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the GM and non-GM comparator. These 
results are crucial in shaping the way risk 
is assessed in the context of GM crops, 
and these results were supported in my 
experiments assessing effects on biodi-
versity with pitfall traps in the field.

Assessing risks of GM crops to non-
target organisms should always be done 
in a context specific way, taking into  
account the agro-ecological context into 
which the modified crop will be intro-
duced. Drawing on the lessons from this 
thesis, we can make recommendations 
on the development of protocols for envi-
ronmental risk assessments in the light 
of expected scientific progress in agricul-
tural biotechnology.
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The goal of my Ph.D. thesis was to inves-
tigate the genetic basis of prezygotic  
reproductive isolation in the parasitoid 
wasp genus Nasonia (Hymenoptea, Ptero-
malidae).

My thesis focused on three species,  
N. vitripennis, N. giraulti and N. oneida.  
I observed their courtship behaviour, and 
analysed chemical components of the 
cuticular hydrocarbon profile and sex 
pheromone using GC-MS (gas chroma-
tography-mass spectrometry), and ana-
lysed courtship songs. I also performed 
QTL analysis using SNP markers and  
a candidate gene approach, to better  
understand the genetic basis of prezygotic 
reproductive isolation in the Nasonia 
complex.

Male courtship behaviour, male 
courtship song, cuticular hydrocarbon 
profile and sex pheromone quality were 
found to vary within and between Nasonia 
species. Male courtship behaviour and 
sex pheromone quality were demon-
strated to have a genetic basis. Female 
mate preference appears partly governed 
by these male traits, although in a com-

a range of conventionally bred culti-
vars varying in resistance to P. infestans 
non-target insect performance between 
several cultivars greatly outweighed the 
differences previously detected between 
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The goal of my Ph.D. thesis was to develop 
risk assessment methods for testing the 
effects of plant genetic modification (GM) 
on non-target arthropods.

The experimental chapters each 
focused on different aspects of the inter-
action between potato plants (GM late-
blight resistant and non-GM susceptible 
lines), the target late blight pathogen 
(Phytophthora infestans) and several non-
target insect species. With each chapter, 
the scope widened: from the molecular 
gene expression in potato leaves in re-
sponse to sequential insect and pathogen 
attacks to field scale biodiversity analyses.

Insect performance differed between 
the resistant GM and susceptible non-GM 
comparator. However, when differences 
in insect performance were tested across 
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plex way, probably involving many genes 
of small effect and strongly influenced by 
environmental effects. 

Despite the apparently fast evolu-
tion of prezygotic isolation, the genetic 
architecture of prezygotic isolation in the 
Nasonia genus appears to be complex, 
and subject to multiple and opposing se-
lection pressures. Future studies towards 
understanding the genetic architecture 
of prezygotic isolation in Nasonia should 
focus on functional analysis of particular 
traits and the effects of candidate genes.
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Dode bomen ondersteunen het leven van 
heel veel verschillende soorten, waar- 
onder veel ongewervelden. We onder-
zochten in het veld hoe snel dode bomen 
van verschillende soorten afgebroken 
worden op grond van hun hout- en bast- 
eigenschappen; en wat voor effecten dit 
had voor de gemeenschappen van onge-
wervelden die zich in het dode hout ver-
zamelden.

Het studiesysteem was een veldex- 
periment (genaamd LOGLIFE) in de  
Nederlandse bossen, specifiek het Hol- 
landse Hout in Flevoland en Schoven-
horst op de Veluwe. Dit experiment be-
stond uit twee ‘bomenkerkhoven’, waarin 

geoogste boomstammen en takken van 
verschillende soorten allemaal onder 
dezelfde omstandigheden zijn uitgelegd. 
Dit houdt in dat eventuele verschillen 
in houtafbraak of in dierengemeen-
schappen tussen de soorten op dezelfde 
locatie het gevolg zijn van de hout- of 
basteigenschappen van die soorten. 
We legden dode stammen en takken in 
verschillende proefvlakken in de twee 
bossen neer en maten hoe en hoe snel 
ze daar afgebroken werden. Vervolgens 
verzamelden we de ongewervelden uit 
de boomstammen, een of twee jaar nadat 
de geoogste bomen waren neergelegd. 
Daarna identificeerden en telden we 
deze dieren en analyseerden we de eco-
logische gemeenschapsdata. Er zijn zes 
hoofdgroepen van ongewervelden ge-
analyseerd: ringwormen (inclusief regen-
wormen), pissebedden, duizendpoten, 
miljoenpoten, tweevleugeligen (vliegen 
en muggen) en kevers.

Decompositie (afbraak) van dode 
stammen is een langdurig proces, van 
een paar jaar tot ongeveer een eeuw  
afhankelijk van de soort. Verschillende 
boomsoorten hebben verschillende snel-
heden van decompositie vanwege hun 
fysische en biochemische eigenschappen. 
Daarnaast herbergen boomsoorten spe- 
cifieke groepen van ongewervelden. Een 
of twee jaar nadat de stammen waren 
neergelegd, vonden we in de twintig  
bestudeerde boomsoorten verschillende 
gemeenschappen van ongewervelden. 
Dit kwam vooral omdat deze bomen 
sterk verschilden in de eigenschappen 
van de schors wat als een soort ‘filter’ 
werkt voor het toelaten van verschillende 

soorten. Daarnaast hebben de dieren  
zelf ook een wisselwerking met elkaar. 
De bastkevers zijn bijvoorbeeld gespecia-
liseerd in recent omgevallen fijnspar- 
stammen, een van de soorten in ons  
experiment. Ze maken gaten in de 
schors. Die gaten faciliteren de toegang 
voor andere ongewervelden met een 
lichaamsdiameter vergelijkbaar met de 
diameter van de boorgaten. Vele factoren, 
waaronder eigenschappen van boom- 
soorten, de omgeving waar de bomen 
groeien, de omgeving waarin de boom 
natuurlijk afgebroken wordt en de fase 
van de afbraak bepalen samen welke 
diersoorten we kunnen vinden in een 
rottende boomstam.

Er is een enorme diversiteit aan on- 
gewervelden die in en onder dood hout 
zijn te vinden. De samenstelling van  
deze gemeenschappen hangt af van vele 
factoren, bijvoorbeeld boomsoorten,  
milieu van boomgroei, afbraakmilieu en 
fase van afbraak. Deze studie verbetert 
onze kennis van de rijke kleine wereld 
in dode bomen. Om het hele verhaal van 
deze diverse wereld in kaart te brengen, 
zullen we de houtafbraak en de dieren- 
gemeenschappen in bomenkerkhoven 
nog langer moeten volgen en ook de  
andere diergroepen, vooral de nog klei-
nere dieren als mijten en springstaarten, 
onderzoeken. We moeten ook onder- 
zoeken hoe de verschillende dieren in 
het rottende hout zelf weer bijdragen 
aan de afbraak.


