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lende ruimtelijke schalen, van plant tot 
landschap, en in het bijzonder de rol van 
plantengeuren daarin. Hiervoor hebben 
we het systeem witte kool, groot koolwitje 
Pieris brassicae en de sluipwesp Cotesia 
glomerata gebruikt. Om te onderzoeken 
hoe verschillen in geurprofielen de ruim-
telijke schaal van het aantrekken van 
sluipwespen beïnvloeden hebben we ge-
bruik gemaakt van twee koolvariëteiten 
waarvan al bekend was dat ze verschillen 
in aantrekkelijkheid voor sluipwespen. 
Met dit systeem hebben we zowel ge-
dragsexperimenten als veldexperimenten 
uitgevoerd, variërend van kleine tot grote 

ruimtelijke schaal. Daarnaast hebben 
we de geurprofielen van de planten 
geanalyseerd. 

Uit de experimenten blijkt dat C. glo-
merata in staat is om planten met rupsen 
te vinden op relatief grote afstanden (10-
20 meter). Daarnaast blijkt dat de directe 
omgeving van de koolplanten met rupsen 
een grote invloed kan hebben op de mate 
waarin sluipwespen de planten kunnen 
vinden. Op landschapsschaal geldt dat 
hoe meer gastheerplanten voor deze 
soort rupsen er in het landschap staan, 
hoe groter de kans is dat er parasitering 
plaatsvindt op de onderzochte koolplant. 
Eén van de meest vernieuwende bevin- 
dingen is dat zowel de afstand van aan-
trekking, de effecten van habitat en de 
effecten van het landschap zeer verschil-
lend zijn voor de twee cultivars van witte 
kool. Een sterk aantrekkelijke cultivar 
trekt sluipwespen aan van grotere af-
stand, valt meer op in omstandigheden 
die de sluipwesp zouden kunnen verwar-
ren (bijvoorbeeld in aanwezigheid van 
andere plantensoorten) en profiteert 
meer van de aanwezigheid van sluipwes-
pen in het landschap dan een minder 
aantrekkelijke cultivar.

Eigenschappen van de plant spelen 
dus een belangrijke rol in de aantrekking 
van sluipwespen in het veld in combina-
tie met het omringende landschap. Dit is 
veelbelovend voor biologische bestrijding 
door het gebruik van aantrekkelijke cul-
tivars, maar deze toepassing behoeft nog 
meer onderzoek, met name in de praktijk 
van de landbouw. 
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Er is een aantal diersoorten waarbij er 
discrete (dat wil zeggen niet-continue) 
fenotypische verschillen voorkomen  
tussen individuen van één geslacht, zo-
als de aan- of afwezigheid van wapens 
bij mannetjes. Bij sommige soorten zijn 
mannetjes alleen gewapend als ze tijdens 
hun ontwikkeling genoeg bouwstoffen 
hebben verzameld; mannetjes die relatief 
weinig bouwstoffen hebben verzameld, 
ontwikkelen niet relatief kleine wapens, 
maar blijven helemaal ongewapend. Van 
ongewapende mannetjes is lang gedacht 
dat ze altijd onderdoen voor mannetjes 
met wapens, en ze er maar ‘het beste van 
proberen maken’. 

Tijdens mijn promotieonderzoek heb 
ik onderzocht of ongewapende manne-
tjes voordelen hebben ten opzichte van 
gewapende mannetjes bij de bollenmijt 
Rhizoglyphus robini. Hier zijn mannetjes 
gewapende vechters, of ongewapende 
‘scramblers’. Voor mijn onderzoeken heb 
ik het gedrag en het reproductiesucces 
van gewapende en ongewapende man-
netjes bepaald, selectielijnen gemaakt en 
lengte- en gewichtsmetingen verricht.

Onder andere heb ik gevonden dat 
uitgehongerde vrouwtjes die paren met 
scramblers meer nageslacht krijgen dan 
wanneer ze paren met vechters. Daar-
naast bleek in bi-directionele selectie- 
lijnen dat, na enkele generaties, vrouwtjes  
uit scramblerlijnen meer, en grotere  
eitjes legden dan vrouwtjes uit vechter- 
lijnen. 

Mijn resultaten onderbouwen het 
idee dat ongewapende mannetjes niet 
altijd onderdoen voor gewapende man-
netjes, en dat het zelfs voordelig kan 
zijn om ongewapend te zijn. Dit kan een 
reden zijn waarom relatief kleine man-
netjes niet eens kleine wapens ontwik-
kelen, maar zich richten op ‘plan B’. Met 
plan B is de fitness misschien minder 
hoog dan met plan A (als gewapend man-
netje) maar een goed uitgevoerd plan 
B leidt tot een hogere fitness dan een 
slecht uitgevoerd plan A. Een mogelijke 
verklaring is dat het hebben van wapens 
metabolisch duur is, zodat ongewa-
pende mannetjes meer energie kunnen 
besteden aan andere dingen – zoals re-
productie. Of de energiebudgetten van 
gewapende en ongewapende mannetjes 
inderdaad verschillen, moet nog worden 
onderzocht.

De sluipwesp Cotesia glomerata legt eitjes  
in rupsen van het groot koolwitje Pieris  
brassicae. Foto: Yavanna Aartsma


