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aan Erik of het klein insectenboek van 
Godfried Bomans. Het berust natuurlijk 
op zuiver toeval dat Spinder bekroond 
wordt in de periode dat Erik het boek is 
dat in november 2013 alle aandacht krijgt 
van de Stichting Collectieve Propaganda 

van het Nederlandse Boek. Spinder heb 
ik met veel genoegen gelezen. Het is een 
aanrader voor jong en oud, vooral voor 
in insecten geïnteresseerde personen. 
Alleen al vanwege het mooie tekenwerk 
door Karst-Janneke Rogaar is het boek 

het waard om in handen te nemen.

Rinny E. Kooi
Instituut Biologie Leiden

Promoties
Multitrophic interactions on a range-
expaning plant species
Taiadjana F.M. Fortuna, Wageningen Univer- 

siteit, promotiedatum 19 november 2013

Het klimaat en de omgeving veranderen, 
op mondiaal niveau. Deze veranderingen 
hebben ertoe geleid dat veel plantensoor-
ten hun leefgebied kunnen opschuiven 
naar nieuwe arealen, waar ze al dan niet 
opzettelijk door de mens worden geïntro-
duceerd. Enkele van deze uitheemse 
soorten belanden daardoor in zeer gun-
stige abiotische omstandigheden en zijn 
in staat om nieuwe (voedselweb)inter- 
acties te vormen in het geïnvadeerde 
ecosysteem. Op het moment dat hun  
ge-coëvolueerde vijanden (herbivoren, 
pathogenen, etc.) afwezig zijn, hebben  
de uitheemse planten een competitief 
voordeel ten opzichte van de inheemse 
planten. Dit competitief voordeel kan 
vervolgens bijdragen aan het invasie- 
succes. De ecologische impact die uit-
heemse invasieve plantensoorten hebben 
is uitgebreid onderzocht. Dit onderzoek 
betreft meestal intercontinentale inva-
sies (deze planten hebben hun oorsprong 
op andere continenten). Kennis over hoe 
intracontinentale uitheemse planten 
(deze planten verschuiven hun leefge-
bied op hetzelfde continent als waar ze 
van oorsprong voorkomen) de multitrofe 
interacties in hun nieuwe omgeving be-
invloeden is echter gering. Deze kennis is 
belangrijk omdat klimaatverandering en 
andere mondiale veranderingen in het 
milieu ertoe hebben geleid dat veel plan-
ten hun areaal kunnen (en bezig zijn te) 
vergroten op hetzelfde continent. De stu-
die naar invasieve planten en hun vijan-
den heeft zich tot nu toe voornamelijk 
geconcentreerd op de bitrofe interactie 
tussen alleen de plant en diens herbi- 
voren. Om een bredere kennis te krijgen 
over de biotische factoren die geïnva-
deerde gemeenschappen reguleren, moet 
er echter ook gekeken worden naar de in-
teracties met de hogere trofische niveaus 
(bijv. natuurlijke vijanden van de herbi-
voren), omdat deze een belangrijke rol 
spelen bij het structureren en functione-
ren van voedselwebben. Dit proefschrift 
onderzoekt de interactiemechanismen 
tussen een uitheemse (intracontinentale) 
plant en de inheemse bovengrondse her-

bivoren en hun natuurlijke vijanden. 
Daarnaast heb ik de rol die de nieuwe 
multitrofe interacties kunnen spelen in 
de succesvolle vestiging van de uitheem-
se plant onderzocht. 

Mijn modelsysteem is Bunias orien-
talis (Brassicaceae). Deze plant komt 
oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en 
Azië, en is rond 1980 begonnen aan zijn 
opmars in Europa. In veel delen van 
Noord- en West-Europa wordt de B. orien-
talis inmiddels als invasief beschouwd. 
In Nederland wordt de plant gezien als 
genaturaliseerd, maar niet invasief. Ik  
beschrijf eerst het algemene proces dat 
ten grondslag ligt aan planteninvasies 
(zowel inter- als intracontinentaal), waar-
bij ik kort inga op hoe de uitheemse plan-
ten de interacties met hun natuurlijke 
vijanden in het nieuwe gebied kunnen 
beïnvloeden.

Vervolgens vergelijk ik, met behulp 
van een community approach, de vege-
tatiesamenstelling en de levensgemeen-
schap van evertebraten (ongewervelde 
dieren) op de uitheemse plant en drie 
nauw verwante inheemse soorten. Hier-
voor heb ik ze gedurende hun gehele 
groeiseizoen in Nederland bemonsterd. 
Door de herbivore druk, bladschade en 
carnivore druk tussen de plantensoorten 
te vergelijken, kon ik de ‘enemy-release-
hypothesis’ (ERH) testen. In overeen-

stemming met de voorspellingen van de 
ERH bleken de uitheemse planten in hun 
nieuwe leefgebied minder bladschade te 
hebben en huisvestten ze een kleinere 
gemeenschap aan evertebraten dan de 
inheemse plantensoorten. Tijdens de 
piek in seizoensgebonden abundantie 
aan geleedpotigen (arthropoden) was  
de potentiële carnivore druk op de her-
bivoren hoger op de uitheemse plant 
dan de op de inheemse soort die op dat 
moment rijkelijk aanwezig was. Om de 
verminderde herbivore druk op de uit-
heemse soort beter te begrijpen, heb ik de 
hardheid van de bladeren van alle plan-
tensoorten gemeten. Daaruit bleek dat 
de hardheid van de bladeren van de uit-
heemse soort hoger was dan die van alle 
inheemse soorten. Ook vond ik een lage-
re taxonomische rijkdom en abundantie 
van invertebraten op de uitheemse dan 
op de inheemse plantensoorten. Het is 
daarom zeer goed mogelijk dat er minder 
herbivoren op de uitheemse plant zitten 
door het gecombineerde effect van de 
vraatresistentie gerelateerde eigenschap-
pen van de plant en grotere druk van  
de hogere trofische niveaus. De samen- 
stelling en structuur van de planten- 
gemeenschap waarin de uitheemse plant 
terechtkomt kan ook een effect hebben 
op de diversiteit aan herbivore en carni-
vore insecten. Ik kom tot de conclusie dat 
de ERH (voornamelijk gebaseerd op inter-
continentale invasies) ook een potentieel 
belangrijke rol kan spelen bij het succes 
van intracontinentale planteninvasies.

Een grote uitdaging in het onderzoek 
naar planteninvasies is het begrijpen 
van hoe (intracontinentale) planten in 
een nieuw gebied de trofische inter-
acties met de inheemse herbivoren en 
carnivoren beïnvloeden, en hoe deze 
geleedpotigen reageren op de nieuwe 
plant. Ik formuleer de hypothese dat de 
morfologische en chemische eigenschap-
pen van uitheemse invasieve planten 
een effect hebben op het gedrag van 
herbivoren, predatoren, en parasitoïden 
uit de geïnvadeerde levensgemeenschap. 
De invasieve plant kan eigenschappen 
bezitten die een barrière vormen voor 
de verspreiding van geleedpotigen of die 
hun zoektocht naar geschikte waard-
planten minder succesvol maakt. Ook 
kan de plant aantrekkelijk zijn voor de 
inheemse volwassen herbivoren maar 
juist giftig voor hun larven: een ecolo-
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gische val. Herbivoren en hun vijanden 
kunnen daarentegen ook juist profiteren 
van de vestiging van de uitheemse plant 
doordat het een lokale vergroting van het 
voedselaanbod is. In dit hoofdstuk ga ik 
bovendien in op de gevolgen van de ves-
tiging van uitheemse planten op zowel 
plaagbestrijding in agro-ecosystemen als 
natuurlijk behoud van inheemse geleed-
potige levensgemeenschappen.

Twee hoofdstukken bevatten de resul-
taten van experimenten die de hypothe-
sen geformuleerd in het vorige hoofdstuk 
testen. Het eerste experiment vergelijkt 
het effect van het verschil in kwaliteit 
van de uitheemse en een inheemse plan-
tensoort (Brassica nigra) als voedselplant 
voor een bladkauwende specialistische 
herbivoor en twee van diens parasitoïden: 
een soort die de larve parasiteert en een 
soort die het popstadium als gastheer 
heeft. Ik stel hier de vraag hoe parasi-
toïden hun gastheer het meest effectief 
kunnen gebruiken en hoe deze precieze 
strategie beïnvloed kan worden door de 
voedselkwaliteit van de uitheemse plant. 
In het tweede experiment vergelijk ik het 
verschil in ovipositie voorkeur (leggen 
van eieren) en het verschil in de overle-
ving en groei van het nageslacht van de 
specialistische herbivoor op de uitheem-
se plant en de inheemse plant Sinapis 
arvensis. Om de mechanismen die leiden 
tot plantenvoorkeur bij geleedpotige her-
bivoren beter te begrijpen, onderzocht ik 
de reactie van de larveparasitoïde op zo-
genaamde ‘herbivore-induced plant vola-
tiles’ (HIPV). De specifieke samenstelling 
van deze vluchtige plantenstoffen kan  
de mate van aantrekking van de parasito-
iden sterk bepalen. De aantrekking van  
de parasitoïde door de waardplant heb ik 
bepaald door parasitisme van de herbi-
voor op de uitheemse en inheemse plant 
te vergelijken. De resultaten laten zien 
dat het gedrag en de ontwikkeling van  
de specialistische herbivoor negatief 
wordt beïnvloed door de uitheemse plant. 
Deze blijkt bovendien over het algemeen 
minder geschikt te zijn als waardplant 
voor de herbivoor dan de inheemse soor-
ten. Het effect van de uitheemse plant 
op de parasitoïden (met elk een ander 
zoekgedrag) was echter niet uniform. 
De popparasitoïde (idiobiont) had een 
hogere overleving op de uitheemse plant 
dan de larveparasitoïde (koinobiont). De 
laatstgenoemde parasiteerde bovendien 
minder gastheren op de uitheemse plant. 
Ik concludeer daarom dat er een posi-
tieve selectiedruk is op de specialistische 
herbivoren om zich aan te passen aan 
de nieuwe uitheemse plant door in te 
spelen op de ‘enemy free space’. Dit kan 
uiteindelijk leiden tot een acceptatie van 
de uitheemse plant als waardplant door 

de herbivoor, wat weer kan resulteren in 
het inperken van de verspreiding van de 
uitheemse plant. Anderzijds reageerde 
de koinobionte parasitoïde niet verschil-
lend op de HIPVs van de uitheemse en 
inheemse planten. Dit kan betekenen 
dat de kolonisatie van de herbivoren op 
de uitheemse plant gevolgd kan worden 
door de kolonisatie van de natuurlijke 
vijanden. Dit kan juist resulteren in een 
nieuw soort ‘enemy release’ voor de uit-
heemse plant: een alternatieve mogelijk-
heid die nog niet veel onderzocht is.

Op het moment dat uitheemse plan-
ten hun areaal vergroten op hetzelfde 
continent, kunnen ze in het nieuwe 
gebied in contact komen met dezelfde 
insecten als waarmee ze ge-coëvolueerd 
zijn. In hoofdstuk 6, met behulp van een 
biogeografische aanpak, onderzoek ik 
daarom het effect van intraspecifieke  
variatie in resistentiekenmerken van  
B. orientalis op de prestatie van twee blad-
kauwende herbivoren (een specialist en 
een generalist) en een belangrijke koi-
nobionte parasitoïde van de generalist. 
Deze parasitoïde komt oorspronkelijk uit 
het nieuwe gebied. Ik heb de prestaties 
van de insecten vergeleken op planten 
afkomstig uit populaties uit het oor-
spronkelijke gebied, het uitheemse in-
vasieve en het uitheemse niet-invasieve 
gebied. Om meer te weten te komen over 
de specifieke kenmerken van planten- 
afweer die een invloed kunnen hebben 
op de prestaties van de insecten, heb ik 
naar de gehele metabole vingerafdruk 
van de plant gekeken. Daarbij heb ik spe-
cifiek gelet op de glucosinolaat profielen 
(een maat voor chemische afweer), en  
trichomendichtheid en structuur (als 
maat van mechanisme afweer). Er bleek 
een grote intraspecifieke variatie in 
trichomen, metabole profielen en gluco-
sinolaten te zijn. Planten uit de oorspron-
kelijke regio waren beter beschermd 
dan hun soortgenoten uit het nieuwe 
leefgebied. Deze variatie kwam overeen 
met de prestatie van de generalistische 
herbivoor en diens parasitoïd, die minder 
goed ontwikkelden op planten uit de oor-
spronkelijke regio. Het is een mogelijk-
heid dat de planten in het nieuwe leef-
gebied (waar ze gevrijwaard zijn van hun 
ge-coëvolueerde specialistische vijanden) 
de investering in hun verdediging veran-
derd hebben, waardoor ze juist ten prooi 
kunnen vallen aan generalistische herbi-
voren wiens gedrag en aantallen niet te 
voorspellen zijn. Het behoort echter ook 
tot de mogelijkheden dat het ‘founder 
effect’ en genetische drift een belang-
rijke rol spelen in het verklaren van de 
intraspecifieke variatie. Bunias orientalis is 
in de 18e eeuw door de mens in zijn nieu-
we leefgebied geïntroduceerd, en is pas 

vanaf de jaren 1980 begonnen aan zijn 
opmars in Centraal- en Noord-Europa. 
Om de evolutionaire veranderingen die 
de planten hebben ondergaan gedurende 
hun areaalvergroting beter te begrijpen, 
is het essentieel om de bronpopulaties te 
vinden. 

Tot slot bediscussieer ik in de synthe-
se van dit proefschrift de gepresenteerde 
resultaten en doe ik suggesties voor ver-
volgonderzoek. Toekomstig onderzoek 
zal de bronpopulaties moeten vinden van 
waaruit de plant zijn opmars is begon-
nen. Vervolgens zal het veel inzicht geven 
wanneer de multitrofe interacties tus-
sen de uitheemse plant en de inheemse 
gemeenschappen bestudeerd worden 
over het transect van oorspronkelijk tot 
nieuw leefgebied. Om ons begrip omtrent 
de complexiteit inherent aan intraconti-
nentale plantinvasies te vergroten is het 
essentieel om in dit onderzoek naar  
multitrofe interacties rekening te hou- 
den met de boven- en ondergrondse  
anatomie van de plant (wortels en sprui-
ten) en hoe deze gescheiden comparti-
menten elkaar beïnvloeden.

Insects on individual plants: plant  
quality, plant diversity and abo-
veground-belowground effects
Olga Kostenko, Wageningen Universiteit,  

promotiedatum 14 februari 2014

Planten en insecten vormen de basis van 
veel ecosystemen en ze zijn verantwoor-
delijk voor belangrijke ecologische func-
ties. Gedurende de laatste drie decennia 
zijn ecologen en entomologen zich er 
steeds meer bewust van geworden dat 
het aantal insecten en de soortsamen-
stelling van die insecten op één planten-
soort sterk kan variëren tussen indivi- 
duen van die plantensoort. Het is echter 
nog steeds niet duidelijk welke factoren 
verantwoordelijk zijn voor deze variatie 
en op welke manier die variatie tot stand 
komt. Met meer kennis hierover kunnen 
we beter voorspellen hoe insectenge-
meenschappen er op een bepaalde plant 
uitzien en hoe ze zullen reageren op  
veranderingen in het milieu. Eerder on-
derzoek heeft aangetoond dat zowel de 
kwaliteit van de waardplant (zoals de 
hoeveelheid voedingsstoffen en plant- 
verdedigingsstoffen) als haar omgeving 
insecten kunnen beïnvloeden. In dit  
promotieonderzoek heb ik met een com-
binatie van kas- en veldexperimenten 
onderzocht hoe intraspecifieke variatie 
in de waardplantkwaliteit en de omrin-
gende planten de insectengemeenschap 
op een individuele plant bepalen. Ik heb 
dit onderzoek gedaan met jakobskruis-


