solved 
this issue by identifying that Mdmd 
originated from a duplication of the 
spliceosomal factor gene CWC22. Mdmd 
present on different chromosomes are 
homologous, indicating that it translo-
cated to different genomic sites in the  
M. domestica genome.

This fundamental research with 
houseflies has led to a deeper under-
standing of the diversity and mecha-
nisms of sex determination. Our study 
demonstrates how a novel gene can arise 
by duplication and adopt a critical role 
in an essential developmental process 
such as sex determination. It also has 
practical implications and may aid in the 
development of novel genetic systems, 
like CRISPR-Cas9 gene drive systems and 
Sterile Insect Technique (SIT) in control 
management of pest fly species or vectors 
of diseases, such as mosquitoes.


