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Het doel van het proefschrift was om 
meer inzicht te krijgen in de ecologische 
interacties die de dichtheid van besmette 
schapenteken (Ixodes ricinus) beïnvloeden. 
Hierbij werd gekeken naar Borrelia afzelii 
(de bacterie die de ziekte van Lyme bij 
mensen veroorzaakt) en Borrelia miy-
amotoi.

Borrelia afzelii circuleert tussen muizen 
en teken. Een besmette muis kan de 
bacterie overdragen naar voedende teken-
larven. Deze larven vervellen vervolgens 
naar tekennimf, welke de bacterie ver-
volgens tijdens het voeden kunnen over-
dragen naar andere muizen. Ik heb de 
interacties die de dichtheid van besmette 
nimfen beïnvloeden door middel van een 
aantal veldexperimenten in de bossen op 
de Veluwe en met behulp van een aantal 
experimenten in het laboratorium onder-
zocht. Over de transmissiecyclus van  
Borrelia miyamotoi is nog minder bekend 
en deze bacterie is daarom ook onder-
zocht in de experimenten.

De veldexperimenten toonden onder 
andere aan dat muizen een belangrijke 
gastheer zijn voor larven en dat de dicht-
heid van muizen van invloed is op de 
hoeveelheid B. afzelii-besmette nimfen 
een jaar later, en daarmee dus de kans 
dat iemand de ziekte van Lyme oploopt. 
De experimenten in het laboratorium 
toonden onder andere aan dat een be-

smetting met B. afzelii de geur van rosse 
woelmuizen beïnvloedt waardoor larven 
liever op besmette muizen voeden en dus 
meer teken besmet raken. Daarnaast  
waren de besmette teken zwaarder, wat 
hun kans op overleving vergroot, en daar-
mee de transmissie bevordert. Verder 
werd aangetoond dat niet alleen nimfen 
B. afzelii en B. miyamotoi kunnen over- 
dragen, maar dat de piepkleine larven dit 
ook kunnen.

Het is erg belangrijk om verder te  
onderzoeken hoe tekenlarven besmet 
kunnen raken met B. afzelii, want de  
larven voeden normaal gesproken slechts 
één keer voor ze vervellen naar nimf 
en bacterie-overdracht van volwassen 
vrouwtjes teek naar larve is nooit aan- 
getoond. Daarnaast is het interessant  
om verder te onderzoeken hoe B. afzelii 
de transmissiecyclus bevordert door  
zowel muizen als teken te beïnvloeden. 
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In this thesis, I studied the phenological 
(temporal) interactions between three 
species from three trophic levels: a plant, 
the oak; a herbivore insect, the winter 
moth; and a bird, the great tit. In the last 
decades, the temporal interactions be-
tween the plant and its herbivore, and 

the insect and its predator, have been 
disrupted by the increase of temperature 
leading to a phenological (temporal) 
mismatch. My goal was to investigate 
whether these species can adapt to the 
new warmer conditions and restore their 
phenological match. Furthermore, in the 
winter moth, I studied the underlying 
mechanisms that regulate the phenology 
of this annual lepidopteran species.

I studied the pedunculate oak 
(Quercus robur), the winter moth (Oper-
ophtera brumata) and the great tit (Parus 
major). I used long-term data collection in 
several forests in the Netherlands and an 
experimental approach both in the field 
as well as in the laboratory.

The work presented in this thesis 
shows that the winter moth has adapted 
to warmer temperatures via micro- 
evolution. I found evidence of this 
adaptation in both experimental work 
as well in the field. To study timing of 
egg development in the winter moth, 
a mechanistic model was developed to 
predict timing of egg-hatching in relation 
to temperature. Next to that, I found that 
photoperiod plays an important role in 
regulating the phenology of the winter 
moth life cycle. Finally, in the great tit,  
I showed that photoperiod does not fine-
tune the timing of reproduction, as it 
influenced gonadal growth but not the 
actual timing of egg-laying.

This research deepens our under-
standing of the mechanisms underlying 
phenology in the wild. Further research 
in this and other systems needs to be 
carried out to ultimately forecast the rate 
of adaptation to unprecedented rapidly 
changing climatic conditions.
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