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the pollinator community changed, and 
we observed no reduction of the seed set 
of plants exposed to the attackers com-
pared to control plants. 

In conclusion, Brassica nigra effectively 

defended its flowers through induced 
resistance and tolerance mechanisms, 
and likely adjusted them to the type of 
attacker. Strategies developed by B. nigra 
might be typical of annual plants, which 

only have one opportunity to reproduce. 
Adressing how annual and perennial 
plants defend against flower-attackers 
will provide further understanding of the 
evolution of floral defences. 

Verenigingsnieuws 

Verslag van de 78e 
herfstbijeenkomst

Op 9 november jongstleden waren we 
te gast bij Natuurmuseum Brabant te 
Tilburg dat in samenwerking met de 
Insectenwerkgroep van de KNNV Afde-
ling Tilburg een interessant lezingenpro-
gramma voor ons had samengesteld. De 
theaterzaal van het museum was vrijwel 
tot de laatste stoel gevuld met de circa 
70 belangstellenden die zich verzameld 
hadden. Overkoepelend thema in het 
programma vormde ‘langjarige waarne-
mingsreeksen aan de entomofauna en 
het belang daarvan voor trendanalyses’.

De eerste lezing werd verzorgd door 
‘Mister Kaaistoep’ Paul van Wielink. Hij 
verhaalt over 25 jaar insectenonderzoek 
in De Kaaistoep, het welbekende natuur-
terrein ten zuidwesten van Tilburg dat 
ook dienst doet als waterwingebied. Een 
groep enthousiaste vrijwilligers heeft de 
afgelopen jaren flora en fauna van dit 
terrein geïnventariseerd. Een groot aantal 
entomologen heeft in de loop der jaren 
hieraan een bijdrage geleverd. Er zijn 
nu 8900 soorten uit het terrein bekend, 
waaronder 5720 (66%) insecten. Hiermee 
is De Kaaistoep ongetwijfeld het best 
onderzochte stukje Nederland. Onder de 
waargenomen soorten waren er tiental-
len nieuw voor de Nederlandse fauna. 
Ook werd een aantal soorten nieuw 
voor de wetenschap ontdekt. Onlangs 
werd zelfs een soort van Laboulbeniales 
vernoemd naar het onderzoeksgebied: 
Diphymyces kaaistoepi De Kesel & Haele-
waters, die als ectoparasiet leeft op kaas-
kevers van het genus Choleva. Bekend is 
vooral de lange reeks van systematisch 
verrichte lichtvangsten in het gebied. De 
verzamelde gegevens vormden onder 
meer de basis voor de publicatie door 
C.A. Hallmann et al. ‘Declining abundan-
ce of beetles, moths and caddisflies in the 
Netherlands’ (in Insect Conservation and 
Diversity, 2019). Tot slot memoreert de 
spreker de decennialange samenwerking 
tussen het Natuurmuseum en de Insec-
tenwerkgroep zonder welke een dergelijk 
meerjarig project moeilijk voorstelbaar 
geweest zou zijn. Komend voorjaar zal 
een boek met de resultaten van 25 jaar 
natuuronderzoek in De Kaaistoep gepu-
bliceerd worden.

Theo Zeegers (EIS Kenniscentrum 

Insecten) liet zijn licht schijnen over de 
schaarste aan systematisch verzamelde 
langjarige waarnemingsreeksen van in-
secten. Zonder dergelijke reeksen is een 
betrouwbare trendanalyse onmogelijk. 
Een mogelijke oplossing biedt het ge-
bruik van volautomatische cameravallen 
voor insecten, welke onlangs door EIS 
in samenwerking met de Radboud Uni-
versiteit, Naturalis en Cosmonio werden 
ontwikkeld. Deze ‘vallen’ bestaan uit 
een camera die om de tien seconde een 
foto neemt van een (geel) scherm met de 
daarop aanwezige entomofauna. De beel-
den worden automatisch opgestuurd en 
geanalyseerd met behulp van deep lear-
ning-software. ’s Nachts kan het scherm 
verlicht worden waardoor ook door licht 
aangetrokken insecten zoals nachtvlin-
ders gemonitord kunnen worden. Afgelo-
pen jaar hebben door een groot deel van 
het land een honderdtal cameravallen 
gestaan, waarvan de eerste resultaten nu 
geanalyseerd worden. Natuurlijk worden 
ook met een dergelijk systeem bepaalde 
groepen van insecten efficiënter gemeten 
dan andere, maar omdat deze verteke-
ning systematisch is, belemmert ze een 
meerjarige trendanalyse niet, bepleit de 
spreker.

Eelke Jongejans (Radboud Universiteit) 
vertelde over zijn studie naar trends in 
macrofauna uit monsterreeksen van een 
aantal waterschappen. Een deel van de 
voor een degelijke statistische analyse 
benodigde gegevens bleken niet in de 
elektronische bestanden aanwezig en 
dienden, onder meer aan de hand van  
de originele veldformulieren, gerecon-
strueerd te worden. Het gaat daarbij 
onder meer om de verzamelaar, de 
bemonsterde oeverlengte en het on-
derscheid tussen werkelijk getelde en 
geëxtrapoleerde aantallen exemplaren. 
Het zorgvuldig bijeenbrengen van deze 
gegevens was meer werk dan voorzien. 
Spreker benadrukte het belang van een 
jaar in jaar uit identieke meetmethodiek 
en een zorgvuldige rapportage van alle 
relevante metadata bij het verzamelen 
van langjarige meetreeksen.

Henk Siepel (Radboud Universiteit) 
vatte in vogelvlucht de achteruitgang van 
de Nederlandse insecten samen, met de 
nadruk op de bodemfauna; een aspect 
dat tot nu toe weinig aandacht krijgt. De 
spreker probeerde te achterhalen wat de 
mogelijke achterliggende oorzaken zijn 
voor de waargenomen achteruitgang in 

biomassa aan insecten. Daarbij werden 
drie belangrijke redenen belicht. Versnip-
pering van natuurterreinen waardoor  
het agrarisch gebied nooit ver weg is, is  
de eerste. In het voorjaar zal het boeren-
land voor veel soorten als ecologische val 
werken: ze worden aangetrokken door  
de relatief voedselrijke omstandigheden, 
maar kunnen er uiteindelijk niet over- 
leven omdat de hoog-dynamische om-
standigheden ongeschikt zijn. Daarnaast 
is er alom de aanwezigheid van pestici-
den die ook in natuurterreinen aanwezig 
zijn. Tenslotte vormt ook de hoge amo-
niakdepositie een negatieve rol. Deze uit 
zich in een veranderend microklimaat 
(door de dichtere vegetatie), bodemver- 
zuring en een verstoorde mineraalhuis-
houding, waarbij met name de onbalans 
tussen stikstof en fosfaat voor veel in- 
secten nadelig is.

De middag werd afgesloten door 
twee entomologische bijdragen. Jan Wil-
lem van Zuijlen vertelde over zijn passie 
voor obscure vliegenfamilies. Hij heeft 
zijn handen vol aan het materiaal dat de 
afgelopen jaren in De Kaaistoep verza-
meld werd en hoeft voorlopig het veld 
niet meer in. Er werden veel verschillen-
de verzamelmethoden gebruikt. Onder 
andere werden flesvallen met lokbier 
van verschillende makelij in een boom 
gehangen. 

Theo Peeters belichtte zijn nieuwe in- 
teresse in een aantal minder goed onder-
zochte wespenfamilies. Hij is van zins 
een aantal van deze verweesde families 
de komende jaren extra aandacht te 
schenken en roept de aanwezigen op om 
hem te helpen met het verzamelen van 
het benodigde materiaal. 

Het was al met al een zeer geslaagde 
dag. Bij deze wil ik de organisatoren van 
het Natuurmuseum Brabant bedanken 
voor de samenstelling van het pro-
gramma en de geboden gastvrijheid.

Oscar Vorst


