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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.
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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 
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vormt geen LTM na één enkele training. 
Langdurig geheugen wordt wel gevormd 
na twee trainingen met een tussenpoze 
van 4 uur. Dit verschil in LTM-vorming 
maakt N. vitripennis en N. giraulti ideale 
modelsoorten voor het bestuderen van 
zowel ecologische als genetische factoren 
die verantwoordelijk zijn voor dit ver-
schil.

Het is bekend dat geheugenvorming 
wordt beïnvloed door een aantal ecolo-
gische factoren, zoals de waarde van de 
beloning en de betrouwbaarheid van de 
geleerde associatie. Een recente studie 
waarbij ovipositie-leren is onderzocht 
in twee Cotesia-sluipwespsoorten laat 
zien dat LTM-vorming afhankelijk is van 
de soort gastheer die als beloning wordt 
gebruikt tijdens het conditioneren. LTM 
werd wel gevormd wanneer een gastheer 
met een hoge kwaliteit werd gebruikt, 
maar niet wanneer een gastheer van la-
gere kwaliteit werd gebruikt. In dit proef-
schrift is het effect van gastheerkwaliteit 
op geheugenvorming bij N. vitripennis en 
N. giraulti onderzocht. Een grote gastheer 
(Calliphora vomitoria), een gastheer van 
gemiddeld formaat (Lucilia sericata) of een 
kleine gastheer (Musca domestica) werden 
gebruikt tijdens het conditioneren. Deze 
drie gastheren verschillen significant in 
kwaliteit als gastheer, die bepaald wordt 
door het aantal en de grootte van het 
nageslacht dat zich ontwikkelt in één 
gastheer. Desondanks werd er geen ef- 
fect van gastheersoort op geheugenvor-
ming gevonden in zowel N. vitripennis  
als N. giraulti. Dit resultaat suggereert  
dat gastheerkwaliteit niet belangrijk 
is voor LTM-vorming in beide Nasonia 
soorten. Het laat verder zien dat ecolo-
gische factoren die belangrijk zijn voor 
geheugenvorming in bepaalde soorten 
niet belangrijk hoeven te zijn voor andere 
soorten.

Genen die betrokken zijn bij geheu-
genvorming zijn evolutionair gecon-
serveerd en er bestaan hierdoor grote 
overeenkomsten in de genetisch basis 
van LTM-vorming tussen zeer verschil-
lende diersoorten. Dankzij onderzoek 
aan genetische modelsoorten, zoals de 
fruitvlieg, de honingbij, de Californische 
zeehaas, de zebravink, de muis en de rat, 
zijn er veel genen bekend die een rol in 
LTM-vorming spelen. Het is echter onbe-
kend welke genen verantwoordelijk zijn 
voor natuurlijke variatie in LTM-vorming. 
In dit proefschrift zijn twee methodes 
gebruikt om genen te bestuderen die 
het verschil in LTM-vorming tussen N. 
vitripennis en N. giraulti kunnen verklaren. 
De eerste aanpak maakt gebruik van de 
unieke mogelijkheid om verschillende 
Nasonia soorten met elkaar te kruisen.  

Er is gevonden dat hybride nageslacht 
van N. vitripennis en N. giraulti geen  
LTM vormt na één enkele leerervaring, 
net als N. giraulti. Het dominante LTM 
fenotype van N. giraulti is vervolgens 5 
generaties teruggekruist in de genetische 
achtergrond van N. vitripennis, waardoor 
zogenaamde introgressielijnen werden 
gecreëerd. Met behulp van een microar-
ray analyse is het genotype van deze 
introgressielijnen bepaald en voor een 
aantal gevonden genomische regio’s zijn 
de effecten op geheugenvorming verder 
onderzocht. Er zijn twee genomische 
regio’s gedetecteerd, zogenaamde ‘quan-
titative trait loci’ (QTLs), die het langdurig 
geheugen (vanaf 72 uur na training) 
verminderen, maar niet geheel laten 
verdwijnen. Het korte-termijn geheugen 
(24 uur na training) werd niet beïnvloed. 
Deze resultaten laten zien dat meerdere 
QTLs betrokken zijn bij het verschil in 
LTM-vorming tussen de twee Nasonia 
soorten. Concluderend heeft onze aan-
pak nieuwe inzichten opgeleverd met 
betrekking tot de genetische basis van 
verschillen in LTM-vorming die van na-
ture voorkomen. Er zijn binnen het genus 
Nasonia uitstekende mogelijkheden voor 
verder onderzoek aan de twee gevonden 
QTLs, waardoor er nauwkeuriger bepaald 
kan worden welke genen binnen deze 
regio’s betrokken zijn bij het verschil in 
LTM-vorming tussen N. vitripennis en  
N. giraulti. 

De tweede aanpak om de genetische 
basis van het verschil in LTM-vorming te 
onderzoeken maakt gebruik van ‘next-
generation sequencing’ technieken, 
waardoor genexpressie niveau’s van het 
gehele transcriptoom bepaald kunnen 
worden. Beide Nasonia soorten werden 
één keer geconditioneerd en na 0 uur,  
4 uur of 24 uur is er vervolgens RNA ge-
isoleerd uit de koppen van deze wespen. 
Ook is er RNA geïsoleerd uit koppen 
van wespen die niet getraind werden. 
Het RNA is vervolgens streng-specifiek 
gesequenced met behulp van HiSeq 
technologie, waardoor het mogelijk is 
om ‘sense’ transcripten, oftewel eiwit- 
coderende transcripten, en ‘antisense’ 
transcripten van elkaar te onderschei-
den. Er zijn diverse genen gedetecteerd, 
waarvan het bekend is dat ze betrokken 
zijn LTM-vorming, die een veranderd  
expressie niveau hebben in N. vitripennis 
na het conditioneren, maar niet in  
N. giraulti. Deze genen, die behoren  
tot een aantal verschillende genetische 
signaalroutes, zijn waarschijnlijk be-
trokken bij de vorming van LTM in  
N. vitripennis, wat kort na het conditio-
neren al begint. Voor een aantal andere 
genen, waarvan ook bekend is dat ze een 

rol spelen bij LTM-vorming, is alleen in  
N. giraulti een veranderd expressie ni-
veau gevonden. Deze groep bevat onder 
andere genen die betrokken zijn bij  
dopamine synthese en genen die beho-
ren tot de Ras-MAPK en PI3K signaalrou-
tes. Het is mogelijk dat deze groep genen 
een rol speelt bij het blokkeren van LTM-
vorming in N. giraulti. Daarnaast zijn  
er voor een aantal bekende geheugen- 
genen antisense transcripten gevonden 
en deze transcripten spelen mogelijk 
een rol in het reguleren van de trans-
criptie, alternatieve splicing of trans- 
latie van de betreffende geheugengenen.  
Dit is de eerste studie die genexpressie- 
patronen vergelijkt tussen twee soorten 
die verschillen in LTM-vorming na con-
ditioneren. De resultaten wijzen veelbe-
lovende genen aan voor vervolg- 
onderzoek waarin de regulatie van 
deze genen, de functie van splice va-
rianten en ruimtelijke expressiepatro-
nen in de hersenen onderzocht moeten 
worden.

Leren en geheugenvorming spelen 
een belangrijke rol in het gedrag van 
mensen en dieren. Het onderzoek dat 
gepresenteerd is in dit proefschrift levert 
nieuwe en waardevolle inzichten op in 
zowel ecologische als genetische factoren 
die verantwoordelijk zijn voor verschil-
len in LTM-vorming. Het integreren van 
ecologische en genetische factoren is 
essentieel, omdat ecologische factoren 
de evolutie van variatie in leren en ge-
heugenvorming aansturen via genen. 
Het genus Nasonia heeft uitstekende en 
unieke mogelijkheden geboden voor zo-
wel ecologisch onderzoek en onderzoek 
aan genetische en genomische factoren. 
Deze factoren zijn onderzocht door het 
vergelijken van sterk verwante soorten 
die verschillen in geheugenvorming. Dit 
proefschrift vormt het fundament om 
verschillen in het genoom tussen N. vi-
tripennis en N. giraulti te identificeren die 
verantwoordelijk zijn voor het verschil 
in geheugen tussen de twee soorten. 
Daarnaast zijn de gevolgen van deze 
verschillen in het genoom op genexpres-
siepatronen in de hersenen in kaart ge-
bracht. Gezien het feit dat de genetische 
basis van geheugenvorming evolutionair 
geconserveerd is, is het waarschijnlijk 
dat inzichten van dit onderzoek ook van 
toepassing zullen zijn op andere dier-
soorten en zelfs mensen. Alles bij elkaar 
hebben de kleine sluipwespen van het 
genus Nasonia er dus voor gezorgd dat we 
de verschillen in geheugenvorming beter 
kunnen begrijpen en op waarde kunnen 
schatten.


