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Summary

Animals of many species use alarm signals to warn conspecifics when danger is
near. Such alarm signals can take many forms, including visual (for example,
colour, move), mechanical, chemical (pheromone), or accoustic (call, yell,
squeek) stimuli. The best studied alarm signals are vocal signals of mammals and
birds, especially the alarm calls of vervet monkeys (Chlorocebus pygerythrus) and
ground squirrels (Xerus inauris and Spermophilus beldingi). Vervet monkeys pro‐
duce specific alarm calls for each of their three most important enemies: leop‐
ards, eagles and snakes. Conspecific monkeys that hear these enemy‐specific
calls respond differently to each of them and these specific responses appear to
enlarge their indvidual chances of survival. Cape ground squirrels (X. inauris) emit
urgency‐dependent alarm calls, that tell whether a predator is nearby or far
away. The squirrels always respond in the same way: they run into their burrows. 

Why do individuals produce alarm signals? This is not self‐evident, as an indi‐
vidual that gives off a signal also increases its own predation risk, because it may
attract the attention of predators. For the receiver of an (honest) alarm signal
the advantage is often clear, given that this animal is informed about the pres‐
ence not only of a predator, but also of a competitor. Signal receivers can then
respond in an adaptive manner, for instance by increasing their alertness, by flee‐
ing or by hiding. Not all alarm signals are equally reliable – sometimes signals are
being sent out without the presence of actual danger. If this is the case, the
response of the signal‐receiver may in fact benefit the signal‐sender, for example
by reducing local competition. The reliability of a signal is often linked to the
costs for the signal‐sender.

Although the advantages of alarm signal production may be less clear for the
signal sender than for the receiver, on the whole the sender must experience a
profit. After all, without such a profit selection would act against the production
of alarm signals. Three common theories may explain the evolution of alarm sig‐
naling: individual defence, reciprocal altruism (signal receivers are not genetical‐
ly related to signal senders), and kin selection (receivers and senders are relat‐
ed). The main goal of this thesis was to investigate whether all three of these the‐
ories can be tested in a single experimental system, based on the alarm signal of
the Western flower thrips (Frankliniella occidentalis, from now on called ‘thrips’).
A suitable system would allow the testing of (1) increase or decrease of the
chances of survival for the alarm signal sender, (2) reciprocity of alarm signalling
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(if the signal increases survival chances of the receivers, do they return the
favour and warn the initial sender later on?), and (3) kin‐related signalling (are
alarm signals more likely if the receivers are genetically related to the signal
senders?).

Thrips have several advantages that make them particularly suitable for the
study of the evolution of alarm signalling. When in danger, thrips larvae defend
themselves by the excretion of ‘anal droplets’: a predator touched by such a
droplet interrupts the attack and switches to cleaning. These droplets may con‐
tain an alarm pheromone, consisting of two coumpounds: decyl acetate and
dodecyl actetate. The presence of alarm pheromone evokes anti‐predator
behaviour in thrips, such as elevated alertness and moving away from the scene,
and this behaviour potentially improves the chances of survival of the signal
receivers. Thrips larvae may encounter a range of predators, the one more dan‐
gerous than the other. If a thrips larva survives the presence of a predator, this
larva may become a signal sender on a next occasion. Thrips live in groups, com‐
prising both related and unrelated individuals. A practical advantage of the alarm
pheromone of thrips is that synthetic mimics of its two components are avail‐
able. The anal droplets can be observed, counted, collected and analysed for the
presence and composition of pheromone. Furthermore, thrips larvae can be
stimulated to produce droplets by prodding them with a fine brush. The combi‐
nation of these advantages enables the manipulation of pheromone production
as well as the determination of quality and quantity of the alarm pheromone in
presence of various types of predator. 

Three main questions are central to this thesis. First, does the alarm
pheromone of thrips larvae indeed improve the defensive capacities of conspe‐
cific thrips? Second, is thrips alarm pheromone production context‐dependent?
And third, how does relatedness influence alarm communication?

Pheromone as alarm signal
In chapters 2 and 4 I demonstrate that the alarm pheromone induces various
forms of anti‐predator behaviour in thrips (such as the production of anal drops).
In addition, in chapter 3 I show that thrips survival of predation is higher in pres‐
ence of synthetic alarm pheromone.

Context-dependent alarm communication
Alarm signals that vary with the level of danger to the signal sender are called
context‐dependent alarm signals. If the receiver of a context‐dependent signal
adjusts its response to the variable signal, I call this context‐dependent commu‐

144

Summary

Paulien-summary_Nicola-chap3.qxd  11/05/2015  01:30  Page 144



nication. So far, context‐dependent alarm communication is predominantly
known for accoustic signals (remember the vervet monkeys and the Cape
ground squirrels). However, the advantages of context‐specific communication
(i.e., to optimize the response, in terms of nature and timing of the threat) are
not limited to animals that use vocal alarm signals. Surprisingly, context‐depend‐
ency has hardly been investigated for chemical alarm signals (pheromones); for
chemical communication, the common opinion appears to be that alarm
pheromones are the same in all circumstances. Possibly, this opinion is based on
one of the best studied systems of chemical alarm signalling, that of aphids.
Aphids have an alarm pheromone that consists of a single compound. This limits
the possibilities to specify approaching danger – aphids can only change their
alarm signal quantitatively (amount and frequency), but not qualitatively (ratio
of components). An alarm pheromone that consists of two or more components
allows for qualitative changes as well, thus enabling a much higher level of infor‐
mation specificity. The alarm pheromone of thrips consists of two components,
so in principle thrips have the opportunity to adjust their pheromone both quan‐
titatively and qualitatively to approaching danger. In chapters 4, 5 and 6 I demon‐
strate that thrips indeed adjust their alarm communication to the level of danger.

It is known from earlier research that small and large thrips larvae differ in
the amount of pheromone they secrete, and also the ratios of the two compo‐
nents are different. In chapter 4 I compare the responses of thrips to alarm
pheromone produced by either small or large thrips larvae. It turns out that thrips
respond differently, possibly caused by the difference in amount of pheromone,
but an effect of the difference in coumpound ratios cannot be ruled out. In chap‐
ter 5 I chemically analyse the anal droplets produced by thrips when (1) near a rel‐
atively harmless predatory mite (Iphiseius degenerans), (2) near a very dangerous
predatory bug (Orius laevigatus), or (3) triggered by a soft brush. In this experi‐
ment I differentiate between the mere presence of the various predators, and
actual attacks. The results show that (i) the chance that the droplets contain
alarm pheromone is positively related to the level of danger for the trips larva, (ii)
the ratio of the two components changes when a trips is attacked by a predato‐
ry mite, compared to when the mite is only present, and (iii) the amount of
pheromone secreted depends on the predator type. This indicates that thrips can
adjust their alarm pheromone to the level of danger. In chapter 6 I focus on the
responses of signal‐receiving thrips. In absence of a predator, to what degree do
thrips hide in a refugium when exposed to droplets produced by thrips under
actual attack by various predators? It appears that thrips hide as often when
exposed to droplets produced when attacked by a predatory mite, as when
exposed to droplets produced when under attack of a predatory bug, whereas
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the chance that these droplets contain alarm pheromone differs much between
the two predator types. This suggests that thrips enter a refugium more often
when they smell pheromone secreted in response to a predatory mite attack.

Kinship and alarm communication
To test whether kin selection influences alarm communication in thrips, in chap‐
ter 7 thrips survival in presence of a predatory mite is compared between groups
of related vs. unrelated individuals. It turns out that small thrips larvae have a
higher survival chance when surrounded by kin, but only if the groups comprise
both small and large larvae. So, kin selection does play a role in thrips. But does
kin selection also affect the production of alarm signal? To answer this, I did a
preliminary experiment, comparing the secretion of alarm pheromone by thrips
in groups of related vs. unrelated individuals (chapter 8). Thrips do not seem to
give off more alarm pheromone when among kin. 

With these last results, kin selection does not seem to hold as an immediate
explanation for the evolution of alarm signalling in thrips. Direct individual
defence appears to be the best candidate mechanism, as the droplets with the
alarm pheromone are also used as defence against the predators. However, to
confirm direct defence as the explanation for the evolution of alarm signalling in
thrips, it remains to be demonstrated that droplets with pheromone are a better
defence than droplets without pheromone. If reciprocal altruism were to explain
alarm signalling in thrips, the secretion of alarm pheromone would have to meet
with three conditions: (1) individuals can decide whether or not to release
pheromone, (2) release of alarm pheromone has to be costly, and (3) signal
senders benefit from the release of alarm pheromone by others at a later
instance. This instance can be before or after the initial sender releases
pheromone again. The results of chapters 2 and 5 show that thrips meet condi‐
tion (1). Also condition (2) appears to be met: when thrips secrete a droplet with
alarm pheromone, this may be at the cost of possible future defence, as they can
produce not more than two pheromone‐laden droplets at any moment.
However, this cost remains to be quantified. If and how condition (3) is met,
depends on the predator type. With certain predators, thrips survival chances
are so low that the thrips cannot be expected to benefit later from the presence
of pheromone released by conspecifics (although it may have benefited from
earlier release of pheromone by others). Other predators may offer thrips a
much higher chance of survival, especially if thrips have been alerted by the pres‐
ence of pheromone. In such cases it is surely possible that the initial signal sender
benefits from alarm signalling by a conspecific later on.
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Follow‐up research could focus on the costs (and thus the reliability) of
alarm signalling for thrips. It will also be interesting to incorporate other thrips
species with various social structures, and to investigate how social organisation
relates to alarm communication. Some thrips species are solitary, whereas oth‐
ers are eusocial. Frankliniella occidentalis does live in aggregations, but parental
care is lacking. One hypothesis would be that thrips species with more complex
social structures require more sophisticated communication. Also alarm sig‐
nalling in such species could be more elaborate. A comparative approach to
alarm signalling among thrips species could provide insight in the role of commu‐
nication in the evolution of sociality. 

In conclusion, thrips are indeed a suitable experimental system to study the evo‐
lution of alarm signalling. Analysis of the anal droplets, the alarm pheromone and
the kinship of thrips larvae allows for rigorous testing of individual defence,
reciprocal altruism and kin selection in thrips. This thesis also demonstrates that
thrips have a context‐dependent alarm communication system, in which (1) the
alarm signal varies with context and (2) the response varies with the alarm sig‐
nal. Aphids, who can only modify the quantity of their alarm pheromone, are
known to adjust the amount and frequency of pheromone to the level of danger.
This suggests that also aphids display context‐dependent alarm communication.
I expect that context‐dependent chemical alarm communication will be found in
many more species with alarm pheromones. Especially species that display differ‐
ent defence strategies against different enemies will benefit from context‐
dependent communication.
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Samenvatting

Veel diersoorten maken gebruik van alarmsignalen om soortgenoten te waarschu‐
wen voor naderend gevaar. Alarmsignalen kunnen bestaan uit vele soorten stimuli,
waaronder visuele (voorbeeld: kleur, beweging), mechanische, chemische (fero ‐
moon) of akoestische (kreet, roep). De best bestudeerde alarmsignalen zijn geluid‐
signalen van zoogdieren en vogels, in het bijzonder de kreten van de blauwaap
(Chlorocebus pygerythrus) en van grondeekhoorns (Xerus inauris en Spermophilus
beldingi). Blauwapen hebben specifieke kreten voor ieder van hun drie voornaam‐
ste vijanden: luipaard, arend en slang. Soortgenoten van de blauwaap die deze
rover‐specifieke kreten horen, reageren verschillend op elk van deze kreten en
deze specifieke reacties lijken de overlevingskans van het reagerende individu te
vergroten. De Kaapse grondeekhoorn (X. inauris) uit kreten die de mate van urgen‐
tie weergeven: het is te horen of een rover ver weg is of dichtbij. Deze dieren ver‐
tonen bij verschillende rovers altijd dezelfde respons ‐ ze vluchten hun hol in. 

Waarom geven individuen alarmsignalen af? Zo’n actie is niet vanzelfspre‐
kend, omdat het individu dat het signaal verstuurt zijn eigen predatie‐risico ver‐
hoogt doordat het ook de aandacht van de rover op zich vestigt. Daardoor is het
voordeel van het versturen van een signaal voor de afzender twijfelachtig. Voor
de ontvanger van een (betrouwbaar) alarmsignaal is het voordeel vaak wel dui‐
delijk, want dit dier wordt gewaarschuwd voor predatoren maar bijvoorbeeld
ook voor concurrenten. Ontvangers kunnen dan gedrag vertonen wat hun over‐
levingskans vergroot (bv. extra alert zijn, vluchten of zich verstoppen). Niet alle
alarmsignalen zijn echter betrouwbaar, soms worden signalen verstuurd zonder
de aanwezigheid van naderend gevaar. De afzender kan dan profijt hebben van
de reactie van de ontvanger, bijvoorbeeld doordat een voedselplek vrijkomt.
Voor het vertrouwen dat de ontvanger heeft in een signaal zijn de kosten die de
afzender maakt bij het produceren van dat signaal veelal bepalend.

Hoewel de voordelen van het sturen van een alarmsignaal vaak minder dui‐
delijk zijn voor de afzender dan voor de ontvanger van het signaal, zal de afzen‐
der, direct of indirect, profijt moeten hebben van het versturen van het alarmsig‐
naal. Immers, als de afzender van het alarmsignaal geen voordeel heeft bij het
versturen, dan zou het signaal weggeselecteerd worden. Er zijn drie theorieën
die de evolutie van alarmsignalen kunnen verklaren: individuele verdediging,
wederkerig altruïsme (ontvangers zijn niet genetisch verwant aan afzender) en
selectie op verwanten (ontvangers zijn verwant aan afzender; zogenoemde kin‐
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selectie). Het hoofddoel van dit proefschrift was te onderzoeken of alledrie deze
theorieën kunnen worden getoetst in één experimenteel systeem, gebaseerd op
het alarmsignaal van de Californische trips, Frankliniella occidentalis (hierna ‘trips’
genoemd). In een geschikt systeem moet kunnen worden getoetst of (1) het ver‐
sturen van een alarmsignaal de overlevingskans van een afzender doet toe‐ of
afnemen, (2) als het alarmsignaal ervoor zorgt dat de gewaarschuwde ontvan‐
gers hogere overlevingskansen hebben, alarmsignalering ook wederkerig kan
zijn (dus of de ontvanger van het signaal op een ander moment zelf een alarm‐
signaal zal versturen) en (3) de kans dat er alarmsignalen worden verstuurd gro‐
ter is als individuen zich in de buurt van verwanten bevinden.

Tripsen hebben enkele eigenschappen die ze geschikt maken voor onder‐
zoek naar de evolutie van alarmsignalen. Tripslarven scheiden bij gevaar ‘anale’
druppels uit die dienen voor de individuele verdediging van de tripsen: rovers die
zo’n druppel op zich krijgen, onderbreken een aanval en proberen zich schoon te
maken. De druppels bevatten een alarmferomoon, bestaande uit de chemische
stoffen decylacetaat en dodecylacetaat. De aanwezigheid van alarmferomoon
roept bij signaalontvangende tripsen anti‐rovergedrag op, zoals verhoogde alert‐
heid of vluchten, en dit gedrag vergroot potentieel de overlevingskans van de
ontvangers. Tripslarven kunnen een scala aan predatoren tegenkomen, de een
nog gevaarlijker dan de ander. Indien een tripslarve de nabijheid van een rover
overleeft, kan deze larve op een ander moment zelf alarmferomoon uitscheiden.
Tripsen leven in groepen, die kunnen bestaan uit zowel verwante als niet‐ver‐
wante individuen. Een praktisch voordeel van het alarmferomoon van tripsen is
dat de twee componenten synthetisch te verkrijgen zijn. De druppels die al of
niet het feromoon bevatten zijn goed te zien en kunnen worden verzameld en
individueel geanalyseerd op feromoonsamenstelling. Bovendien kunnen tripsen
ertoe aangezet worden om deze druppels uit te scheiden door middel van aanra‐
king. Deze combinatie van eigenschappen maakt het mogelijk om feromoonpro‐
ductie te manipuleren, maar ook om de kwaliteit en kwantiteit van het alarmfero ‐
moon te bepalen in de aanwezigheid van verschillende predatoren. Drie hoofd‐
vragen omtrent alarmsignalering bij tripsen staan centraal in dit proefschrift.

Vertonen tripsen in de aanwezigheid van het alarmferomoon
(succesvol) anti-predatorgedrag?

In hoofdstuk 2 en 4 toon ik aan dat het alarmferomoon verschillende vormen van
anti‐predatorgedrag oproept bij tripsen (zoals de productie van anale druppels).
Bovendien laat ik in hoofdstuk 3 zien dat tripsen de aanwezigheid van een preda‐
tor beter overleven in aanwezigheid van synthetisch alarmferomoon.
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Passen tripsen hun alarmcommunicatie aan aan de mate
van gevaar? 

Alarmsignalen die variëren met de mate van gevaar voor de afzender, heten con‐
text‐afhankelijke alarmsignalen. Indien de ontvanger van een context‐afhanke‐
lijk signaal zijn reactie afstemt op het variabele signaal, dan spreek ik van con‐
text‐afhankelijke communicatie. Tot nu toe is context‐afhankelijke alarmcommu‐
nicatie voornamelijk bekend van akoestische signalen (denk aan de blauwaap en
de Kaapse grondeekhoorn). Echter, de voordelen die context‐specifieke commu‐
nicatie biedt (het optimaliseren van de respons, dat wil zeggen het afstellen van
de reactie op de aard en het moment van de dreiging), beperken zich niet tot
organismen die vocale alarmsignalen gebruiken. Opmerkelijk genoeg is nooit
naar context‐afhankelijkheid gezocht bij chemische alarmsignalen (alarmfero ‐
moon), maar is het heersende idee dat een alarmferomoon in iedere situatie
gelijk is. Mogelijk heerst dit idee doordat een van de best bestudeerde chemische
alarmsignaleringen dat van de bladluis is, en bladluizen hebben een alarmfero ‐
moon dat maar uit één component bestaat. Daardoor zijn bladluizen beperkt in
hun mogelijkheden om naderend gevaar te specificeren, ze kunnen van hun
alarmsignaal alleen de kwantiteit (hoeveelheid en frequentie) veranderen, maar
niet de kwaliteit (verhoudingen van componenten). Een alarmferomoon dat uit
ten minste twee componenten bestaat, kan ook kwalitatief veranderen en dit
biedt organismen met zo’n alarmferomoon meer mogelijkheden om naderend
gevaar te specificeren. Het alarmferomoon van tripsen bestaat uit twee compo‐
nenten, dus tripsen hebben in beginsel de mogelijkheid om zowel kwantiteit als
kwaliteit van hun feromoon aan te passen aan naderend gevaar. In hoofdstuk‐
ken 4, 5 en 6 laat ik zien dat tripsen hun alarmcommunicatie inderdaad aanpas‐
sen aan de mate van gevaar. 

Uit eerder onderzoek was al bekend dat grote en kleine tripslarven verschil‐
len in de hoeveelheid feromoon die ze uitscheiden en ook dat de verhouding van
de twee componenten verschilt. In hoofdstuk 4 vergelijk ik de respons van trip‐
sen op alarmferomoon geproduceerd door een grote dan wel een kleine larve. Ik
constateer dat tripsen verschillend reageren, mogelijk als gevolg van het verschil
in de hoeveelheid feromoon, maar een effect van de verhouding van de twee
componenten kan niet worden uitgesloten. In hoofdstuk 5 analyseer ik de anale
druppels die tripsen uitscheiden als ze zich bevinden in de buurt van een betrek‐
kelijk ongevaarlijke roofmijt (Iphiseius degenerans), een zeer gevaarlijke roof‐
wants (Orius laevigatus), of een zachte kwast, waarmee ik een kunstmatige ‘aan‐
val’ uitvoer. Hierbij maak ik onderscheid tussen daadwerkelijke aanvallen door de
verschillende rovers en alleen hun aanwezigheid. De resultaten laten zien dat (1)
de kans dat er alarmferomoon in de uitgescheiden druppel zit, toeneemt met de
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mate van gevaar voor de tripslarve, (2) de verhouding van de twee componen‐
ten verandert als een trips echt wordt aangevallen door een roofmijt, in vergelij‐
king met alleen de aanwezigheid, en (3) de hoeveelheid uitgescheiden feromoon
afhangt van de soort rover. Dit toont aan dat tripsen hun alarmferomoon kunnen
aanpassen aan de mate van gevaar. In hoofdstuk 6 concentreer ik me op de reac‐
tie van signaalontvangende tripsen. Ik ga na of tripsen in verschillende mate
vluchten, wanneer ze – zonder dat er echt een predator aanwezig is – geconfron‐
teerd worden met druppels die zijn uitgescheiden bij een aanval door verschillen‐
de rovers. Het blijkt dat tripsen even vaak naar een schuilplaats (refugium) gaan
bij druppels die zijn uitgescheiden na een aanval door een roofmijt als bij drup‐
pels die zijn uitgescheiden na een aanval door een roofwants, terwijl de kans dat
deze druppels alarmferomoon bevatten sterk verschilt tussen de twee rovers.
Dit suggereert dat tripsen vaker het refugium in gaan als ze feromoon ruiken dat
is uitgescheiden bij een aanval van een roofmijt.

Wat is de rol van verwantschap in alarmcommunicatie van trips?
Om te toetsen of kin‐selectie van belang is voor de alarmcommunicatie van trips,
onderzoek ik in hoofdstuk 7 of tripsen de aanwezigheid van een roofmijt beter
overleven als ze zich in groepen van verwante individuen bevinden dan wanneer
ze zich in groepen van onverwante tripsen bevinden. Het blijkt dat kleine tripslar‐
ven de aanwezigheid van een roofmijt beter overleven in groepen verwante trip‐
sen dan in groepen onverwante tripsen, maar alleen als deze groepen bestaan
uit zowel kleine als grote individuen. Kin‐selectie speelt dus wel degelijk een rol
bij tripsen. Maar is kin‐selectie ook van belang voor het afgeven van het alarmsig‐
naal? Daartoe heb ik een kleine proef gedaan naar het uitscheiden van alarmfero ‐
moon door tripsen in groepen met verwante individuen en in groepen met
onverwante individuen (hoofdstuk 8). Tripsen lijken niet vaker alarmferomoon
uit te scheiden als ze zich bevinden in een groep met verwante individuen.

Met deze laatste resultaten lijkt kin‐selectie af te vallen als directe verklaring
voor de evolutie van alarmsignalering bij trips. Directe verdediging lijkt een
goede kandidaat, omdat de druppels met het alarmferomoon ook gebruikt kun‐
nen worden als verdediging tegen rovers. Om de evolutie van alarmsignalering
bij trips echt uit directe verdediging te verklaren, moet er echter nog getoetst
worden of druppels met feromoon een betere verdediging voor tripsen vormen
dan druppels zonder feromoon. Als wederkerig altruïsme de evolutie van alarm‐
signalering bij trips zou verklaren, dan moet het uitscheiden van alarmferomoon
aan de volgende drie voorwaarden voldoen: (1) individuen kunnen ervoor kiezen
om feromoon wel of niet uit te scheiden, (2) het uitscheiden van alarmferomoon
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moet kostbaar zijn, en (3) afzenders profiteren op een ander moment zelf van
het alarmferomoon dat een soortgenoot uitscheidt. Dit moment kan eerder of
later zijn dan het moment waarop de afzender zelf opnieuw feromoon uit‐
scheidt. De resultaten van hoofdstukken 2 en 5 tonen aan dat tripsen voldoen
aan voorwaarde (1). Aan voorwaarde (2) lijkt ook te worden voldaan: indien trip‐
sen een druppel met alarmferomoon uitscheiden, kan dit ten koste gaan van hun
eventuele toekomstige verdediging, omdat ze op enig moment hoogstens maar
twee zulke druppels kunnen produceren. Deze kosten dienen echter nog
gekwantificeerd te worden. Of en hoe aan voorwaarde (3) voldaan kan worden,
hangt af van de rover die aanvalt. De overlevingskans bij sommige rovers is zo
klein, dat een trips niet kan verwachten dat het op een later moment zelf zal kun‐
nen profiteren van de aanwezigheid van feromoon van een soortgenoot. De
trips kan wel al eerder geprofiteerd hebben van de aanwezigheid van feromoon
van een soortgenoot. Bij andere rovers is de kans dat een trips de aanval over‐
leeft veel groter, zeker als de trips alert is gemaakt door reeds aanwezig alarm‐
feromoon. In die gevallen is het zeker mogelijk dat een afzender later profiteert
van alarmsignaal van een soortgenoot. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de vraag of alarmsignalering
kostbaar is voor tripsen, waarmee de betrouwbaarheid van het signaal kan wor‐
den nagegaan. Bovendien zou op langere termijn bij andere tripssoorten met
verschillende sociale organisaties onderzocht kunnen worden hoe sociale orga‐
nisatie zich verhoudt tot de alarmcommunicatie. Er zijn tripssoorten die solitair
leven, maar ook eusociale tripsen komen voor. Frankliniella occidentalis leeft wel
in groepen, maar ouders zorgen niet voor hun jongen. Eén hypothese is dat soor‐
ten met complexere sociale organisaties uitgebreidere communicatie behoeven.
Ook de alarmsignalering in deze soorten zou uitgebreider kunnen zijn. Een ver‐
gelijking tussen alarmsignalering van verschillende tripssoorten zou inzicht kun‐
nen opleveren in de rol van communicatie bij de evolutie van socialiteit. 

Samenvattend concludeer ik dat tripsen inderdaad een geschikt experimenteel
systeem vormen, om de evolutie van alarmsignalering te onderzoeken. Door
bestudering van de anale druppels, het analyseren van het alarmferomoon en
het bepalen van de verwantschap van tripslarven, zijn zowel individuele verdedi‐
ging als wederkerig altruïsme en kin‐selectie te toetsen bij tripslarven. Een ande‐
re conclusie van dit proefschrift is dat tripsen over een context‐afhankelijk alarm‐
communicatiesysteem beschikken, waarbij (1) het signaal verandert met de con‐
text en (2) de respons varieert met het signaal. We weten van bladluizen, die
alleen de kwantiteit van hun feromoon kunnen veranderen, dat ze de frequentie
en de hoeveelheid van hun feromoon kunnen aanpassen aan de mate van
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gevaar. Dit suggereert dat ook bladluizen context‐afhankelijke alarmcommunica‐
tie vertonen. Mijn verwachting is dat context‐afhankelijke alarmcommunicatie
bij veel soorten met alarmferomonen gevonden zal worden. Met name soorten
die bij verschillende rovers ook verschillende verdedigings‐stratiegieën kunnen
vertonen, zullen profiteren van context‐afhankelijke communicatie. 
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