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Het aantal mensen op aarde groeit met 
ongeveer 1,1 % per jaar tot 9,6-12,3 mil-
jard in 2100. Extreme armoede is tot 
minder dan de helft afgenomen van 1,9 
miljard in 1990 tot 836 miljoen in 2015. 
Een toename in de landbouwproductie 
van voedsel, brandstof en vezels zal 
noodzakelijk zijn om in de behoefte van 
de groeiende populatie te kunnen voor-
zien. De groei van de landbouwproductie 
concurreert vaak met andere maatschap-
pelijke behoeften. Waterverbruik door de 
landbouw verkleint de beschikbaarheid 
van water voor andere doelen, waaronder 
voor drinkwaterproductie. Het kappen 
van bossen voor uitbreiding van het land-
bouwareaal vermindert de biodiversiteit 
en de vastlegging van CO2. De grote en 
vitale uitdaging voor de toekomst is om 
een balans te vinden tussen onze maat-
schappelijke behoeften en een toene-
mende landbouwproductie.

Het doel van dit proefschrift is om 
het beheer van niet-agrarische vegeta-
ties in het agrarisch landschap te bestu-
deren. Hierbij wordt geprobeerd vast te 
stellen welk beheer op welke schaal het 
meest gunstig is voor gemeenschappen 
van ongewervelde dieren en het voed-
selweb dat ze vormen. We richten ons  
op het beantwoorden van de volgende 
vragen: Hoe beïnvloeden maairegiems 
van wegbermen in landbouwgebieden 
de gemeenschap van ongewervelde 
dieren? Hoe beïnvloedt extreme grond-
verplaatsing de gemeenschap van 
ongewervelde dieren in een prairieher-
stelproject? Hoe beïnvloedt een spon-
tane zomerbrand de gemeenschap van 
ongewervelde dieren in een grasland? 
Hoe wordt de gemeenschap van onge-
wervelde dieren in agrarische percelen 
en hun randen beïnvloedt door de lokale 
en landschappelijke biotoopvariatie? 
Hoe wordt de voedselbeschikbaarheid, 
in termen van ongewervelde dieren 
voor vogels tijdens het broedseizoen, 
in agrarische percelen en hun randen 
beïnvloedt door de lokale en landschap-
pelijke biotoopvariatie?

Wegbermen worden beschouwd als 
een belangrijk onderdeel van het lande-
lijk gebied; ze hebben de mogelijkheid 
om bij te dragen aan het vergroten van de 
lokale biodiversiteit. Wegbermen worden 
over het algemeen onderhouden met een 
verscheidenheid aan maairegiems die ge-

baseerd zijn op niet-ecologische doelen, 
zoals verkeersveiligheid, minimale kosten 
en esthetische waarden. We voerden een 
pilotstudie uit in landelijk Sangamon 
County, Illinois USA, om de invloed van 
beheer op de biodiversiteit van wegbermen 
te bestuderen. De bermen grensden aan 
landbouwvelden of natuurreservaten 
(conservation reserve program). In de 
wegbermen werden drie maairegimes 
toegepast. Twee ervan worden algemeen 
ingezet in Illinois: twee keer per jaar 
maaien en maandelijks (zes keer) maaien 
in het groeiseizoen, beiden zonder het 
weghalen van het maaisel. Het derde 
regiem bestond uit regelmatig maaien 
(zes keer), waarbij het maaisel wordt 
weggehaald. Onze studie liet zien dat de 
taxonomische rijkdom van de ongewer-
velde dieren het hoogst was bij dit derde 
regiem. Wanneer de ongewervelde dieren 
werden ingedeeld in functionele groepen 
– namelijk predatoren, parasieten, om-
nivoren, herbivoren, bloembezoekers en 
detrivoren – dan bleef de taxonomische 
rijkdom het hoogste bij het derde regiem, 
maar de abundantie van de groepen ver-
schilden per groep tussen de regiems. 
De taxonomische diversiteit, waarbij 
rekening wordt gehouden met verschillen 
in abundantie tussen taxa, was niet ver-
schillend tussen de maairegiems.

Vervolgens wordt beschreven hoe we 
de kans kregen om bij een prairieherstel-
programma, dat gekoppeld was aan een 
de ontwikkeling van een woonwijk in 
Midden-Illinois, de ongewervelde dieren 
te bestuderen in drie fasen van het her-
stel van de vegetatie. Deze studie in een 
ontwikkelende vegetatie van twee, vier 
en vijf jaar na het begin van de herstel-
maatregelen liet zien dat er geen verschil 

bestond in de taxonomische rijkdom of 
diversiteit aan ongewervelden tussen  
de fasen. De totale abundantie ongewer-
velden was het hoogst in de meest recent 
herstelde vegetatie, die van twee jaar 
oud. Rijkdom, diversiteit en abundantie 
van zes functionele groepen verschilden 
niet tussen de fasen. De herstelfasen in 
onze studie verschilden onderling niet 
van elkaar en de aanwezige ongewer-
velden behoorden in alle gevallen nog 
tot vroege pioniergemeenschappen. We 
ontdekten dat de vestiging van gemeen-
schappen van ongewervelde dieren niet 
sterk verbonden is met de herstellende 
vegetatie, hetgeen een nieuw en onver-
wacht resultaat is. De conclusie is dat  
de ontwikkeling naar rijkere gemeen-
schappen met hogere diversiteit bij  
prairieherstelprojecten waarschijnlijk 
langer dan vijf jaar duurt. 

In een andere studie bestudeerden 
we het gevolg van een spontane, zomerse 
brand in een 20 ha groot hersteld gras-
land in Centraal-Illinois. De hergroei na 
de brand zorgde ervoor dat de rupsen van 
twee mottensoorten (Heliothis virescens en 
Helicoverpa zea) goede voedselbronnen ter 
beschikking kregen. Dit zijn plaaginsecten 
van een aantal belangrijke gewassen, die 
wel eens leidden tot een verlies van tot 
wel 50 % van de oogst. Ongewervelde  
dieren werden in ons onderzoek verza-
meld op verschillende momenten na de 
brand: 16, 45, 70 en 101 dagen. Een verge-
lijking van de vangsten in bodemvallen 
liet op dag 70 een aantal mottenrupsen 
zien dat in het verbrande gebied 18 keer 
hoger was dan in een ernaast gelegen 
niet-verbrande gebied. Dit laat zien dat 
een brand in de zomer gevolgen kan 
hebben voor economische belangrijke 
insecten.

Dit onderzoek werd vervolgd door 
metingen aan de directe en langetermijn- 
gevolgen van een spontane brand in het 
herstelde grasland. Iedere maand van het 
groeiseizoen na de brand en het eerste 
en derde seizoen daarop volgend werden 
ongewervelde dieren verzameld met 
plak- en bodemvallen in het verbrande 
en niet-verbrande gebied. We vonden dat 
in het derde groeiseizoen na de brand  
bepaalde taxa nog steeds niet dezelfde 
rijkdom, diversiteit en abundantie 
hadden als in het ernaast gelegen niet-
verbrande gebied. Samenvattende maten 
voor de taxonomische rijkdom, diver-
siteit en abundantie bleken geen goed 
beeld te geven van de feitelijke verande-
ringen die plaatsvonden in de gemeen-
schap van ongewervelde dieren in de drie 
groeiseizoen na de brand. Dit heeft gevol-
gen voor het beheer dat gebruik maakt 
van branden.

Een beter begrip van de factoren die 
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de taxonomische rijkdom en diversiteit 
van ongewervelde dieren bepalen, zowel 
op lokaal als landschapsniveau, is be-
langrijk voor het behoud van biodiversi-
teit in agrarische gebieden. Het doel van 
een andere studie was om vast te stellen 
of de rijkdom en diversiteit van de onge-
wervelde dieren op agrarisch gebruikte 
velden en in hun randen in Centraal-
Illinois gerelateerd was aan de variatie 
in leefgebieden van het landschap erom-
heen. Onze resultaten laten zien dat de 
taxonomische rijkdom en diversiteit po-
sitief samenhangt met de variatie in het 
landschap, maar dat deze relatie negatief 
is voor de velden. Deze onverwachte re-
sultaten behoeven verder onderzoek.

In onze laatste studie leggen we een 
verband tussen structurele biotoopva- 
riatie op lokaal en landschapsniveau en 
de biomassa en diversiteit van ongewer-
velde dieren als voedselbron voor vogels. 
We kijken daarvoor naar de lineaire, 
niet-agrarische elementen in het agra-
rische landschap als mogelijkheid voor 
vogels om er het voedsel te verzamelen 
voor hun jongen. We maten de beschik-
baarheid aan ongewervelde dieren en 
relateerde dat aan de variatie in leef- 
gebieden op lokaal en landschapsniveau 
in drie regio’s in Centraal-Illinois. De be-
schikbaarheid aan ongewervelde dieren 
werd gemeten als geschatte biomassa en 
taxonomische diversiteit. Dit onderzoek 
liet zien dat kenmerken van de randen 
om de velden de grootste invloed hebben 
op de biomassa en diversiteit, in verge-
lijking met de kenmerken van de velden 
en het landschap. Dit laat zien dat de 
beschikbaarheid van voedsel voor vogels 
gemakkelijk kan worden vergroot zonder 
dat veranderingen in de landbouw zelf 
nodig zijn. 
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In dit proefschrift beschrijf ik allereerst 
in hoofdlijnen onze huidige kennis over 
de interactie tussen planten en planten-
etende organismen zoals pathogenen,  
insecten en mijten. Planten en hun bela-
gers zijn in hechte associatie gedurende 
honderden miljoenen jaren geëvolueerd. 
Deze evolutie is in grote mate bepaald 
door het antagonistische karakter van 
hun interacties: waar planten beschikken 
over talloze (defensieve) eigenschappen 
die primair tot doel hebben om te voor-
komen dat andere organismen ze opeten 

(resistentie), beschikken de belagers op 
hun beurt over eigenschappen die hen in 
staat stellen om de plantenverdediging te 
weerstaan of te omzeilen, zodat ze zich 
kunnen voeden met de plant. Deze inter-
acties kunnen hebben geresulteerd in  
co-evolutie van specifieke defensieve  
eigenschappen van planten en offensieve- 
dan wel defensieve contra-eigenschappen 
van plantenetende organismen.

Een typische adaptatie van pathogenen, 
en vooral herbivoren, aan gifstoffen die 
door planten worden geproduceerd (een 
veelvoorkomend type van verdediging)  
is detoxificatie. Een andere adaptatie is 
het vermogen om de moleculaire mecha- 
nismes die plant-afweerreacties regu- 
leren te manipuleren, zodat de voor 
belagers schadelijke responsen niet (cor-
rect) worden uitgevoerd en daardoor niet 
resulteren in (volledige) resistentie. Een 
dergelijke moleculaire sabotage onder-
drukt dus de verdedigingsrespons van 
de waardplant. In de wetenschappelijke 
literatuur zijn een behoorlijk aantal 
voorbeelden te vinden van pathogenen 
(zoals bacteriën en schimmels) die de 
verdediging van hun waardplant onder-
drukken. Echter, onze kennis over de on-
derdrukking van de plantenverdediging 
door plantenetende geleedpotigen (zoals 
insecten en mijten) is zeer beperkt. On-
derzoek naar hoe, en in welke mate, her-
bivoren hun waardplant manipuleren  
kan ons beter doen begrijpen welke 
selectieve krachten bepalend zijn voor 
plant-herbivoorinteracties. Kennis op- 
gedaan met dit soort onderzoek is boven-
dien erg waardevol voor de land- en tuin-
bouwsector, omdat het ons kan helpen 

gewasresistenties te verhogen en daar-
door oogstverlies als gevolg van plagen  
te verminderen.

Het onderzoek gepresenteerd in dit 
proefschrift had tot doel om meer inzicht 
te verkrijgen in de interactie tussen ver-
dedigingonderdrukkende spintmijten 
en tomatenplanten. Om precies te zijn, 
ik heb onderzocht hoe (op moleculair 
niveau) de gecultiveerde tomatenplant 
(Solanum lycopersicum) reageert op de 
aanwezigheid van de destructieve plaag-
soorten Tetranychus urticae en Tetranychus 
evansi, met als doel om de verdediging 
van tomatenplanten tegen deze spint-
mijten te herstellen middels genetische 
modificaties.

Net zoals mensen maken planten 
gebruik van verschillende hormonen om 
hun groei, ontwikkeling, reproductie en 
verdedigingsresponsen te reguleren. Met 
betrekking tot het laatstgenoemde zijn 
de twee hormonen salicylzuur (SA) en 
jasmonzuur (JA) cruciaal voor de plant 
om schade door pathogenen en herbi-
voren te voorkomen of te beperken, om 
zodoende een maximale reproductie 
(zaadproductie) te waarborgen onder uit-
eenlopende ecofysiologische omstandig-
heden. Verdedigingsresponsen tegen pa-
thogenen die levend plantenweefsel eten 
en tegen geleedpotige herbivoren die niet 
of nauwelijks bewegen (zoals vleugelloze 
bladluizen en witte vlieg- en trips-larven) 
worden over het algemeen gereguleerd 
door SA, terwijl verdedigingsresponsen 
tegen pathogenen die dood plantenweefsel 
eten en tegen beweeglijke geleedpotigen 
(zoals rupsen, mijten en kevers) worden 
gereguleerd door JA. Beide hormonen 
reguleren de transcriptie van genen die 
verantwoordelijk zijn voor de afweer-
reacties van de plant door onder andere 
de productie van gifstoffen en defensieve 
eiwitten te starten of te verhogen.

We hebben spintmijtpopulaties  
(T. urticae en T. evansi) in hun natuurlijke 
omgeving bemonsterd en de verzamelde 
mijten vervolgens opgekweekt in het 
laboratorium. Voor T. urticae hebben we 
de genetische variatie van honderden 
mijten (verzameld van drie verschillende 
waardplanten) gefixeerd in de vorm 
van ‘lijnen’ verkregen door middel van 
moeder-zoon kruisingen. Met mijten van 
deze genetisch relatief homogene lijnen 
hebben we experimenten uitgevoerd om 
te bepalen in welke mate ze (1) dezelfde 
verdedigingsresponsen induceren wan-
neer ze van tomatenplanten eten, en (2) 
hinder ondervinden van JA-gereguleerde 
afweerreacties (hoe beïnvloedt dit hun 
eiproductie?). Ik beschrijf dat, wat betreft 
deze eigenschappen, de geteste mijten- 
lijnen erg van elkaar verschillen. Ten 
eerste namen we waar dat de meeste  


