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gevoel aan ‘Sloten’ of er niet nog meer 
nadruk had kunnen liggen op de uit 
PLONS verkregen resultaten en inzich-
ten. Vanuit de opzet om de processen in 
een sloot inzichtelijk te maken, grossiert 
het boekje in zinnen als: ‘de variatie in 
(…) samenstelling van het grondwater 
maakt het generaliseren van de invloed 
van uittredend grondwater zeer lastig’, 
‘Slootecosystemen zijn complex, want 
een groot aantal fysische, chemische en 
biotische factoren werkt afzonderlijk en 
in combinatie in op de levensgemeen-
schap van een sloot’ en ‘slootecosyste-
men verschillen vaak sterk van locatie en 
geen enkele locatie is exact gelijk’. Ook 
‘Aquatische ecologie’ heeft er een handje 
van vooral veel bewustwording te creë-
ren van de veelheid aan factoren die van 
invloed kunnen zijn op het ecosysteem. 
Dat zal allemaal wel, maar zijn er dan 
werkelijk geen voorbeelden uit te prak-
tijk, waarbij iemand die complexiteit een 
keer heeft weten te ontleden? Waarbij 
er een probleem was dat we uiteindelijk 

begrepen, al was het maar een stukje? 
Ze zijn er wel, de leuke voorbeelden (o.a. 
de foto van veenoxidatie door sulfaat, de 
maatregelen in Bergambacht of de vijf 
‘metrics’ die de ecologische conditie van 
een sloot het beste bleken weer te geven), 
maar schaars en misschien snappen we 
er gewoon nog steeds heel weinig van. 

Een gemiste kans in ‘Sloten’ is de 
visualisatie van de verschillende gede-
finieerde sloottypen. Op bladzijden 12 
en 13 zien we tien foto’s op twee pagina 
gepropt met summiere toelichting en 
onverklaarde afkortingen. Hiervoor had 
meer ruimte genomen mogen worden, 
zowel voor de foto’s als de toelichting, 
niet in de laatste plaats omdat het lijkt 
of er nog minstens vijf pagina’s van een 
katern over waren, die achterin zijn op- 
gevuld met ‘sfeerplaatjes’ van sloten. 

In tegenstelling tot ‘Sloten’ heeft 
‘Aquatische ecologie’ meer de neiging 
om in herhalingen en opsommingen te 
vervallen, inherent aan het karakter als 
‘naslagwerk’. Lange opsommingen van 
flora- en faunagroepen, opeenvolgende 
historische overstromingen, pesticiden, 
ecologische sleutelfactoren en de ins en 
outs van de Kaderrichtlijn Water zal je in 
‘Sloten’ niet vinden. Saai leesvoer, maar 
ontzettend nuttig en handig! Met name 
wat betreft de Kaderrichtlijn Water is 
de informatie in de loop der jaren zeer 
versnipperd geraakt en hier eindelijk op 
overzichtelijke wijze bijeen gebracht. 

Entomologie komt in beide boeken 
een enkele keer onder de noemer  
‘macrofauna’ aan bod. De pietluttige 
entomoloog zal opvallen dat zorgvuldig-
heid van de naamgeving en beeldredactie 
van de insecten in ‘Aquatische ecologie’ 
wat te wensen over laat. Nederlandse of 
wetenschappelijke namen worden incon-
sequent door- of naast elkaar gebruikt. 
Verder zien we op de foto van een  
‘weidebeekjuffer’ onmiskenbaar een  
larve van een rivierrombout, de foto  
van de zogenaamde schietmot Tinodes 

waeneri laat beslist een Limnephilus bino-
tatus zien, terwijl bij een ‘waterkever’ dan 
weer niet de moeite is genomen om er 
een naam (Agabus sturmii) op te plakken. 

Samengevat is ‘Sloten’ een mooi, 
handzaam boekje waarin veel processen 
op een heldere manier inzichtelijk wor-
den gemaakt. Voor wie primair geïnteres-
seerd is in processen en patronen onder 
water 

lijkt het mij niet noodzakelijk om 
‘Aquatische ecologie’ ook nog aan te 
schaffen. Voor de breder geïnteres- 
seerden: ‘Aquatische ecologie’ verdiept 
zich in alle uithoeken van de aquatische 
ecologie en daar is het formaat dan ook 
naar: een lijvig, smaakvol naslagwerk. 
Voor zover bekend is er (nog) geen combi-
natieprijs beschikbaar…
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Wanneer voortplanting tussen individu-
en van verschillende soorten, maar ook 
van verschillende populaties wordt 
voorkómen, noemen we dit reproduc-
tieve isolatie. Reproductieve isolatie 
speelt een grote rol bij het ontstaan van 
nieuwe soorten. Het ontstaat bijvoor-
beeld wanneer een populatie in tweeën 

gesplitst wordt door een fysieke barriè-
re en de individuen niet meer met el-
kaar kunnen paren. Na verloop van tijd 
zullen de twee afzonderlijke populaties 
(genetisch) zo sterk van elkaar gaan  
verschillen dat voortplanting tussen  
individuen uit de populaties niet meer 
mogelijk is. Uiteindelijk kunnen twee 
populaties op deze manier verschillende 
soorten worden. Stel dat de fysieke bar-
rière tussen de twee soorten verdwijnt 
en de soorten weer in hetzelfde leefge-
bied vóórkomen. Er zijn dan verschillen-
de mogelijkheden, zoals: 1) de reproduc-
tieve isolatie is volledig en de soorten 
kunnen niet met elkaar voortplanten;  

2) de reproductieve isolatie is niet volle-
dig en de mogelijkheid bestaat dat beide 
soorten opnieuw met elkaar paren en 
zelfs nakomelingen kunnen produceren. 
Deze zogenaamde hybride nakomelingen 
die worden geproduceerd door paring 
tussen individuen van twee soorten, zijn 
vaak minder goed aangepast dan indivi-
duen van pure soorten. Natuurlijke se-
lectie is het mechanisme waarbij indivi-
duen die beter aangepast zijn aan hun 
omgeving, een grotere kans hebben om 
te overleven en voor nakomelingen te 
zorgen dan individuen die minder goed 
zijn aangepast. De evolutietheorie voor-
spelt dat er natuurlijke selectie optreedt 
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voor eigenschappen die voorkómen dat 
deze hybriden geproduceerd worden. Zo 
kunnen er eigenschappen ontstaan die 
ervoor zorgen dat soorten prezygotisch 
(voordat de bevruchting plaatsvindt)  
of postzygotisch (nadat de bevruchting 
plaatsvindt) van elkaar geïsoleerd worden. 
Veel wetenschappers zijn van mening 
dat prezygotische isolatie het meest  
belangrijk is, omdat het voorkómt dat  
individuen energie stoppen in het paren 
met individuen van een andere soort. 
Een voorbeeld van prezygotische isolatie 
is isolatie door gedrag, waarbij het ge-
drag van twee soorten zo sterk van el-
kaar verschilt dat ze niet met elkaar 
kunnen of willen paren. 

In dit proefschrift bestudeer ik het 
paargedrag, en de genetische basis hier-
van, in Nasonia-wespen. Dit zijn parasi-
taire wespen waarvan de vrouwtjes eitjes 
leggen in de poppen van vliegen (de gast- 
heer). Het Nasonia-vrouwtje boort een 
gaatje in de gastheer met haar legboor, 
waarna ze een gif injecteert en haar eitjes 
in de gastheer legt. Deze eitjes ontwik-
kelen zich in de gastheer tot larven die 
zich voeden met de gastheer. De gastheer 
overleeft dit niet. Na enkele dagen ver-
poppen de Nasonia-larven en ontwikkelen 
zich verder tot volwassen wespen, de 
mannetjes iets sneller dan de vrouwtjes. 
Vervolgens bijten de Nasonia-mannetjes 
een gaatje in de vliegenpop en verlaten 
alle wespen de gastheer. 

Er zijn vier Nasonia-soorten bekend: 
Nasonia vitripennis komt over de hele 
wereld voor; in oostelijk Noord-Amerika 
deelt deze soort zijn leefgebied met  
N. giraulti en N. oneida; in westelijk  
Noord-Amerika komt de soort samen 
voor met N. longicornis. In deze gebieden  

waar de soorten samen vóórkomen, zijn  
de kansen dat individuen van ver- 
schillende soorten elkaar tegenkomen 
erg groot. Hierdoor is ook de kans op  
paringen tussen twee verschillende 
soorten aanwezig. Toch komen hybri- 
den niet voor in de natuur, omdat elke 
Nasonia-soort is geïnfecteerd met ver-
schillende Wolbachia-bacteriën. De enige 
uitzondering hierop zijn N. giraulti en  
N. oneida, die geïnfecteerd zijn met de-
zelfde typen Wolbachia bacteriën. In de 
andere soortenparen, zorgt de infectie 
met verschillende Wolbachia-typen er-
voor dat hybriden niet levensvatbaar 
zijn of een sterk verminderde kans heb-
ben om te overleven en voort te planten. 
Omdat de Wolbachia-infectie in deze 
soorten slechts de levensvatbaarheid 
van de nakomelingen beïnvloedt, en niet 
verhinderd dat de soorten met elkaar 
paren, is het te verwachten dat er andere 
eigenschappen zijn die ervoor zorgen 
dat er geen paringen tussen de soorten 
plaatsvinden. In Nasonia is bekend dat 
de mannetjes van de vier soorten ver-
schillen in hun baltsgedrag. De verwach-
ting is dat vrouwtjes van eenzelfde soort 
het baltsgedrag van mannetjes van hun 
eigen soort herkennen en zullen paren 
met deze mannetjes. Mannetjes van een 
andere soort worden niet geaccepteerd 
door de vrouwtjes. Dit wordt partner  
discriminatie tussen de soorten (mate 
discrimination, MD) genoemd. N. vitripennis-
vrouwtjes hebben een hoge mate van 
partner discriminatie tegen mannetjes 
van de andere Nasonia-soorten. Ook  
N. longicornis- en N. oneida-vrouwtjes  
discrimineren tegen mannetjes van een 
andere soort. N. giraulti-vrouwtjes zijn 
niet zo kieskeurig, en paren wel met 
mannetjes van andere Nasonia-soorten, 
althans in het laboratorium. Een aantal 
jaar geleden is ontdekt dat N. giraulti  
zich op een bijzondere manier voort-
plant. Waar de andere Nasonia-soorten 
buiten de gastheer paren, paren N. giraulti-
mannetjes en -vrouwtjes binnenin  
de vliegenpop voordat ze deze verlaten 
(within-host-mating, WHM). Nasonia-
vrouwtjes paren maar één keer en er werd 
verondersteld dat dit gedrag wellicht helpt 
voorkómen dat N. giraulti-vrouwtjes paren 
met mannetjes van een andere soort. Als 
dit zo is dan zorgt WHM dus voor repro-
ductieve isolatie in N. giraulti.

In dit proefschrift beschrijf ik mijn 
onderzoek naar de genetische basis van 
twee gedragseigenschappen in Nasonia: 
de partnerdiscriminatie tussen soorten 
(MD) en het paren binnen de gastheer 
(WHM). Ik beoog met mijn studie de vol-
gende vragen te beantwoorden: Wat is de 
genetische basis van MD en WHM? Zijn 
deze gedragseigenschappen genetisch 

aan elkaar, of aan andere voortplantings-
eigenschappen, verbonden? Met andere 
woorden, als MD hoog is in een soort, is 
de frequentie van WHM dan ook hoog in 
deze soort of juist niet? Ook onderzoek ik 
of MD en WHM daadwerkelijk effectieve 
mechanismen zijn om paringen tussen 
de verschillende soorten te voorkómen, 
of dat er misschien nog andere mecha-
nismen van reproductieve isolatie zijn. 
Door dit te bestuderen krijgen we meer 
inzicht in het ontstaan van de verschil-
lende Nasonia-soorten, hoe snel het  
gedrag van de verschillende soorten zich 
heeft ontwikkeld en hoe de soorten in de 
natuur gescheiden blijven. 

Ik laat zien dat zowel als laboratorium-
lijnen als natuurlijke populaties van  
de vier Nasonia-soorten grote variatie 
vertonen in MD. Het niveau van MD is 
hoog tussen sommige soorten, zoals 
tussen N. vitripennis en N. oneida, maar  
is laag tussen andere soorten, zoals  
N. giraulti en N. longicornis. Tussen andere 
soortenparen, bijvoorbeeld N. giraulti en 
N. vitripennis, heeft MD een asymmetrisch 
patroon: N. vitripennis-vrouwtjes hebben 
een hoge mate van MD tegen N. giraulti-
mannetjes, maar N. giraulti-vrouwtjes 
vertonen geen MD tegen N. vitripennis-
mannetjes. Ik stel vast dat partner discri-
minatie van Nasonia-vrouwtjes afhangt 
van het soortenpaar dat is getest en  
dat het niet een volledige barrière is  
die voortplanting voorkomt. Wat ik ook  
concludeer is dat, m.u.v. het soortenpaar  
N. giraulti en N. oneida, soorten die ge-
netisch meer van elkaar verschillen, 
reproductief ook sterker van elkaar zijn 
geïsoleerd. Het leefgebied van N. oneida 
valt binnen het verspreidingsgebied van 
N. giraulti, en mijn resultaten suggereren 
dat N. oneida een hoge mate van MD 
heeft ontwikkeld binnen dit gedeelde 
leefgebied.

Ik toon de resultaten van een selectie-
experiment uitgevoerd in N. vitripennis. 
Met behulp van kunstmatige selectie heb 
ik N. vitripennis-vrouwtjes geselecteerd 
die minder sterke discriminatie vertonen 
tegen N. giraulti-mannetjes. Dit experi-
ment laat zien dat al in een paar genera-
ties een significante verandering in het 
niveau van MD kan optreden, wat bete-
kent dat deze eigenschap waarschijnlijk 
een relatief simpele genetische basis 
heeft. Verder toon ik met dit experiment 
aan dat vrouwtjes die zijn geselecteerd 
voor een lager niveau van discriminatie 
tegen mannetjes van een andere soort, 
ook sneller willen paren met mannetjes 
van hun eigen soort en mannetjes van 
een derde soort (N. longicornis). Dit kan 
betekenen dat deze eigenschappen deels 
eenzelfde genetische basis hebben. Deze 
studie bevestigt de eerdere conclusie dat 
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MD niet volledig is in het voorkómen van 
interspecifieke paringen in N. vitripennis. 
De waargenomen genetische variatie in 
deze eigenschap maakt het mogelijk dat 
er nog veranderingen kunnen optreden 
in MD in natuurlijke populaties.

Nasonia giraulti en N. oneida zijn  
genetisch gezien de meest verwante 
Nasonia-soorten. In gedrag verschillen  
ze echter veel van elkaar. De vrouwtjes 
van N. oneida willen nauwelijks paren 
met N. vitripennis-mannetjes, terwijl  
N. giraulti-vrouwtjes wel snel paren met 
N. oneida-mannetjes. Gegeven het feit dat 
de soorten genetisch erg op elkaar lijken, 
betekent dit dat er waarschijnlijk relatief 
weinig genetische veranderingen zijn 
geweest die hebben geleid tot deze grote 
verschillen in gedrag. De resultaten van 
een zogenaamd Quantitative trait Locus 
(QTL) experiment bevestigen deze hypo-
these. Dit is een experiment waarbij ik 
kruisingen heb gemaakt tussen N. giraulti 
en N. oneida, om vrouwtjes te verkrijgen 
die genetisch een mix zijn tussen de twee 
soorten. Van deze vrouwtjes onderzocht 
ik hoe sterk ze discrimineerden tegen  
N. vitripennis-mannetjes en bepaalde ik 
op verschillende plekken in hun genoom 
(de complete genetische samenstelling 
van een organisme) of ze daar een  
N. oneida- of een N. giraulti-allel (een  
bepaalde variant van een gen) hadden.  
Ik laat zien dat MD in het N. oneida- 
N. giraulti-soortenpaar wordt veroorzaakt 
door slechts enkele QTLs. Mijn gegevens 
komen overeen met de voorspelling dat 
enkele dominante allelen voor MD het 
ontstaan van N. oneida, binnen het leef-
gebied van N. oneida, hebben vergemak-
kelijkt. 

Het paren in de gastheer (WHM) is 
een eigenschap die alleen voorkomt in  
N. giraulti. Vervolgens test ik de hypothese 
dat WHM in N. giraulti helpt voorkómen 
dat de N. giraulti vrouwtjes paren met  
N. vitripennis-mannetjes. In een experi-
ment liet ik een N. giraulti-vrouwtje  
samen met een N. vitripennis-vrouwtje  
eitjes leggen in dezelfde gastheer, iets 
wat in de natuur vaak voorkomt. Dit be-
tekent dat de vliegenpop zowel N. giraulti 
als N. vitripennis-wespen bevat. Ik nam 
waar dat op het moment dat de N. vitri-
pennis-mannetjes een gaatje beten in  
de gastheer, zowel de N. vitripennis-
mannetjes als vrouwtjes de gastheer ver-
lieten, maar ook de N. giraulti-vrouwtjes. 
Deze N. giraulti-vrouwtjes bleken op dat 
moment nog niet gepaard te zijn. Dit 
betekent dat WHM geen goede strategie 
is om paring tussen de twee soorten te 
verhinderen, omdat het niet plaatsvindt 
zodra de gastheer ook is geparasiteerd 
door N. vitripennis. Om deze conclusie te 
bevestigen heb ik gastheren, die belegd 

waren door N. giraulti-vrouwtjes, zelf 
voorzien van een gaatje waaruit de wes-
pen de gastheer konden verlaten. Ook  
in dit geval verlieten de vrouwtjes de 
gastheer voordat ze gepaard hadden. 
Het lijkt er dus op dat WHM wordt ver-
oorzaakt door de N. giraulti-mannetjes 
die geen gaatje bijten in de gastheer (of 
wachten met het maken van een gaatje) 
zodat de vrouwtjes niet naar buiten  
kunnen. Mijn conclusie is dan ook dat 
WHM geen effectieve barrière is om  
paring tussen N. giraulti en N. vitripennis 
te verhinderen. 

Het onderzoek dat ik heb gepresen-
teerd in dit proefschrift draagt bij aan 
onze algemene kennis over de evolutie 
van prezygotische isolatie in Nasonia. 
Mijn resultaten laten zien dat paren bin-
nen de gastheer en partnerdiscriminatie 
tussen de soorten samen niet voldoende 
zijn om paringen tussen de verschillende 
Nasonia-soorten te voorkómen. Het is niet 
bekend of de Nasonia soorten met elkaar 
paren in de natuur, maar mijn resultaten 
suggereren dat dit wel degelijk mogelijk 
is. Door de hoge kosten die gepaard gaan 
met paringen tussen de verschillende 
soorten, omdat de Wolbachia-infecties 
ervoor zorgen dat de hybriden niet le-
vensvatbaar zijn, is het zeer aannemelijk 
dat er nog steeds natuurlijke selectie 
plaatsvindt op deze eigenschappen om te 
voorkómen dat de verschillende Nasonia-
soorten met elkaar paren. Ook is het 
waarschijnlijk dat er nog andere eigen-
schappen een rol spelen in de prezygo-
tische isolatie in Nasonia, en het zou erg 
interessant zijn om deze eigenschappen 
verder te bestuderen.
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Plants form the basis of many food webs 
and are consumed by a wide variety of 
organisms, including insect herbivores. 
Over the course of evolution, plants  
have evolved mechanisms to defend 
themselves against herbivory, whereas 
insects herbivores have evolved counter-
mechanisms to overcome these defences 
(a.k.a. co-evolutionary arms races). Plant-
insect interactions are not restricted to 
plants and their herbivores, because 
plant quality can also influence higher 
trophic levels such as predators and  
parasitic wasps. Moreover, as plants  
reside in both soil and air, they mediate 

interactions between organisms above- 
and belowground through changes in 
plant quality. Plant quality is not only 
determined by secondary metabolites 
that may negatively affect the perfor-
mance of insects, but also by primary 
metabolites that plants produce in order 
to grow, develop and reproduce, which 
provide nutrients for insects. 

Natural plant populations often 
exhibit genetic variation in various plant 
traits such as primary and secondary 
chemistry. Genetic variation in plant  
defence traits can be under selection 
pressure from a suite of (a)biotic fac-
tors that vary in space and time. Insect 
herbivores may encounter a wide range 
of plant metabolites because the total 
concentrations of primary and second-
ary metabolites and the concentrations 
of individual compounds vary between 
genetically different plants. Also, as a 
consequences of genetic variation, plants 
can respond differently to herbivory in 
terms of induced defence chemistry and 
re-allocation of metabolites.

The main aim of this thesis was to 
study how genetic variation in plant 
chemistry affects (multi)trophic interac-
tions between wild cabbage plants and 
associated insects, both above- and  
belowground. As a model system I used 
five naturally occurring populations of 
wild cabbage (Brassica oleracea) located in 
the Dorset area in the UK. These popula-
tions have been shown to genetically 
differ in their defence chemistry profiles 
even though they are located in rela-
tively close proximity to each other. Wild 
cabbages belong to the Brassicaceae, a 
plant family that is characterized by the 


