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Pesticiden zijn een grote bron van milieu-
vervuiling die door landbouw wordt ver-
oorzaakt en zijn een bedreiging voor  
de menselijke gezondheid. Biologische 
bestrijding door insectenetende arthro-
poden is één van de maatregelen in geïn-
tegreerde gewasbescherming die kan  
helpen pesticiden te verminderen. Voor 
een succesvolle biologische bestrijding is 
kennis nodig over de hulpbronnen die 
deze natuurlijke vijanden nodig hebben 
en hoe ze zich over het landschap ver-
spreiden. De verspreiding van insecten-
etende arthropoden wordt beïnvloed 
door hun dispersievermogen en land-
schapsheterogeniteit; de compositie en 
ruimtelijke arrangement van landge-
bruik. Huidige kennis over de ruimtelijke 
verspreiding en dispersie van insecten-
etende arthropoden, voornamelijk van op 
de bodem levende predatoren, is onvol-
doende om advies te geven over hoe een 
productielandschap moet worden herin-
gericht om maximaal te profiteren van 
de biologische bestrijding door deze na-
tuurlijke vijanden van landbouwplagen. 
Er is vooral een gebrek aan kennis van 
dispersie over habitatgrenzen en er is  
een gebrek aan standaardisering in het 
kwantificeren van dispersiegedrag.

Deze studie draagt bij aan de ontwik-
keling van methodiek voor het meten 
aan dispersie en aan inzicht in dispersie-
gedrag van op de bodem levende loop- 
kever predator Pterostichus melanarius  
(Illiger). Dispersiegedag van deze soort 
werd bestudeerd met videoappara-
tuur in experimentele arena’s en met 
merk-terugvangproeven in het veld. De 
interpretatie van de resultaten werd 
ondersteund door diffusiemodellen die 
rekening houden met habitat specifieke 
motiliteit μ (L2 T−1), een maat voor dif-
fusie van een populatie in ruimte en tijd, 
voorkeursgedrag op habitatgrenzen en 
verlies van kevers. Pterostichus melanarius 
is een kenmerkende bewoner van akkers 
in Europa. Overwintering en voorplanting 
vindt plaats in akkers alsook in halfna-
tuurlijk habitat. Pterostichus melanarius is 
voor 90% carnivoor en eet een grote scha-
re aan op de grond levende invertebraten, 
waaronder minstens veertien soorten 
landbouwplagen.

Een experimentele setup wordt uit-
gewerkt voor observaties aan loopgedrag 
met speciale aandacht voor de effecten 
van observatielicht op loopgedrag. De 
gedragsobservaties in arena’s geven aan 

dat rood licht loopsnelheid van vrouw-
tjes significant deed verminderen gelijk 
aan het effect van wit licht en anders 
dan nabij-infrarode straling (nir). Loop 
activiteit en lengte van pauzes werden 
ook beïnvloed door de stralingsbron, met 
een significant verschil tussen nir en wit 
licht, en met tussenliggende waardes in 
rood licht. Deze resultaten geven aan dat 
P. melanarius zich verschillend gedraagt 
onder de drie stralingsbronnen, wat sug-
gereert dat nir in plaats van rood licht 
het meest geschikt is voor het meten van 
gedrag in totale duisternis.

Vervolgens wordt een merk-terug-
vangproef met P. melanarius in een enkel 
veld triticale (x Triticosecale Wittmack.) 
behandeld. Motiliteit werd afgeleid door 
inversmodelleren van een Fokker-Planck 
diffusiemodel. Het resultaat werd ver-
geleken met motiliteit berekend uit de 
gekwadrateerde verplaatsingsafstanden 
en de tijd tussen loslaten en terugvan-
gen. Deze twee methodes, gebaseerd op 
verschillende principes, resulteerden in 
vergelijkbare resultaten. Dit versterkt het 
vertrouwen in motiliteit als een bruik-
baar concept voor het kwantificeren van 
dispersiesnelheid van loopkevers. Een 
meta-analyse van literatuurgegevens 
werd gebruikt voor het identificeren van 
belangrijke factoren die loopsnelheid van 
loopkevers beïnvloeden. De meta-analyse 
liet zien dat motiliteit van loopkever-
soorten in akkers drie keer zo groot is als 
motiliteit in een bebost gebied. De meta-
analyse liet geen consistente verschillen 
zien in motiliteit op het niveau van in-
dividuele soorten, en het groeperen van 
soorten naar geslacht en grootte liet geen 
significant effect zien van deze factoren. 

Voorts werd het verdelingspatroon 

van P. melanarius gemonitord tussen 
naast elkaar gelegen velden met ramme-
nas (Raphanus sativus) en rogge (Secale  
cereale) in een merk-terugvangexperi-
ment. Modelselectie werd gebruikt voor 
het onderscheiden van gedrag op de ha-
bitatovergang. Een studie aan loopgedrag 
in experimentele arena’s, door middel 
van het eerder gepresenteerde obser- 
vatiesysteem, complementeert de veld-
studie. Dispersie in het veld werd toerei-
kend beschreven door een Fokker-Planck 
diffusiemodel met gelijke motiliteit in 
de beide gewassen en een voorkeur voor 
rammenas boven rogge op de overgang 
tussen de twee gewassen. Kevers ver-
plaatsten zich 1.5 keer vaker van rogge 
naar rammenas dan omgekeerd. Analyse 
van video tracking data resulteerde in  
geschatte waardes voor motiliteit die, 
wanneer opgeschaald, dicht in de buurt 
lagen van de waardes verkregen uit het 
veld. Daarnaast wees de arenadata op 
een grotere frequentie van habitat bin-
nenkomst in rammenas in vergelijking 
met rogge. De studies op de kleine en 
grote schaal gaven dus kwalitatief en 
kwantitatief vergelijkbare resultaten.

Een volgend experiment beschrijft de 
invloed van habitatcompositie op disper-
siegedrag binnen het groeiseizoen in een 
merk-terugvangexperiment in een agra-
risch landschapsmozaïek dat bestond uit 
meerjarige grasstroken en verschillende 
gewassoorten met verschillende grond-
bewerking. Beschikbaarheid van voedsel 
per habitat werd geschat uit het gewicht 
van de van nature voorkomende kevers. 
Modelselectie in een set van diffusie- 
modellen met motiliteit, gedrag op de 
grens en verlies van kevers werd gebruikt 
voor het identificeren van functioneel 
verschillende habitat eenheden. Semi-
natuurlijke grasranden waren func- 
tioneel anders dan gewashabitatten.  
Motiliteit was lager in de randen dan 
in de gewashabitatten, en op de gewas-
randovergang liepen meer kevers naar 
het gewas dan naar de rand, wat betekent 
dat de rand zich gedraagt als een barrière 
voor verspreiding. In de gewashabitats 
verschilde de motiliteit tussen velden, 
maar er is geen consistente relatie ge-
vonden met gewicht van kever als indica-
tor voor voedselbeschikbaarheid evenals 
met grondbewerking. Gebaseerd op de 
motiliteit in de gewashabitatten wordt de 
verplaatsing van P. melanarius gedurende 
een groeiseizoen in een landschap zon-
der halfnatuurlijke habitats geschat op 
ongeveer 100-160 m. Gegeven deze range 
is er weinig herverdeling van kevers te 
verwachten tussen velden binnen een 
groeiseizoen, vooral als de velden om- 
geven zijn door grasranden of heggen. 
Dit betekent dat het succes van biolo-
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gische bestrijding door deze soort meer 
afhankelijk is van de invloed van het  
beheer van velden op lokale populatie- 
dynamiek dan van habitatheterogeniteit. 

In de synthese wordt dispersiegedrag 
van loopkevers in relatie tot landschaps-
heterogeniteit bediscussieerd. Er is spe-
ciale aandacht voor het proces van popu-
latie-uitwisseling tussen habitats. Voor 
de populatie-uitwisseling tussen gewas-
habitats en half-natuurlijke grasranden 
leek de grote van de afwijking op de over-
gang gerelateerd te zijn aan de motiliteit 
in het gewas. De vermenigvuldigings-
factor voor motiliteit op de gewas-rand-
overgang nam met dezelfde factor toe als 
motiliteit in de gewashabitats voor twee 
van de drie overgangen. Dit betekent dat 
de permeabiliteit van de grasranden lijkt 
toe te nemen met toenemende motiliteit 
in het veld. Op de mosterd-gerstovergang 
(gewas-gewas) was de voorkeursrichting 
naar het habitat met de laagste motiliteit, 
wat suggereert dat ook in dit geval een 
hoge motiliteit resulteerde in een hoge 
preferentie om te vertrekken.

In deze studie is dispersie van een 
grondpredator gekwantificeerd op basis 
van dispersiegedag binnen en tussen  
habitats gedurende de zomer en herfst. 
Ik heb laten zien dat dispersie over ha-
bitatgrenzen wordt bepaald door een 
verschil in motiliteit tussen habitats en 
een voorkeur op een habitatovergang. 
Toekomstige studies zouden in detail 
kunnen kijken naar de oorzaken van ver-
schillen in motiliteit tussen habitats en 
naar factoren die de voorkeur op habitat-
overgangen beïnvloedt door dispersiege-
drag en habitateigenschappen simultaan 
te vergelijken in gerepliceerde veldproe-
ven en voor verschillende momenten 
gedurende het jaar.

Het resultaat van dit onderzoek is 
een methodologische aanpak om dis-
persiegedrag van insecten in een hetero-
gene omgeving te kwantificeren op basis 
van merk-terugvangdata en invers- 
modelleren. De combinatie van model-
len en data kan leiden tot de ontwik-
keling van voorspellende dynamische 
modellen voor populatieverspreiding 
van insectenetende arthropoden. De uit-
eindelijke stap is om deze modellen voor 
populatieverspreiding te integreren met 
tools waarin alternatieve landscapes-
configuraties worden afgewogen tegen 
meerdere doelstellingen om zodoende 
een ruimtelijke rangschikking van land-
gebruik te vinden die de ecosysteem-
dienst van biologische plaagbestrijding 
maximaliseert binnen een breder kader 
van landschapsfuncties.

Natural variation in memory formation 
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Het vermogen om te leren en geheugen 
te vormen is aangetoond in diverse dier-
soorten, zowel in betrekkelijk eenvoudige 
invertebraten, zoals slakken en insecten, 
als in meer complexe diersoorten, inclu-
sief vogels en zoogdieren. De mogelijk-
heid om nieuwe vaardigheden te verkrij-
gen of om het gedrag aan te passen door 
middel van leren heeft een duidelijk 
voordeel. Aan de andere kant zijn er ook 
kosten verbonden aan geheugenvorming: 
het kan nadelig zijn om onbetrouwbare 
associaties te vormen en het proces van 
geheugenvorming kost daarnaast ener-
gie. De balans tussen voor- en nadelen 
bepaalt of het voordelig is voor een dier 
om te leren en geheugen te vormen en 
deze balans verschilt per diersoort. Ver-
schillen in de ecologie tussen soorten 
zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor 
variatie in leervermogen en geheugen-
vorming.

In dit proefschrift is onderzoek ge-
daan aan variatie in het aantal leerer-
varingen dat nodig is om langetermijn 
geheugen (‘long-term memory’: LTM) 
te vormen. LTM is de meest stabiele en 
langst durende vorm van geheugen, 
maar het is daarnaast de meest kostbare 
vorm, omdat er eiwitsynthese nodig 
is voor de vorming van LTM. Veel dier-
soorten vormen dan ook alleen LTM na 
meerdere leerervaringen die ze met tus-
senpozen ontvangen. Dit zorgt ervoor 
dat een dier de geleerde informatie kan 
evalueren voordat er wordt geïnvesteerd 
in kostbaar LTM. Het aantal leererva-
ringen dat vereist is om LTM-vorming 
te induceren verschilt echter per soort. 
Sommige insecten, inclusief een aantal 
soorten sluipwespen, vormen al LTM na 
één enkele leerervaring. Sluipwespen 
kunnen geuren leren die hen helpen om 
geschikte gastheren voor hun nageslacht 
te vinden. Deze vorm van leren, waarbij 
de beloning een geschikte gastheer is 
om eieren in te leggen, wordt ovipositie- 
leren genoemd. Tussen verwante soorten 
sluipwespen kunnen grote verschillen 
bestaan in LTM-vorming, waardoor  
deze soorten ideaal zijn voor vergelijken-
de studies naar deze vorm van geheu 
gen. In dit proefschrift zijn zowel eco- 
logische als genetische factoren die  
betrokken zijn bij verschillen in LTM- 
vorming bestudeerd. Een multidiscipli-
naire aanpak is essentieel om de evo- 
lutie van verschillen in LTM-vorming te 
begrijpen, aangezien de interactie tus-
sen genen en de omgeving van een dier 

verantwoordelijk is voor het tot stand 
komen van leervermogen en geheugen-
vorming.

De vorming van LTM is bestudeerd in 
sterk verwante sluipwespsoorten van  
het genus Nasonia. Deze kleine sluipwes-
pen (~ 2 mm lang) leggen hun eieren in 
de poppen van diverse soorten vliegen. 
De vier beschreven soorten van dit genus 
verschillen in bepaalde aspecten van 
hun ecologie. Binnen dit proefschrift 
is er een methode ontwikkeld om snel 
grote aantallen sluipwespen te kunnen 
conditioneren, waarbij wespen een as-
sociatie vormen tussen een geur (vanille 
of chocolade geur) en de gastheer, wat in 
deze methode de beloning is. Ook is er 
een T-vormige olfactometer ontworpen 
waardoor het mogelijk is om bij grote 
aantallen wespen te testen of er geheu-
gen voor de geleerde geuren aanwezig 
is. Met behulp van deze methodes zijn er 
verschillen in geheugenvorming aange-
toond tussen drie Nasonia soorten. Zowel 
N. vitripennis als N. longicornis vormen  
een langdurig geheugen dat minstens  
5 dagen aanwezig is na één enkele leer- 
ervaring. Nasonia giraulti, daarentegen, 
verliest haar geheugen binnen één tot 
twee dagen na één enkele leerervaring. 
Verdere studies hebben zich vervolgens 
gericht op het verschil tussen N. vitripen-
nis en N. giraulti, omdat deze twee soorten 
het meest van elkaar verschillen wat be-
treft geheugenvorming. Er werd aan- 
getoond dat het langdurend geheugen 
van N. vitripennis inderdaad LTM is  
door de vorming van dit type geheugen 
te blokkeren met behulp van trans-
criptie- en translatieremmers. LTM is 
zichtbaar in N. vitripennis vanaf 4 dagen 
na het conditioneren. Nasonia giraulti 


