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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.
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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-
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kruid (Jacobaea vulgaris Gärtner ssp. vulga-
ris) en de bovengrondse en ondergrondse 
multitrofe gemeenschap waar deze plant 
mee geaffilieerd is. Populaties van ja-
kobskruiskruid vertonen veel variatie in 
concentraties pyrrolizidine alkaloïden 
(PAs), plantverdedigingsstoffen die karak-
teristiek zijn voor J. vulgaris. Bovendien 
komen natuurlijke populaties van J. vul-
garis in verschillende types vegetaties 
voor, en komt de plant zowel in hoge 
dichtheden voor als in lage dichtheden  
in soortenrijke graslanden. Bovendien is 
J. vulgaris waardplant van een groot aan-
tal gespecialiseerde en generalistische 
insecten.

In mijn onderzoek heb ik allereerst de 
rol van de voedingswaarde van de plant 
in de interacties tussen ondergrondse en 
bovengrondse insecten bestudeerd. Zulke 
ondergrondse-bovengrondse-interacties 
zijn de afgelopen twee decennia veel- 
vuldig bestudeerd. Hoe ondergrondse, 
worteletende insecten de groei en 
ontwikkeling van bovengrondse sluip-
wespen (natuurlijke vijanden van de 
plantenetende insecten) beïnvloeden is 
echter nog praktisch niet onderzocht. 
Ook de rol van PA’s in deze boven- en on-
dergrondse interacties is nog grotendeels 
onbekend. In een kasexperiment testte ik 
de hypothese dat wortelvraat resulteert 
in een toename van plantverdedigings-
stoffen (zoals PA’s) in bovengronds plant-
weefsel en daardoor een negatieve in-
vloed heeft op de groei van bovengrondse 
plantenetende insecten en sluipwespen. 
In tegenstelling tot een grote meerder-
heid van eerder gepubliceerde studies en 
mijn hypothese ontdekte ik dat bescha-
diging van de wortels door ritnaalden re-
sulteerde in een lagere concentratie van 

plantverdedigingsstoffen in de bladeren 
van J. vulgaris. Interessant is dat deze ver-
mindering in plantverdedigingsstoffen 
niet leidt tot een verhoogde groei van  
de bovengrondse generalistische plan-
tetende insecten en van sluipwespen.  
De bovengrondse insecten werden 
nauwelijks beïnvloed door worteleters. 
Worteletende insecten beïnvloedden 
niet alleen de hoeveelheid, maar ook 
de samenstelling van PA’s in het blad. 
Dit leidde echter niet tot een verschil in 
de concentratie van giftige PA’s tussen 
controleplanten en planten die aange-
tast waren door worteletende insecten. 
Dit kan verklaren waarom de groei van 
bovengrondse insecten niet beïnvloed 
werd door worteleters terwijl de totale 
hoeveelheid plantverdedigingsstoffen 
in het blad verminderde. Op basis van 
deze resultaten beschrijf ik een moge-
lijk mechanisme dat kan verklaren hoe 
wortelvraat door insecten kan leiden tot 
veranderingen in PA-concentraties en de 
samenstelling van PAs in planten.

Hoewel er recentelijk veel onderzoek 
gepubliceerd is over de interacties tussen 
ondergrondse en bovengrondse organis-
men, is de temporele dynamiek van deze 
interacties nog vrij onbekend. Om deze 
temporele effecten te bestuderen voerde 
ik een kasexperiment uit dat bestond uit 
twee fasen. In dit experiment testte ik de 
hypothese dat bovengrondse en onder- 
grondse schade aan de plant door insec-
ten kan leiden tot veranderingen in de 
dichtheid en soortensamenstelling van 
bodemmicro-organismen, die vervolgens 
de groei en chemie van een nieuwe gene- 
ratie planten op diezelfde bodem kunnen 
beïnvloeden (ook wel ‘legacy of nalaten-
schapeffect’ genoemd). Deze veranderin-
gen in plantengroei en -chemie kunnen 
op hun beurt de interacties beïnvloeden 
tussen deze nieuwe planten en hun bo-
vengrondse herbivoren en de natuurlijke 
vijanden van die herbivoren. De resulta-
ten van het experiment lieten zien dat 
wortel en bladschade door insecten in-
derdaad kan leiden tot legacy-effecten in 
de bodem. Nieuwe planten die in grond 
opgroeiden met een legacy van boven- of 
ondergrondse schade, verschilden sterk 
in hun groei en chemische samenstelling. 
Opmerkelijk is dat deze veranderingen in 
de chemie van de plant ook de interacties 
tussen de nieuwe plant en plantenetende 
insecten en hun natuurlijke vijanden 
beïnvloedden. Dit impliceert dat de groei 
van een insect op een plant de interacties 
tussen planten en insecten uit het verle-
den kunnen weerspiegelen. De resultaten 
van dit onderzoek zijn belangrijk voor 
zowel het onderzoeksgebied van boven-
grondse-ondergrondse-interacties en het 
onderzoek naar plant-bodem(organisme) 

interacties. Bovengrondse en onder-
grondse vraat door insecten kan plant-
bodemfeedback beïnvloeden en bodem 
micro-organismen kunnen behalve  
plantengroei ook de chemie van een 
plant en de multitrofe interacties op die 
plant beïnvloeden. Om de dynamiek en 
de structuur van multitrofe insecten- 
gemeenschappen beter te begrijpen, is 
het belangrijk om plant-insect interacties 
te bestuderen in samenhang met feed-
back-effecten tussen bodemorganismen, 
planten en insecten.

Om te bestuderen hoe de planten  
die om een waardplant heen staan de in-
secten op die waardplant beïnvloeden  
heb ik een biodiversiteitsveldexpe- 
riment opgezet en onderzoek gedaan op 
tien voormalige landbouwgronden die  
3 tot 26 jaar geleden uit productie zijn  
genomen (een zogenaamde chronose-
quentie). Ik heb ook onderzocht of de 
omringende planten of de plantenge-
meenschap waarin de waardplant groeit  
de kwaliteit van de waardplant J. vulgaris 
kunnen beïnvloeden, en in welke mate 
het aantal insecten en de samenstelling 
van de insectengemeenschap op deze 
waardplanten verklaard kan worden door 
veranderingen in de waardplant of de 
omringende planten. In het biodiversi-
teitsexperiment heb ik veldjes aangelegd 
die verschilden in diversiteit van 1 tot  
en met 9 plantensoorten en in soorten- 
samenstelling. Ook waren er veldjes  
zonder vegetatie. In al die veldjes heb  
ik 25 individuele J. vulgaris-planten ge-
plant en ik heb de natuurlijke kolonisatie 
van de lokale insectengemeenschap  
op deze planten bestudeerd. In de chro-
nosequentie bemonsterde ik individuele 
J. vulgaris-planten die op natuurlijke 
wijze de voormalige landbouwvelden 
hebben gekoloniseerd.

In het eerste jaar nadat de J. vulgaris-
planten werden geplant in de experimen-
tele veldjes, domineerde de specialisti-
sche bladluis Aphis jacobaeae. Het aantal 
bladluizen was hoger op individuele  
J. vulgaris-planten die in minder diverse 
en meer open plantengemeenschappen 
groeiden, ten opzichte van J. vulgaris-
planten die in meer diverse (en compac-
tere) plantengemeenschappen groeiden. 
Dit resultaat geeft aan dat de diversiteit 
van de omringende plantengemeen-
schappen ervoor kan zorgen dat indivi-
duele planten ‘associatieve afweer’ tegen 
herbivoren kunnen ervaren. De groei van 
de J. vulgaris-planten werd niet beïnvloed 
door de diversiteit van de omringende 
plantengemeenschappen. Echter, in 
veldjes waarin slechts één plantensoort 
groeide naast de J. vulgaris-planten was 
er een significant effect van identiteit 
van de monocultuur op de groei van  
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J. vulgaris en de aanwezigheid van blad-
luizen op die planten. Het aantal blad- 
luizen was veel hoger en de J. vulgaris- 
planten waren aanzienlijk groter in de  
veldjes zonder achtergrondvegetatie dan 
in de veldjes met achtergrond vegetatie. 
Het aantal bladluizen was niet gerela-
teerd aan de grootte van individuele  
J. vulgaris-planten. Dit suggereert dat de 
omringende plantengemeenschap een 
direct effect had op het aantal specialis- 
tische herbivoren op J. vulgaris. Er was 
geen bewijs voor een indirect effect 
waarbij de omringende vegetatie de groei 
van de J. vulgaris beïnvloedt en waarbij  
de groei van de J. vulgaris-plant vervol-
gens de bladluizen beïnvloedt.

Ook in het tweede jaar hadden de 
omringende planten een sterk effect 
op de ontwikkeling van de J. vulgaris-
planten. Slechts 30% van de J. vulgaris-
planten bloeide in het tweede jaar. De 
PA-concentratie van J. vulgaris-planten 
was lager als deze planten in diverse 
plantengemeenschappen groeiden. De 
invloed van de aanwezigheid en de iden-
titeit van de omringende planten op de 
voedings- en chemische kwaliteit van de 
J. vulgaris-planten was echter belangrijker 
dan de diversiteit van de omringende 
planten. Zowel bloeiende als vegetatieve 
planten hadden meer biomassa en bevat-
ten hogere stikstof- en PA-concentraties 
wanneer ze in veldjes zonder achter-
grondvegetatie groeiden dan in veldjes 
met omringende planten. De bloeiende  
J. vulgaris-planten hadden hogere PA- 
concentraties en lagere stikstofconcen-
traties dan de vegetatieve planten. De 
resultaten van het tweede jaar van dit 
veldexperiment laten zien dat omrin-
gende planten grote invloed kunnen heb-
ben op de intraspecifieke variatie in de 
voedingsstoffen en verdedigingsstoffen 
van een plant

Zogenaamde ‘geassocieerde effecten’ 
van omringende planten op een indivi-
duele plant kunnen ook worden bewerk-
stelligd door de invloed van die omrin-
gende vegetatie op natuurlijke vijanden 
van herbivoren, zoals sluipwespen. De 
omringende vegetatie kan bijvoorbeeld 
meer sluipwespen aantrekken door voed- 
sel, zoals nectar, of schuilgelegenheden 
te bieden. Als dit leidt tot meer sluip- 
wespen in een lokale plantengemeen-
schap dan kan dit ook leiden tot meer 
parasitering van herbivoren op een indi-
viduele plant. Om te onderzoeken hoe de 
diversiteit van de omringende vegetatie 
de parasitering van herbivoren op een in-
dividuele plant beïnvloedt, heb ik een  
uitzet- en terugvangexperiment uitge-
voerd in het biodiversiteitsexperiment.  
Ik testte hiermee of de diversiteit en 
structuur van de plantengemeenschap 

waarin een waardplant groeit, invloed 
heeft op het vermogen van sluipwespen 
om gastheren (herbivoren) te vinden. 
Voor dit experiment gebruikte ik de gene-
ralistische bladmineerder Chromatomyia 
syngenesiae en de sluipwesp Dacnusa sibi-
rica. In elk veldje van het biodiversiteits-
experiment plaatste ik J. vulgaris-planten 
met mijnen van de bladmineerder. Ver-
volgens liet ik sluipwespen los en ving ze 
terug op deze planten. In tegenstelling 
tot de resultaten van eerdere studies 
was het aantal teruggevangen D. sibirica 
hoger in complexe plantengemeenschap-
pen dan in plantengemeenschappen 
met weinig variatie in structuur. Ik be-
studeerde ook hoe de diversiteit van de 
omringende plantengemeenschappen 
de lokaal aanwezige sluipwespen van de 
bladmineerder beïnvloedde. De lokale 
sluipwespsoorten werden vaker gevan-
gen in meer open plantengemeenschap-
pen met weinig variatie in structuur.  
De voorkeur van lokale sluipwespen voor 
mindercomplexe plantengemeenschap-
pen in deze studie suggereert dat de kans 
op parasitering van herbivoren (biologi-
sche bestrijding) lager is in hoog-diverse 
plantengemeenschappen. Dit kan leiden 
tot betere overleving van de bladmine-
rende insecten en meer schade aan plan-
ten in plantengemeenschappen met veel 
soorten.

Een afname in plantensoorten leidt 
vaak tot een afname in het aantal en  
de diversiteit van bovengrondse preda-
toren en sluipwespen. Hoe de planten-
diversiteit de predatie in ondergrondse 
gemeenschappen kan beïnvloeden, is 
minder goed bestudeerd. Om deze vraag 
te beantwoorden heb ik het infectie- 
vermogen van entomopathogene nema-
toden (EPN´s; de natuurlijke vijanden van 
bodeminsecten) bepaald in de verschil-
lende biodiversiteitveldjes. Ook heb ik 
het totale aantal carnivore nematoden 
gemeten in het biodiversiteitsexperi-
ment. Vervolgens heb ik een statistische 
techniek – structural equation modelling 
(SEM) – gebruikt om te bepalen via welke 
mogelijke route plantdiversiteit ento-
mopathogene en carnivore nematoden 
kan beïnvloeden. Om een uitgebreid 
overzicht van de potentiële prooi- en 
voedselbeschikbaarheid in de grond te 
krijgen, heb ik het aantal bodeminsecten 
en niet-carnivore nematoden bepaald 
en de hoeveelheid wortelbiomassa in de 
experimentele veldjes gemeten. Uit de 
SEM-analyse bleek dat plantdiversiteit 
een indirect positief effect had op het 
infectievermogen van EPN’s in de bodem. 
Plantendiversiteit beïnvloedde echter de 
dichtheid van de carnivore nematoden 
niet. De effecten van plantendiversiteit 
verschilden tussen de twee geslachten 

van EPN’s (Steinernema en Heterorhabditis) 
en tussen EPNs en de andere vrijlevende 
carnivore nematoden.

Gedurende (secundaire) successie 
verandert niet alleen de samenstelling 
van de soorten in een plantengemeen-
schap, maar ook de kenmerken van 
individuele planten zoals hun grootte 
en dichtheid. Zowel veranderingen in de 
kenmerken van de omringende planten-
gemeenschap, als veranderingen in de  
eigenschappen van individuele waard-
planten kunnen in potentie het aantal 
en de samenstelling van de insectenge-
meenschap op individuele waardplanten 
beïnvloeden. Daarom heb ik onderzocht 
hoe de concentraties van stikstof, kool-
stof en plantverdedigingsstoffen, de 
grootte en de insectengemeenschappen 
op individuele J. vulgaris-planten veran-
deren tijdens secundaire successie. Hier-
voor heb ik een chronosequentie van tien 
voormalige landbouwvelden gebruikt. 
Daarnaast onderzocht ik of de variatie 
in de insectengemeenschappen op deze 
planten in elk veld kan worden verklaard 
door veranderingen in plantkwaliteit.  
Jacobaea vulgaris-planten waren aanzien-
lijk groter maar hadden lagere stikstof-
concentraties in velden die recentelijk uit 
productie waren genomen dan in oudere 
velden. De PA-samenstelling van de 
planten verschilde aanzienlijk tussen de 
velden, maar er was geen relatie tussen 
de leeftijd van een veld en de PA-concen-
tratie of PA-samenstelling van J. vulgaris-
planten. Het aantal stengelborende 
insecten en hun sluipwespen alsmede 
de totale diversiteit aan sluipwespen was 
aanzienlijk hoger in de oudere velden. 
Er was echter geen significante relatie 
tussen het aantal herbivoren en sluip-
wespen en de chemische samenstelling 
of grootte van de plant. In een tuinexpe-
riment met J. vulgaris-planten verzameld 
uit verschillende jonge en oude velden 
was er geen relatie tussen de groei van 
Tyria jacobaeae-rupsen (de meest voor- 
komende specialistische herbivoor op  
J. vulgaris) en de leeftijd van het veld 
waaruit de plant kwam. 

Samenvattend toont mijn promotie-
onderzoek aan dat vraat aan planten-
wortels door bodeminsecten, nalaten-
schapeffecten in de bodem van zowel 
bovengrondse als ondergrondse vraat 
aan de plant, omringende planten en tij-
delijke veranderingen in de omringende 
plantengemeenschap allemaal bijdragen 
aan de intraspecifieke variatie in de kwa-
liteit van J. vulgaris-planten. Deze vari-
atie in plantkwaliteit beïnvloedt boven-
grondse herbivoren en hun natuurlijke 
vijanden in gecontroleerde omstandighe-
den. Echter in natuurlijke ecosystemen 
overstemt de invloed van de omringende 
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planten de effecten van plantkwaliteit op 
de insectengemeenschap van J. vulgaris-
planten. Daarom moeten individuele 
plant-insectinteracties bekeken worden 
binnen het perspectief van de omringen-
de gemeenschap.
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availability on trophic interactions
Rob J.J. Hendriks, Radboud Universiteit  

Nijmegen, promotiedatum 21 februari 2014

Wanneer herbivoren zich voeden, bete-
kent dat voor de planten verlies van 
weefsel en verlies aan vermogen om 
energie van de zon vast te kunnen leg-
gen. Dit is kostbaar omdat het de kans op 
een succesvolle groei en voortplanting 
kleiner maakt. Daarom hebben planten 
een groot aantal strategieën om de ne- 
gatieve invloeden van planteneters te  
beperken. Zulke strategieën zijn erop  
gericht om vraat te voorkomen, te ver-
minderen of te compenseren. In alle ge-
vallen zit er echter voor de plant ook een 
prijskaartje aan. Voedingsstoffen die wor-
den ingezet voor het maken van afweer-
stoffen of afweerstructuren zoals stekels, 
of voor het plegen van herstelgroei, kun-
nen immers niet worden gebruikt voor de 
voortplanting. 

In de afgelopen decennia zijn in de  
ecologie diverse hypotheses geformu-
leerd met betrekking tot de relaties 
tussen planten en herbivoren. Veel van 
deze hypotheses voorspellen een uitruil 
tussen de kosten van afweer tegen herbi-
voren enerzijds en de voordelen die dat 
oplevert anderzijds. Echter, de kosten van 
afweer kunnen worden beïnvloed door de 
beschikbaarheid van hulpbronnen (kool-
stof en stikstof) in de natuurlijke habitats 
van de planten. Daarom kan de beschik-
baarheid van hulpbronnen een indirect 
effect hebben op de herbivoren die met 
bepaalde plantensoorten verbonden zijn. 
Dergelijke verbanden kunnen lopen via 
een veranderende soortensamenstelling 
van de plantengemeenschap, bijvoor-
beeld onder invloed van een hogere stik-
stofbeschikbaarheid. Ook is het denkbaar 
dat de kwaliteit van plantenweefsel als 
voedsel voor de herbivoren verandert in 
termen van voedingswaarde of hoeveel-
heid afweerstoffen.

Een speciale situatie doet zich voor 
bij de interacties tussen waterplanten en 
herbivoren. 

Waterplanten, oftewel aquatische 
planten ondervinden namelijk in verge-
lijking tot landplanten relatief veel vraat 
door planteneters. Dit heeft waarschijn-
lijk te maken met het feit dat ze over het 

algemeen voedzamer zijn en minder af-
weer hebben in de vorm van bijvoorbeeld 
stekels of houtig materiaal. Daarom zijn 
waterplanten in vergelijking tot land-
planten meer afhankelijk van chemische 
afweerstoffen of moeten ze de vraat ge-
woon tolereren door aan snelle hergroei 
te doen.

Dit proefschrift beschrijft de resulta-
ten van onderzoek naar de effecten van 
de beschikbaarheid van koolstof en stik-
stof op de interacties tussen planten en 
herbivoren. De relaties tussen planten en 
hun belagers werden onderzocht op zo-
wel het niveau van afzonderlijke soorten 
als op gemeenschapsniveau. Bij het laat-
ste niveau worden vele soorten tegelijk in 
ogenschouw genomen. De herbivoren die 
werden gebruikt zijn allemaal ongewer-
veld en van het kleinere formaat: rupsen, 
sprinkhanen, slakken en rivierkreeften.

Menselijke activiteiten hebben geleid 
tot een algemene en wereldwijde ver- 
hoging van de hoeveelheid koolstof en 
stikstofin het milieu. Verhoogde CO2- 
niveaus leiden niet alleen tot hogere 
temperaturen, maar betekenen ook een  
hogere beschikbaarheid van koolstof 
voor planten. De jaarlijkse industriële 
productie van stikstof is tegenwoordig 
gelijk aan de hoeveelheid die op natuur- 
lijke wijze uit de atmosfeer wordt vast- 
gelegd. Het resultaat is een wereldwijde 
en voortgaande verandering in de C- en 
N-beschikbaarheid. Deze verandering is 
van invloed op de vegetatiesamenstel-
ling en uiteindelijk ook op de daarmee 
verbonden gemeenschappen van her-
bivoren. Met name voor ecosystemen 
die van nature kwetsbaar zijn voor ver-
anderingen in de beschikbaarheid van 
hulpbronnen betekent dit een uitdaging 

in de zin van natuurbescherming en na-
tuurherstel.

De veranderingen kunnen ook een 
grote economische impact hebben. Bij-
voorbeeld de waterplant aarvederkruid 
(Myriophyllum spicatum) is een majeure 
en soms zelfs schadelijke invasieve soort 
in Noord-Amerika. De door mensen ver-
oorzaakte veranderingen in koolstof- en 
stikstofniveaus hebben bijgedragen aan 
het succes van deze soort. Daarmee wor-
den de economische kosten van deze 
invasie verder verhoogd.

Van terrestrische ecosystemen is 
bekend dat een overdosis aan stikstof de 
levensduur van hogere planten kan be-
invloeden. Veranderingen in de versprei-
dingspatronen van planten in Nederland 
sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw 
blijken primair te worden veroorzaakt 
door de toename van de stikstofbeschik-
baarheid.

Deze veranderingen zijn in de eer-
ste plaats toe te schrijven aan directe 
effecten van stikstof op de onderlinge 
concurrentie tussen plantensoorten. 
Soorten die beter zijn aangepast of zelfs 
kunnen profiteren van de verhoogde stik-
stofdepositie overvleugelen de soorten 
van arme standplaatsen. Hierdoor ver-
mindert de diversiteit aan soorten. In 
aanvulling op deze directe effecten, kan 
een overdaad aan nutriënten ook nog een 
indirecte invloed hebben via de verande-
rende voorkeuren van herbivoren.

De grote druk op ons natuurlijke ka- 
pitaal resulteerde in Nederland in een  
relatief vroegtijdig bewustzijn van de 
noodzaak van natuurherstelprojecten.  
In de afgelopen decennia is er een seri-
euze herstelinspanning geleverd. Aan-
vankelijk lag de nadruk hierbij op de 
vegetatiesamenstelling en het verbeteren 
van habitatkwaliteit. Echter een heel 
belangrijk deel van de soortendiversiteit 
vinden we onder de ongewervelde die-
ren. Insecten zijn daar weer een belang-
rijke component van, zeker ook in de 
zin van de diensten die deze natuurlijke 
diversiteit aan de mens kan leveren. Met 
name ook om die reden is het van groot 
belang om de relaties tussen planten en 
hun herbivoren beter te leren kennen. 
Op die manier kunnen we de belangrijke 
functies van de natuurlijke biodiversiteit 
beter behouden. 

Omdat de ‘beslissing’ van een plant 
om te groeien of zich te verdedigen mede 
afhangt van de beschikbare hoeveelheid 
aan voedingsstoffen, is het belangrijk om 
daar rekening mee te houden bij het op-
stellen van hypothesen over de optimale 
afweer van planten. Ook bij het uitvoeren 
van proeven om de afweer van planten 
vast te stellen, zijn de groeiomstandighe-
den van de planten relevant. Als men bij-


