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soorten reageren, waarbij er altijd win-
naars en verliezers zijn. 

We zien een breed scala aan effecten 
en beheermaatregelen voorbij komen. 
Van onbedoelde neveneffecten op spin-
nen door de afname van verstuivings- en 
overstromingsdynamiek, tot het actief 
verspreiden tussen natuurgebieden van 
geleedpotigen met maaisel. Van het  
hun gang laten gang van natuurlijke pro-
cessen zoals bij dood hout in bossen (drie 
artikelen!) en dode dieren als aas, tot 
verschillende maten van gericht beheer 
als maaien, plaggen, begrazen, akkeren 
of niks doen. Verschillende natuurtypen 
passeren de revue, zoals bossen, heiden, 
duingraslanden en kalkgraslanden. De  
artikelen vullen elkaar mooi aan of  
bevestigen elkaar in hun conclusies.  

Er is geen zilveren kogel voor natuur- 
beheer wat betreft ongewervelden, maar 
juist door naar deze moeilijke categorie 
te kijken, krijgen we veel meer inzicht in 
de effecten van onze beheermaatregelen.

Prettig aan dit nummer zijn de toch 
optimistische verhalen, iets waar we in 
de wereld van de ongewervelden niet 
mee verwend worden. Enerzijds zijn  
dit de veelbelovende handgrepen die  
beheerders worden aangereikt om de  
negatieve trends in hun terreinen te kun-
nen keren. Anderzijds zijn dit de verhalen 
van concreet herstel, die we vooral in de 
bossen zien. Door de toename van dood 
hout zijn de Belgische bosreservaten 
met een inhaalslag bezig ten opzichte 
van de Duitse bosreservaten waarmee 
ze worden vergeleken. In Nederland zien 
we dat houtlevende zweefvliegsoorten 
over de hele linie profiteren, in tegenstel-
ling overigens tot de soorten die direct of 
indirect afhankelijk zijn van bosplanten 
en dat we met de vermiljoenkever zelfs 
een spectaculaire nieuwe habitatricht-
lijnsoort hebben mogen verwelkomen. Te 
hopen valt dat we in de nabije toekomst 
ook dergelijke spectaculaire resultaten 
zullen zien bij ongewervelden van (grote) 
aasdieren in het natuurbeheer. Dit ligt 
nog gevoelig, maar daarin komt geleide-
lijk meer ruimte.

Een andere interessante inkijk geven 
twee artikelen over de wisselwerking tus-
sen planten en ongewervelden. Hiervoor 
gaan we ondergronds, een letterlijk en 
figuurlijk nog minder belicht onderdeel 
van ongewervelden in natuurbeheer. Zo 
blijkt boomsoortenkeuze een groot effect 
te hebben op de soortenrijkdom en soort-
samenstelling van regenwormen. Nog 
onbekender wordt het als we naar de  
micro-organismen in de bodem gaan 

kijken, terwijl we het hier toch over de 
basis van onze natuurgebieden hebben. 
Het pleidooi om wat dat betreft toch 
voorzichtig te zijn met het afgraven van 
toplagen in natuurontwikkelingsgebieden 
overtuigt.

Dit themanummer biedt een brede en 
verdiepende kijk op natuurbeheer vanuit 
het oogpunt van ongewervelden en dan 
met name op de schaal waarin beheer-
ders werken: het landschap in de tijd. 
Daarmee sluit het mooi aan op het vorig 
jaar verschenen themanummer ‘Bij-
zondere biotopen’ van Entomologische 
Berichten (Noordijk & Ten Hoopen 2013). 
In deze publicatie wordt dieper ingegaan 
op elementen die van levensbelang zijn 
voor ongewervelden. Dit kunnen onder-
delen zijn van natuurterreinen, zoals 
dode bomen, zwammen, uitwerpselen 
of aasdieren, maar ook wat meer onver-
wachte plekken als tunnels, nestkasten, 
kruipgangen in gebouwen, of zelfs mijn-
schachten. Waar het over elementen in 
natuurterreinen gaat vertoont het over-
lap met de eerdere publicatie, maar is 
juist daardoor ook een goede aanvulling 
hierop.

Het themanummer van De Levende 
Natuur kan tegen betaling besteld wor-
den op www.delevendenatuur.nl en 
de afzonderlijke artikelen zijn gratis te 
downloaden van deze website.
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Planten staan onder natuurlijke selectie 
om hun reproductie te maximaliseren 
en de meeste bloeiende planten zijn af-
hankelijk van bestuivers voor hun voort- 
planting. Om te kunnen reproduceren 
moeten planten echter ook de aanval 
van herbivore insecten overleven. Plan-
ten moeten daarom een balans vinden 
in hun investeringen in verdediging  
tegen planteneters en hun investeringen 
in groei en reproductie. De verwachting 

is dat deze investeringen elkaar weder-
zijds uitsluiten. Een conflict tussen de 
verdediging van planten en hun voort-
planting wordt verwacht wanneer: 1)  
de middelen die worden gebruikt voor 
voortplanting niet kunnen worden  
geïnvesteerd in verdediging en vice  
versa; en 2) de aantrekking van natuur-
lijke vijanden van planteneters – zoge-
naamde indirecte verdediging – inter- 
fereert met de aantrekking van bestuivers 
die nodig zijn voor de voortplanting.  
Ondanks dit potentiële conflict, worden 
voortplanting en verdediging van  
planten grotendeels apart bestudeerd. 
Toch kunnen geïnduceerde verdedi-
gingsmechanismen van planten niet 
volledig worden begrepen wanneer zij 
worden losgekoppeld van plant-bestuiver- 
interacties omdat natuurlijke selectie op 
verdedigingskenmerken impliceert dat 

de verdediging een fitnessvoordeel 
heeft.

Dit proefschrift bestudeert de gevol-
gen van de reacties van planten op vraat-
schade voor de interacties van planten 
met de vijanden van de planteneters en 
bestuivende insecten. Zwarte mosterd, 
Brassica nigra, en het groot koolwitje,  
Pieris brassicae, staan centraal in de studie. 
Brassica nigra is een eenjarige kruis- 
bloemige en groeit als een vroege succes- 
sieplant. De planten komen in hoge 
dichtheden voor. Deze wilde plant heeft 
hoge concentraties verdedigingsstoffen 
zoals fenolen en glucosinolaten, die de 
plant beschermen tegen generalistische 
herbivoren. Deze plantensoort wordt 
daarom vooral aangevallen door gespe-
cialiseerde herbivoren zoals P. brassicae. 
Pieris brassicae-vlinders leggen hun eieren 
in groepen en de rupsen voeden zich in 
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eerste instantie met de bladeren waarop 
de eieren worden afgezet door hun  
moeder; na hun vervelling tot het tweede 
larvestadium verhuizen de rupsen naar 
de bloemen. Rupsen van P. brassicae zijn 
vraatzuchtig en consumeren grote aan-
tallen bloemen.

Aan het begin van dit project werd 
een overzicht gemaakt van de literatuur 
over de reacties van planten op insecten-
vraat, met nadruk op de gevolgen voor 
interacties tussen bloemen en insecten, 
in het kader van het conflict tussen  
verdediging en voortplanting. Meer in  
het bijzonder werd onderzocht hoe de 
geurstoffen die bloeiende planten maken 
in reactie op vraatschade de insecten  
beïnvloeden die met de plant geassoci-
eerd zijn, inclusief de effecten van vraat-
schade op waardplantselectie door vol-
wassen herbivoren, gastheerlocalisatie 
door carnivore insecten en foerageerkeuzes 
van bestuivers. Deze literatuurstudie 
liet zien dat de rol van bloemgeuren in 
de interacties tussen planten en bestui-
vende insecten meer en meer aandacht 
heeft gekregen in de afgelopen tien jaar. 
Studies die de geuren die planten maken 
in reactie op insectenvraat en ook de 
reacties van bestuivers onderzochten, zijn 
echter zeldzaam. Er is wel enige kennis 
van effecten van insectenvraat op bloem-
kenmerken, inclusief bloemgrootte, 
nectarproductie en nectarsamenstelling. 
Op basis van deze literatuurstudie con-
cludeerde ik dat een geïntegreerde studie 
van plantenverdediging en bestuiving be-
langrijk is om de kennis van de biologie 
van planten te bevorderen, in het bijzon-
der in het kader van het conflict tussen 
verdediging en groei/voortplanting.

In een veldexperiment werd on-
derzocht wat de effecten zijn van vraat 
door rupsen van het groot koolwitje op 
de reproductie van de planten. Reacties 
van B. nigra-planten op blootstelling aan 
het groot koolwitje werden onderzocht 
vanaf ei-afzetting en gedurende de hele 
larvale ontwikkeling. De geïntroduceerde 
herbivoren werden blootgesteld aan 
hun natuurlijke vijanden (predatoren 
en sluipwespen), en de verspreiding en 
mortaliteit van rupsen tijdens de experi-
menten werden geregistreerd. Bovendien 
werd het effect van blootstelling aan de 
specialist P. brassicae onderzocht met 
betrekking tot: 1) gedrag van bestuivende 
insecten; 2) de productie van geurstoffen 
door de planten; en 3) moment van zaad-
productie en het aantal geproduceerde 
zaden. Opmerkelijk was de waarneming 
dat nog vóór de eieren uitgekomen 
waren, de planten een versnelde zaad-
productie lieten zien. De rupsen eten de 
bloemen maar niet de zaden. Door het 
versnellen van de zaadproductie, konden 
planten zichzelf effectief verdedigen  
tegen de herbivoren. De blootstelling aan 
herbivoren leidde niet tot grote effecten 
op de interacties met bestuivers, en  
planten die aan herbivoren waren bloot-
gesteld produceerden net zo veel of meer 
zaden dan controleplanten. De effecten 
van herbivorenvraat op bestuivende  
insecten kunnen echter verschillen tussen 
soorten bestuivers en zijn ook afhan- 
kelijk van of de bladeren of bloemen  
worden aangevallen door de herbivoren. 

Vervolgens werd onderzocht wat de 
systemische effecten zijn van vraat aan 
bladeren op kenmerken van bloemen, die 
van belang zijn voor bestuivers. Bezoek 
door bestuivers wordt beïnvloed door de 
kwaliteit en kwantiteit van beloningen 
die bloemen aan bestuivers bieden, zoals 
nectar, en bloemkenmerken die geas-
socieerd zijn met dergelijke beloningen. 
Daarom was het doel om te bepalen of 
veranderingen in geuren die door bestui-
vers gebruikt worden, geassocieerd zijn 
met de veranderingen in de hoeveelheid 
en de kwaliteit van de nectar van de 
bloemen. Herbivorie beïnvloedt zowel de 
emissie van bloemgeuren als het suiker-
gehalte in de nectar. Interessant is dat de 
geuremissie door bloemen veranderde na 
herbivorenvraat op de bladeren, terwijl 
opmerkelijk genoeg de geuremissie door 
bladeren niet verschilde tussen bloei-
ende planten met en zonder vraat aan de 
bladeren. De frequentie van de bloem-
bezoeken door bestuivers werd in het 
algemeen niet beïnvloed door herbivorie, 
maar bijen en vlinders besteedden  
minder tijd aan het bezoeken van bloemen 
op planten met herbivoren, terwijl deze 
bloemen zoetere nectar bevatten.

Daarna werden de fytochemische  
reacties van B. nigra op herbivorie onder- 
zocht, en de reacties van planten op  
bestuiving. Planten kunnen reageren op 
de activiteiten van bestuivers en herbi- 
voren, en dezelfde klassen van secun- 
daire plantenstoffen die een rol spelen  
in de inductie van verdediging door her-
bivorie kunnen ook geassocieerd zijn  
met de aantrekking van bestuivers. Hier-
van werden drie aspecten bestudeerd:  
1) hoe de reacties van B. nigra-planten op  
bestuiving en insectenvraat het gedrag  
beïnvloeden van bloembezoekers wan-
neer rupsen aten van de bladeren of  
de bloemen van deze planten; 2) hoe 
bestuiving en insectenvraat de productie 
van plantengeuren en niet-vluchtige 
plantenstoffen beïnvloeden; en 3) of de 
reactie van planten op herbivorie inter- 
fereert met de reactie op bestuiving.  
De resultaten laten zien dat vlinders  
verschillende signalen gebruiken wan-
neer ze zoeken naar een plaats om eieren 
te leggen of naar een nectarbron. Zweef-
vliegen hebben een voorkeur voor recent 

Illustratie: Dani Lucas-Barbosa



271 entomologische berichten
 75 (6) 2015

geopende bloemen, en eerdere bestuiving 
beïnvloedt hun gedrag niet. Planten  
reageren op bestuiving of insectenvraat 
met veranderingen in het mengsel van 
vluchtige en niet-vluchtige stoffen dat 
B. nigra-bloemen produceren. Dit kan 
mogelijk invloed hebben op de associatie 
van kleuren en geuren door bestuivers. 
Bovendien kan het systemische karakter 
van herbivoor-geïnduceerde planten- 
reacties interfereren met lokale reacties 
van de plant op bestuiving die belangrijk 
kunnen zijn voor het optimaliseren van 
het reproductief succes van de planten. 
De resultaten worden besproken in het 
kader van het conflict tussen de verdedi-
ging van planten en de aantrekking van 
bestuivers. Ik concludeer dat zowel herbi-
voren als bestuivers belangrijke feno- 
typische veranderingen in bloemen  
teweeg kunnen brengen. Bovendien  
kunnen verschillende soorten bestuivers 
elk op eigen wijze worden beïnvloed door 
de reacties van planten op herbivorie. Dit 
is mogelijk afhankelijk van bijvoorbeeld 
het type beloning dat ze zoeken. Het is 
daarom belangrijk om de reacties van 
planten op bestuiving en herbivorie op 
een geïntegreerde manier te onderzoe-
ken. Immers, in de natuur zijn planten 
tegelijkertijd blootgesteld aan herbivoren 
en bestuivers en soms ook aan verschil-
lende soorten bestuivers.

Vanuit het perspectief van herbivo-
ren werd onderzocht waarom P. brassicae 
rupsen zich voeden met de bloemen van 
zwarte mosterdplanten. De overleving 
van herbivore insecten wordt meestal 
beïnvloed door voedselkeuze en predatie-
risico. In deze context werd bestudeerd of 
bloemen rupsen een vrijplaats bieden ten 
opzichte van hun natuurlijke vijanden, 
en wat de gevolgen zijn voor de over- 
leving van P. brassicae wanneer deze eten 
op bloeiende planten. Veld- en kasex- 
perimenten werden uitgevoerd om na te 
gaan hoe bloemen de waardplantselectie 
door vlinders beïnvloeden, alsmede  
de daaropvolgende interacties van de 
rupsen met sluipwespen en roofvijanden 
op verschillende delen van de bloeiende 
plant. De resultaten laten zien dat door 
zich te verplaatsen naar de bloemen,  
jonge rupsen ontsnappen aan sluip-
wespen. Bloemen hebben een hogere 
voedingswaarde dan bladeren en rupsen 
ontwikkelen zich sneller wanneer ze zich 
voeden met bloemen dan met bladeren. 
De rupsen werden echter intensief ge-
roofd door sociale wespen, ongeacht of 
de rupsen aten van bladeren of bloemen. 
De resultaten worden besproken in de 
context van theorieën over voedselspecia- 
lisatie (bijvoorbeeld waardplantenreeks) 
en het vermijden van vijanden, en met 
betrekking tot natuurlijke selectiedruk en 

de druk op de overleving van herbivoren 
in de natuur. Ik concludeer dat bloem-
voorkeur van P. brassicae waarschijnlijk 
meer beïnvloed wordt door nutritionele 
voordelen en een verminderd risico  
van parasitisme tijdens het eten van 
bloemen, dan door het risico om te 
worden gedood door generalistische 
roofvijanden. Over het algemeen zijn 
carnivoren voor zwarte mosterdplanten 
belangrijk om de druk van herbivorie laag 
te houden tijdens de bloeifase. In twee 
opeenvolgende jaren van veldexperi- 
menten, registreerde ik dat de mortaliteit 
van P. brassicae-rupsen door carnivore  
insecten op bloeiende B. nigra kan oplopen 
tot wel 95%. 

Het laatste experiment richtte zich 
daarom op de rol van carnivore insecten 
in de verdedigingsstrategie van B. nigra, 
en hoe deze planten hun reserves ver- 
delen na insectenvraat. Het algemene 
doel was om te onderzoeken hoe B. nigra- 
planten hun investeringen verdelen 
over voortplanting en verdediging tegen 
de specialistische herbivoor P. brassicae. 
De onderzoeksresultaten tonen aan dat 
planten reageren op rupsenvraat met een 
investering in voortplanting, en daarmee 
compenseren voor fitnessverlies als  
gevolg van herbivorie in aanwezigheid 
van de vijanden van de rupsen. In de  
afwezigheid van de vijanden van de  
rupsen, compenseren B. nigra-planten 
echter niet voor de schade veroorzaakt 
door de rupsen. Deze resultaten laten 
zien dat carnivoren een belangrijk onder- 
deel zijn van de verdedigingsstrategie 
van B. nigra-planten.

De onderzoeksresultaten die in dit 
proefschrift gepresenteerd worden dragen  
bij aan ons begrip van hoe planten in 
de bloeifase reageren op de aanval door 
insecten, en wat de gevolgen zijn voor 
zaadproductie van de planten en de over-
leving van de plantenetende insecten. Na 
de aanval door gespecialiseerde planten-
etende insecten, worden de interacties 
van de plant met bestuivers en carnivore 
insecten in stand gehouden, en blijft de 
gerealiseerde fitness op het niveau van 
onaangetaste planten. Dit onderzoek 
heeft een aantal van de onderliggende 
mechanismen opgehelderd die het  
mogelijk maken dat deze eenjarige 
kruisbloemige plant de balans bewaart 
tussen investeringen in verdediging en 
reproductie, met inbegrip van mecha-
nismen van resistentie in planten en 
herverdeling van middelen door planten. 
Ik benadruk dat voor een goed begrip 
van de evolutie van plantenverdediging 
het noodzakelijk is om de interacties van 
planten met zowel herbivoren als met 
bestuivers op een geïntegreerde manier 
te onderzoeken. Uiteindelijk moeten 

deze studies ook de effecten op plant- 
fitness omvatten. De bevindingen van dit 
proefschrift, samen met recente studies 
van anderen, vormen de eerste stappen 
in deze richting.

De belangrijkste modelorganismen 
in deze studie waren zwarte mosterd, 
Brassica nigra, en de specialist groot kool-
witje, Pieris brassicae, en bestudeerde de 
gevolgen van herbivoor-geïnduceerde 
reacties van planten voor mutualistische 
interacties tussen planten en carnivore 
en bestuivende insecten. 
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In de westerse wereld is er groeiende be-
langstelling voor insecten als alternatieve 
eiwitbron. Eén van de redenen is de toe-
nemende milieuproblematiek als gevolg 
van traditionele veehouderij, maar ook 
de groeiende wereldbevolking is een be-
langrijke factor in deze. In het algemeen 
zijn westerse volkeren niet gewend aan 
het eten van insecten, en dit gaat vaak 
samen met een sterke weerstand hier- 
tegen, vooral wanneer insecten herken-
baar zijn in het voedsel. Maar wanneer 
eiwitten worden geëxtraheerd uit insecten 
kunnen deze in onherkenbare vorm in  
levensmiddelen worden gebruikt, wat 
kan bijdragen aan consumentenacceptatie. 
Het extraheren van eiwitten levert een 
vetfractie op als bijproduct. Er is weinig 
bekend over de karakteristieken en de 
functionaliteiten van geëxtraheerde  
insecteneiwitten en -vetten. De functio-
naliteit kan bijvoorbeeld betrekking  
hebben op verteerbaarheid, gelerend  
vermogen en oplosbaarheid, waarbij elke 
toepassing in levensmiddelen weer een 
andere functionaliteit kan vereisen. Het 
doel van dit onderzoek betrof het extra-
heren van eiwitten en vetten uit insecten 
en het karakteriseren van de verkregen 
fracties met betrekking tot chemische en 
fysische eigenschappen om zo inzicht te 
krijgen in kwaliteit en nutritionele waarde 
met betrekking tot gebruik in voedsel.

Een eerste onderzoek richtte zich op 
eiwitextractie met water gebruikmakend 
van vijf verschillende insectensoorten, 
namelijk Tenebrio molitor, Zophobas morio, 
Alphitobius diaperinus, Acheta domesticus 
en Blaptica dubia. De aanwezige eiwitten 
werden gekarakteriseerd qua amino-
zuursamenstelling, eiwitgehalte en 
gelvormende eigenschappen. Het ruwe 
eiwitgehalte van deze vijf soorten vari-


