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Zeldzaam?
Echte bilaterale gynandromorfen zijn bij insecten
dus zeldzaam. Maar hoe
zeldzaam, daarover lopen
de meningen uiteen. (Luke
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komt bij spinnen volgens zijn
ook opvalt. Indien de verschillen tussen
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beschrijvingen rekent hij ook niet perfect
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Chromosomen
Gynandromorfie is een zeldzaam
verschijnsel. Het komt voor bij insecten,
spinnen, kreeftachtigen en vogels.
Het ontstaan ervan bij vlinders is een
ingewikkeld verhaal over XX (man) en XY
(vrouw) chromosomen. Eén van de twee
X chromosomen in het mannelijke embryo
kan soms verloren gaan tijdens een
eerste celdeling, waardoor een van de
dochtercellen met slechts één X chromosoom achterblijft. Daardoor wordt die cel
omgevormd tot het vrouwelijke type. Dan
ontstaat een insect met mannelijke cellen

aan een kant en vrouwelijke
cellen aan de andere kant.
Als een X chromosoom verloren
gaat in een latere ontwikkelingsfase, dan is de gynandromorfie een mozaïek en is de
scheiding in twee seksen niet
zo overtuigend (Ford 1962).
Vlinders met een mozaïekpatroon komen meer voor dan
bilaterale gynandromorfen.

Straatgras

T

ijdens het digitaliseren van de collectie Palaearctische dagvlinders
kwamen wij bij de familie van de
blauwtjes (Lycaenidae) een afwijkend
exemplaar tegen van het Icarusblauwtje
(Polyommatus icarus). De vlinder is als
het ware in twee helften verdeeld: links
zijn de vleugel, de spriet en het oog
mannelijk en rechts vrouwelijk. In het
jargon spreekt men dan van een bilaterale gynandromorf. De naam komt
uit het Grieks (gyne = vrouw, andros =
man). De vlinder maakt deel uit van de
collectie J.P. Kazenbroot die in 2009 in
museumbezit kwam. Tevens blijkt in de
recent geschonken collectie van de heer
N.W. Elfferich ook een gynandromorf
Icarusblauwtje aanwezig te zijn.
In de literatuur wordt hermafroditisme onderscheiden naast gynandromorfie. Anatomisch onderzoek van de geslachtsorganen moet uitwijzen of men naast eieren
ook spermacellen kan vaststellen. Is dat
het geval dan is sprake van een ‘echte’
hermafrodiet (Zwitter in het Duits). Vinden
we of alleen eieren of spermacellen, so
handelt es sich um einen Scheinzwitter
oder Gynandromorphen (Hering 1926).
Dit anatomisch onderzoek is alleen met
bevredigend resultaat uit te voeren bij
verse dieren. Of onze Icarusblauwtjes
ooit hermafrodieten waren, zullen we
nooit weten.
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