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The	sheep	tick	Ixodes ricinus	(L.)	is	known	
to	transmit	a	large	number	of	pathogens	
of	medical	and	veterinary	importance,	
including	the	bacterium	Borrelia burgdor-
feri	sensu	lato,	the	causative	agent	of	
Lyme	borreliosis.	Ixodes ricinus	is	domi-
nantly	found	in	woodlands,	which	pro-
vide	suitable	hosts	and	microclimate	for	
tick	survival.	Three	blood	meals	from	a	
wide	array	of	possible	hosts	are	needed	
to	complete	the	tick	life	cycle	within	2	to	
6	years.	Ticks	can	acquire	B. burgdorferi s.l.	
during	a	blood	meal	on	an	infected	host	
and	can	infect	a	new	host	during	the	next	
blood	meal.	In	this	thesis	interactions	be-
tween	hosts,	habitat	characteristics,	and	
microorganisms	in	relation	to	the	biology	
of	I. ricinus	are	investigated.	

A	longitudinal	study	that	was	initiat-
ed	at	24	sites	across	The	Netherlands		
revealed	that	ticks	infested	with	B. burg-
dorferi s.l.	were	found	at	all	sites,	but	with	
strong	spatial	and	temporal	variation.	
This	variation	could	be	partially	attribut-
ed	to	habitat	characteristics.	Apart	from	
B. burgdorferi s.l.,	strong	variation	in	the	
bacterial	diversity	in	I. ricinus nymphs	
was	observed	between	habitats.	Molecu-
lar	genetic	analyses	indicated	the	pres-
ence	of	several	potentially	pathogenic	
and	non-pathogenic	bacteria.	The	inter-
actions	of	these	bacteria	with	hosts,	ticks	

and	other	micro-organisms	that	reside	in	
the	tick	will	need	to	be	established	in	the	
future.	

Rodent	populations	can	mediate		
B. burgdorferi s.l.	circulation	in	nature.	
Therefore,	the	potential	effects	of	rodents	
on	spatial	variation	of	Borrelia infections	
in	host-searching	ticks	was	studied.	
Wood	mice	(Apodemus sylvaticus)	and	
bank	voles	(Myodes glareolus)	were	abun-
dant	at	most	sites,	but	with	varying	tick	
burdens	and	Borrelia-infection	prevalence	
between	sites.	It	is	argued	that	the	infec-
tion	prevalence	in	host	searching	I. ricinus 
ticks	in	the	vegetation	depends	on	the	
degree	of	contact	between	ticks	and	
mice,	which	was	regulated	by	habitat	
characteristics.

Larger	hosts,	such	as	ruminants,	are	
important	for	tick	reproduction.	Because	
domestic	cattle	is	frequently	applied	for	
the	management	of	forested	areas	in	The	
Netherlands	the	effect	of	such	manage-
ment	on	tick	populations	was	addressed.	
It	could	be	shown	that	the	presence	of	
cattle	in	a	woodland	resulted	in	a	locally	
reduced	tick	density,	whereas	Borrelia in-
fection	prevalence	remained	the	same	
compared	to	ungrazed	woodlands.	This	
tick-reducing	effect	of	cattle	was	attrib-
uted	to	the	negative	effect	of	cattle	on		
rodent	populations.	Effects	of	other	
mechanisms	such	as	habitat	alteration	
by	the	cattle	are	argued	in	his	thesis	and	
require	further	study.	

A	central	issue	in	the	ecology	of	Lyme	
borreliosis	is	the	mechanism	by	which	
Borrelia species	circulate	between	the	life	
stages	of	ticks	and	their	hosts.	This	circu-
lation	is	strongly	affected	by	the	chance	
that	the	tick	finds	a	host.	Borrelia burgdor-
feri s.l.-infected	I. ricinus nymphs	exhibit	
an	increased	walking	activity	and	have	
an	increased	resistance	to	desiccation	
compared	to	uninfected	ticks.	These	Bor-
relia-mediated	effects	can	contribute	to	
increased	chances	of	host	finding	by	the	
tick,	and	thereby	to	an	increased	trans-
mission	of	Borrelia	species.	

In	conclusion,	Borrelia-infected	ticks	
were	present	at	all	studied	locations,	but	
with	a	dynamic	heterogeneity,	which	is	
partly	influenced	by	habitat	characteris-
tics	and	rodent	hosts.	The	introduction	of	
large	herbivores	can	become	an	advanta-
geous	management	strategy	that	helps	
reducing	the	incidence	of	Lyme	borrelio-
sis,	which	would	benefit	from	further	ex-
perimental	confirmation	of	the	exact	
mechanisms	underlying	this	relation-
ship.	The	established	B. burgdorferi	s.l.-
mediated	behavioural	changes	in	I. ricinus	
contribute	to	the	understanding	of	the	
ecology	of	Lyme	borreliosis,	and	create	
opportunities	for	future	studies	on	tick-
parasite	interactions.

The role of skin microbiota in the at-
tractiveness of humans to the malaria 
mosquito Anopheles gambiae Giles
Niels Verhulst, Wageningen Universiteit,  

Promotiedatum 9 december 2010

Malaria	is	one	of	the	most	serious	infec-
tious	diseases	in	the	world.	The	African	
mosquito	Anopheles gambiae	Giles	sensu 
stricto	(henceforth	termed	An. gambiae)	is	
a	very	effective	vector	of	the	parasitic	
species	(Plasmodium)	causing	this	disease	
in	humans.	Human	body	odours	are	pre-
sumably	the	most	important	cues	that	
enable	An. gambiae	to	find	its	blood-host.	

The	skin	microbiota	plays	an	impor-
tant	role	in	the	production	of	human	
body	odours.	The	principle	goal	of	this	
study	was	to	understand	the	role	of	the	
human	skin	microbiota	in	mosquito-	
host	interactions	and	to	identify	which	
compounds	produced	by	these	micro-	
organisms	are	involved	in	the	attraction	
of	An. gambiae	to	humans.

Skin	bacteria	isolated	from	human	
feet	and	grown	in vitro	on	agar	plates	
attracted	An. gambiae	and	this	attraction	
was	affected	by	incubation	time	and		
dilution	of	the	skin	microbiota.	Volatile	
blends	produced	by	some	species	of	bac-
teria	were	more	attractive	than	blends	
produced	by	other	species.	Analysis	of	
the	volatiles	produced	by	human	skin	
microbiota	led	to	the	identification	of	16	
compounds,	the	majority	of	which	had	
an	effect	on	the	host-seeking	behaviour	
of	An. gambiae. These	compounds	may	
be	used	in	mosquito	traps	or	as	mosquito	
repellents.

In	order	to	examine	the	interaction	
between	the	microbiota	on	the	skin	and	
human	attractiveness	to	mosquitoes,	
skin	emanation	and	skin	microbiota	
samples	were	taken	from	48	individuals.	
Two	groups	of	individuals	varied	signifi-
cantly	in	attractiveness	to	An. gambiae	
and	several	compounds	originating	from	
the	skin	were	associated	with	individuals	
that	were	highly	attractive	or	less	attrac-
tive	to	mosquitoes.	The	abundance	and	
composition	of	the	skin	microbiota	deter-
mined	an	individual’s	attractiveness	to	
mosquitoes.	

Tick	(Ixodes ricinus).	Photo:	Hans	Smid Malaria	mosquito	(Anopheles).	Photo:	Hans	
Smid
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It	is	concluded	that	volatiles	pro-
duced	by	the	human	skin	microbiota	play	
an	important	role	in	the	host-seeking	be-
haviour	of	An. gambiae.	Optimised	blends	
of	the	compounds	identified	may	be	used	
in	push-pull	strategies	for	the	manipula-
tion	of	mosquitoes,	thereby	reducing	the	
number	of	malaria	mosquitoes	and	the	
intensity	of	Plasmodium transmission.	
Research	on	the	role	of	skin	microbiota		
in	the	host-seeking	behaviour	of	biting	
insects	may	lead	to	a	better	understand-
ing	of	vector-host	interactions	and	con-
tribute	to	the	fight	against	vector-borne	
diseases.

The evolutionary genetics of life- 
history traits in a haplodiploid mite
Nicola S.H. Tien, Universiteit van Amsterdam 

(IBED), promotiedatum 18 november

The	aim	of	this	PhD	thesis	is	to	unravel	
the	genetic	architecture	of	life-history	
traits	in	a	haplodiploid	arthropod:	the	
two-spotted	spider	mite	(Tetranychus	
urticae),	a	ravenous	herbivore	and	a	seri-
ous	pest	of	agricultural	crops.	Data	on	the	
amount	and	distribution	of	genetic	vari-
ance	within	traits	and	the	presence	of		
genetic	covariance	between	traits	were	
analysed	to	answer	questions	emerging	
from	theory	on	life-history	evolution.		
Assuming	that	life-history	traits	are	un-
der	strong	directional	selection	(since	
such	traits	by	definition	have	a	direct	ef-
fect	on	individual	fitness),	the	amount	of	
additive	genetic	variance	for	life-history	
traits	is	expected	to	be	reduced.	However,	
oviposition	rate	exhibited	high	additive	
genetic	variance.	This	triggered	the	ques-
tion	how	this	variation	is	maintained:		
via	balancing	selection	(e.g.,	via	genetic	
trade-offs)	or	via	directional	selection	
(i.e.,	via	the	mutation-selection	balance).	
It	was	shown	that	the	mutation-selection	
balance	is	the	major	force	shaping	the	
genetic	architecture	of	this	trait	in	the	
population	under	test.	Also,	experiments	
were	conducted	to	investigate	the	pres-
ence	of	genetic	trade-offs	among	life-	
history	traits	and	between	life-history	
traits	and	behavioural	traits	that	are	cen-
tral	to	the	ecology	of	this	species:	web	
production	and	dispersal.	No	evidence	
for	genetic	trade-offs	was	found.	Theory	
on	life-history	evolution	also	predicts	
that	for	haplodiploids	the	strength	of	se-
lection	against	deleterious	recessive	vari-
ance	is	related	to	gender:	the	efficiency	
of	purifying	selection	should	be	higher	
for	genes	expressed	in	the	haploid	males	
than	for	genes	exclusively	expressed	in	
the	diploid	females.	In	agreement	with	
this	prediction,	the	effects	of	inbreeding	
were	found	to	be	stronger	in	female-	

limited	traits.	Finally,	the	occurrence	of	
inbreeding	depression	yields	the	predic-
tion	that	the	mites	will	avoid	inbreeding	
via	disassortative	mate	choice.	The	thesis	
presents	evidence	that	this	is	indeed	the	
case.

The interplay between genetic and le-
arned components of behavioural traits 
– Olfactory responses of predatory mi-
tes to signals contained in a herbivore-
induced plant volatile
Beata Sznajder, Universiteit van Amsterdam, 

promotiedatum 16 september 2010

Dit	proefschrift	gaat	over	de	evolutie	van	
gedragskenmerken	die	een	genetische	
basis	hebben,	maar	ook	veranderbaar	
zijn.	De	verandering	die	ik	heb	onder-
zocht	is	een	adaptieve	(aangeleerde)		
respons	op	omgevingsinvloeden.	

Het	eerste	gedeelte	van	dit	proef-
schrift	omvat	experimenteel	onderzoek	
naar	de	aanwezigheid	van	genetische	va-
riatie	in	het	gedrag	van	de	roofmijt	Phyto-
seiulus	persimilis	met	betrekking	tot	speci-
fieke	plantengeuren.	Deze	geuren	zijn	
mengsels	van	vluchtige	stoffen,	herbi-
voor-geïnduceerde	plantengeurstoffen	
(HIPVs)	genoemd.	Deze	stoffen	worden	
door	een	plant	afgegeven	na	aantasting	
door	herbivore	mijten,	die	een	prooi	vor-
men	voor	de	roofmijten.	De	samenstel-
ling	van	het	mengsel	van	plantengeur-
stoffen	is	specifiek	voor	de	plantensoort	
–	herbivoor	combinatie.	Het	is	daarom	
aannemelijk	dat	natuurlijke	vijanden	van	
herbivoren	HIPVs	kunnen	gebruiken	als	
signaal	voor	de	aanwezigheid	van	prooi	
en	zo	de	locatie	van	prooi	kunnen	detec-

teren.	De	samenstelling	van	plantengeur-
stoffen	varieert	tussen	plantensoorten	en	
ook	met	de	grootte	en	duur	van	de	aan-
tasting.	Bovendien	komen	in	natuurlijke	
situaties	meerder	plantensoorten	naast	
elkaar	voor	en	vinden	besmettingen	met	
meerdere	soorten	herbivoren	plaats.	Dit	
roept	de	vraag	op	hoe	roofmijten	uit	de	
variatie	in	samenstellingen	van	HIPVs	
een	signaal	voor	de	aanwezigheid	van	
prooi	kunnen	afleiden.	Adaptief	leerge-
drag	zou	kunnen	dienen	om	de	predator-
voorkeur	voor	specifieke	plantengeur-
stoffen	(of	een	mix	daarvan)	bij	te	hou-
den	en	te	versterken,	na	eerdere	erva-	
ringen	van	deze	vluchtige	stoffen	in	de	
aanwezigheid	van	geschikte	prooi.	Als	
daarnaast	ook	specifieke	HIPVs	sterk		
gekoppeld	zijn	aan	de	aanwezigheid	van	
prooi,	dan	zouden	genetisch	bepaalde	
predatorvoorkeuren	voor	deze	HIPVs	
kunnen	evolueren	door	natuurlijke	selec-
tie.	Eerdere	bevindingen	over	een	gene-
tisch	bepaalde	respons	op	HIPVs	in	P.	per-
similis	spreken	elkaar	echter	tegen.	In	
sommige	onderzoeken	is	een	predator-
voorkeur	voor	specifieke	HIPVs	aange-
toond,	zelfs	zonder	eerdere	ervaring	met	
deze	plantengeurstoffen.	Andere	onder-
zoeken	daarentegen	lieten	zien	dat	eer-
dere	ervaring	met	een	bepaalde	HIPV	
noodzakelijk	zou	kunnen	zijn	voor	de	
totstandkoming	van	de	voorkeur	voor	die	
plantengeurstof.	In	deze	onderzoeken	is	
echter	gekeken	naar	predatorgedrag	op	
populatie	niveau	en	dus	in	genetisch	va-
riabele	populaties.	

In	het	eerste	gedeelte	van	dit	proef-
schrift	heb	ik	onderzocht	of	er	een	ge-	
netische	basis	is	voor	de	respons	van		
P.	persimilis	op	een	vluchtige	stof	(methyl-
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salicylzuur,	MeSa)	die	geïnduceerd	wordt	
door	vraat	van	een	prooi,	de	herbivore	
mijt	Tetranychus	urticae.	Ik	heb	aange-
toond	dat	er	variatie	bestaat	in	predator-
responsen	op	MeSa	tussen	genetisch		
homogene	predatorlijnen	(zogenaamde	
isofemale-lijnen),	hiermee	wordt	beves-
tigd	dat	dit	gedrag	een	genetische	com-
ponent	heeft.	Bovendien	heb	ik	laten	zien	
dat	predatorresponsen	op	MeSa	afhanke-
lijk	van	de	context	zijn,	in	zoverre	dat	de	
responsen	veranderd	worden	door	zowel	
de	fysiologische	staat	van	de	predatoren	
(het	wel	of	niet	goed	doorvoed	zijn)	als	
door	de	achtergrondgeuren	van	vluchtige	
stoffen	die	door	niet-aangetaste	planten	
worden	uitgescheiden.	Deze	resultaten	
wijzen	erop	dat	dit	gedrag	zou	kunnen	
evolueren,	dat	wil	zeggen	dat	het	gedrag	
door	selectie	zou	kunnen	veranderen.		
Bovendien	suggereren	de	resultaten	dat	
de	respons	van	deze	predator	op	MeSa	
afhankelijk	zou	kunnen	zijn	van	een	eco-
logisch	relevante	context	van	andere	
vluchtige	stoffen.

Een	selectieproef	met	isofemale	lij-
nen	bevestigde	dat	de	predatorrespons	
op	MeSa	een	genetische	component	
heeft.	Daarnaast	heb	ik	met	het	analyse-
ren	van	de	responsen	van	verschillende	
isofemale	lijnen,	zowel	voor	als	na	een	
ervaring	met	MeSa,	aangetoond	dat	er	
verschillende	genotypen	zijn	met	betrek-
king	tot	leervermogen.	Dit	predatorken-
merk	zou	dus	samen	kunnen	evolueren	
met	de	genetisch	bepaalde	voorkeur	voor	
MeSa	(of	andere	HIPVs).

In	het	tweede	gedeelte	van	dit	proef-
schrift	heb	ik	theoretische	voorspellingen	
verkend	voor	evolutie	van	gedragsken-
merken	die	veranderd	zijn	door	adaptief	
leren,	dat	wil	zeggen	leren	waarmee	fit-
ness	verbeterd	wordt.	Ik	heb	mij	in	het	
bijzonder	gericht	op	de	hypothese	dat	
adaptief	leren	de	evolutiesnelheid	van	
een	genetisch	bepaald	kenmerk	verhoogt	
(het	zogenaamde	Baldwin	effect).	Ik	heb	
kunnen	vaststellen	dat	het	laten	evolue-
ren	van	adaptief	leren	tot	gevolg	heeft	
dat	het	aantal	generaties	dat	nodig	is	om	
een	fitness-piek	te	bereiken	sterk	geredu-
ceerd	wordt	als	(1)	het	netto-effect	van	
leren	op	fenotypische	fitness	groot	is,		
(2)	leren	ten	koste	gaat	van	de	fitness,	en	
(3)	het	initiële	leerniveau	hoger	is	dan	het	
evolutionaire	optimum.	Daarnaast	heb	ik	
gevonden	dat	er	een	kritiek	leerniveau	is	
waarboven	leren	een	selectievoordeel	op-
levert	en	naar	een	optimaal	niveau	evolu-
eert,	en	dat	onder	dit	niveau	leren	selec-
tief	nadelig	is.	Tevens	wordt	boven	deze	
drempel	de	gezamenlijke	evolutie	van		
leren	en	aangeboren	gedrag	versneld.	
Wanneer	het	netto-effect	van	leren	op		
fenotypische	fitness	daarentegen	klein	is	
dan	verloopt	de	evolutie	van	het	fenotype	

in	feite	alleen	door	veranderingen	in	aan-
geboren	gedrag.

De	overvloed	aan	theorie	over	het	
Baldwin	effect	bevestigt	dat	adaptief	le-
ren	een	positieve	rol	zou	kunnen	spelen	
in	de	evolutie	van	aangeboren	kenmer-
ken.	Relevante	vragen	hierbij	zijn:	hoe	
kan	de	verhoging	in	fitness	als	gevolg	van	
adaptief	leergedrag	geschat	worden,	wat	
zijn	de	kosten	van	leren	uitgedrukt	in		
fitness	en	hoe	kan	adaptief	leergedrag	
evolutie	in	een	veranderende	omgeving	
beïnvloeden.	Het	belangrijkste	is	dat	een	
empirisch	antwoord	op	deze	vragen	tot	
op	heden	nagenoeg	ontbreekt.	Een	derge-
lijke	empirische	aanpak	vereist	een	mo-
del	dat	genetische	variatie	voor	zowel	
een	gedragskenmerk	als	voor	leerver-	
mogen	bevat.	De	experimenten	die	in	dit	
proefschrift	zijn	beschreven,	betreffende	
de	respons	van	de	roofmijt	P.	persimilis	
op	een	herbivoor-geïnduceerde	planten-
geurstof,	laten	zien	dat	hierbij	aan	beide	
voorwaarden	voldaan	is.

Effects of spatial heterogeneity on in-
traguild predation
Tessa van der Hammen, Universiteit van  

Amsterdam, promotiedatum 15 oktober 2010

Bij	intraguild-predatie	voedt	een	predator	
zich	niet	alleen	met	een	prooi,	maar	ook	
met	diens	voedselbron.	Dit	houdt	in	dat	
intraguild-predatoren	en	-prooien	zowel	

door	competitie	als	door	predatie	met	el-
kaar	verbonden	zijn.	Intraguild-predatie	
komt	veel	voor,	maar	bestaande	theorie-
en	verklaren	niet	het	veelvuldig	voorko-
men	in	de	natuur.	Dit	proefschrift	gaat	
over	het	gebruik	van	ruimtelijke	struc-
tuur	door	intraguild-prooien	en	-predato-
ren	–	de	prooien	zouden	in	de	ruimte	
kunnen	ontsnappen	aan	predatie	(vooral	
op	de	juveniele	stadia),	bijvoorbeeld	door	

1 Voedselweb-interacties	tussen	de	roofmijten	Iphiseius degenerans	en	Neoseiulus cucumeris,	
de	trips	Frankliniella occidentalis	en	stuifmeel,	hun	gezamelijke	voedselbron.	(a)	Reciproke	
intraguild-interactie	tussen	I. degenerans	en	trips:	de	roofmijt	voedt	zich	met	de	larven	van	de	
trips,	maar	tripsen	gaan	in	de	tegenaanval	door	roofmijteieren	leeg	te	zuigen.	(b)	Reciproke	
intraguild-interactie	tussen	I. degenerans	en	N. cucumeris:	beide	roofmijten	eten	de	juvenielen	
van	de	andere	soort.
1 Food web interactions of Iphiseius degenerans, Neoseiulus cucumeris, Frankliniella occidentalis 
(thrips) and their common resource, pollen. (a) Reciprocal intraguild interactions between  
I. degenerans and thrips. I. degenerans preys on the larvae of thrips, but thrips also counter-
attack on the eggs of the predatory mites. (b) reciprocal intraguild predation of I. degenerans 
and N. cucumeris, both mite species prey on each others’ juveniles.
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weg	te	gaan	van	een	plek	waar	rovers	
zijn,	of	door	zich	(of	hun	eieren)	te	ver-
stoppen.	Bij	dit	onderzoek	maakte	ik		
gebruik	van	een	experimenteel	systeem	
bestaande	uit	roofmijten	(Iphiseius dege-
nerans	en	Neoseiulus cucumeris)	en	Cali-
fornische	trips	(Frankliniella occidentalis)	
(figuur	1).	

De	eerste	twee	hoofstukken	laten	zien	
dat	competitie	de	verdeling	beïnvloedt	
van	twee	reciproke	intraguildpredatoren	
(dat	wil	zeggen,	twee	soorten	die	zowel	
elkaars	intraguild-prooi	als	-predator	
zijn).	Anders	dan	N. cucumeris	verdeelt	
I. degenerans	zich	zo	over	twee	plekken	die	
verschillen	in	voedselaanbod	dat	het	aan-
tal	individuen	per	plek	evenredig	is	met	
het	voedselaanbod	(deze	roofmijt	volgt	
een	zogenaamde	ideaal	vrije	verdeling).	

In	het	bijzijn	van	de	andere	soort	verde-
len	beide	soorten	zich	niet	anders	dan	
wanneer	ze	alleen	zijn,	maar	ze	leggen	
wel	vaker	eieren	op	plekken	waar	de	an-
dere	soort	minder	eieren	had	gelegd	en	
verkleinen	daarmee	waarschijnlijk	de	
kans	op	predatie	van	juvenielen.	Neosei-
ulus cucumeris	vermijdt	–	en	legt	minder	
eieren	op	–	plekken	waar	I. degenerans	
voordien	sporen	had	achtergelaten,	bij-
voorbeeld	plekken	waar	I. degenerans	de	
larven	van	N. cucumeris	predeerde.

De	verdeling	van	beide	roofmijten	
hangt	ook	af	van	wie	er	eerder	aankomt	
op	een	fourageerplek.	De	soort	die	later	
aankwam	ging	vaker	naar	een	andere	
voedselplek,	ook	al	was	er	geen	gebrek	
aan	voedsel.	Dit	gedrag	bevordert	segre-
gatie	tussen	de	twee	soorten	waardoor		

de	kansen	op	co-existentie	toenemen.	
Soortgelijke	trends	zien	we	in	de	interac-
tie	tussen	Californische	trips	(Frankliniella 
occidentalis)	en	zijn	intraguild-predator	
I. degenerans (figuur	1).	Deze	trips	eet	de	
eieren	van	de	roofmijt,	en	heeft	daar	niet	
alleen	voordeel	bij	door	de	hoge	voedsel-
kwaliteit,	maar	het	houdt	ook	de	vijand	
uit	de	buurt.	

De	conclusie	is	dat	de	ruimtelijke		
verdeling	door	het	spel	van	competitie,	
predatie,	vermijden	van	predatie	en	het	
inspelen	op	deze	facetten	een	verklaring	
kan	bieden	voor	het	algemeen	voorko-
men	van	intraguild-predatie,	en	dat	theo-
retische	modellen	rekening	zouden	moe-
ten	houden	met	de	rol	van	dit	soort	
verdelingen.


