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Samenvatting g 

Inn dit proefschrift heb ik effecten van de aanwezigheid van een generalistische predator  in een voedselweb 

opp planten bestudeerd. Het voedselweb bestaat uit de generalistische roofwants Orius laevigatus (Fieber), 

dee specialistische roofrnij t Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, en twee herbivoren, de kasspintmijt 

TetranychusTetranychus urticae Koch en de trip s Frankliniella occidentalis (Pergande), allen voorkomend op 

komkommerr  (Cucumis saliva var. Ventura) in kassen. De roofwants wordt vaak gebruikt om trip s in kassen 

tee bestrijden, terwij l de roofrnijt , vaak in dezelfde kassen, wordt ingezet tegen spintmijten. De polyfage 

roofwantss valt beide herbivoren aan, maar  eet ook roofmijten. De afname van aantallen herbivoren en de 

schadee die ze toebrengen, alsook de fitness van de planten hangt hierdoor  niet alleen af van de predator-

prooii  interacties tussen plaag en hun natuurlijk e vijand, maar  ook van directe en indirecte interacties tussen 

roofwantsen,, roofmijten, trip s en spintmijten. 

Ikk  ben begonnen met bestuderen van het fourageergedrag van roofwantsen die op zoek zijn naar 

plantenn met prooien. In loslaat-experimenten in een kas hadden roofwantsen een voorkeur  voor  planten met 

herbivorenn boven planten die onaangetast waren. Bovendien hadden ze een duidelijk e voorkeur  voor 

plantenn met spintmijten boven planten met trips. Deze preferentie veranderde niet als roofwantsen voor  de 

loslaat-experimentenn een paar  dagen werden gevoerd met spintmijten op komkommer, maar  deze ervaring 

leiddee er  wel toe dat het percentage roofwantsen dat werd teruggevangen hoger  was dan dat van onervaren 

roofwantsen.. Experimenten in een olfactometer  toonden aan dat geuren een rol kunnen spelen wanneer 

roofwantsenn op zoek zijn naar  planten met prooien. 

Vervolgenss heb ik de preferentie voor  planten met spintmijten boven planten met trip s vergeleken 

mett  het reproductief succes van roofwantsen op beide prooisoorten. Potentieel reproductief succes 

(intrinsiek ee populatiegroeisnelheid) op een overvloed van elk van de prooien bleek niet gecorreleerd met de 

gevondenn preferentie voor  planten met spintmijten; trip s bleek een duidelij k betere prooisoort. Met andere 

woorden,, de kwaliteit van prooien bleek geen verklarin g te bieden voor  de voorkeur  van de roofwantsen. 

Vervolgenss werd het reproductief succes van roofwantsen gemeten met meer  realistische prooidichtheden, 

hetgeenn evenmin leidde tot een beter  begrip van de prooipreferentie. Verklaringen voor  de gevonden 

discrepantiee tussen preferentie en geschiktheid kunnen zijn: (1) het totale reproductief scuces per  patch, (2) 

anderee factoren die overleving van roofwantsen beïnvloeden, zoals predatie, cannibalism, parasitisme en 

concurrentie. . 

Omdatt  roofwantsen zowel planten met spintmijten als op planten met trip s bezoeken, heb ik een 

aantall  interacties bestudeerd tussen verschillende leden van het voedselweb. Allereerst heb ik gekeken naar 

dee interactie tussen spintmijten, trip s en roofwantsen. Het was al bekend dat trios-larven het spinsel (web) 

vann spintmijten kunnen gebruiken als refugium voor  predatore roofmijten. Het bleek dat dit ook geldt voor 

roofwantsen,, die gehinderd worden door  het web tijdens het zoeken naar  prooien. De roofwantsen hadden 

dann ook de neiging eerder  van plekken met spinsel te vertrekken dan van plekken zonder  spinsel. 



Bovendienn bleek dat het dieet van de roofwantsen een belangrijke rol speelde in het vluchtgedrag van trips: 

trip ss verstopten zich vaker  in het spintmijt-web wanneer  ze geuren waarnamen van roofwantsen die tevoren 

trip ss hadden gegeten dan wanneer  ze roofwantsen roke die een ander  dieet hadden gehad. Met andere 

woorden,, signalen die geassocieerd zijn met het aanvallen van soortgenoten geven aan dat een aanwezige 

predatorr  potentieel gevaarlijk is en leiden daarom tot een sterker  vluchtgedrag van prooien. 

Tenslottee heb ik de interacties tussen de roofwants en de andere predator, de roofmij t bestudeerd 

wanneerr  ze beiden spintmijten als prooi gebruiken. Roofmijten en roofwantsen werden net zo sterk 

aangetrokkenn tot planten met spintmijten en de andere (heterospecifieke) predator  als door  planten met 

alleenn spintmijten. Omdat de beide predatoren elkaar  dus blijkbaar  niet vermijden, heb ik vervolgens 

gekekenn naar  het fourageergedrag van roofwantsen op plekjes met zowel spintmijten als roofmijten. Beide 

mijtensoortenn werden aangevallen en gegeten. Gegeven deze interacties werd het belangrijk te onderzoeken 

watt  het effect zou zijn van het toevoegen van roofwantsen aan planten met populaties van spintmijten en 

roofmijten .. In tegenstelling tot wat verwacht werd, vond ik geen effect van de aanwezigheid van de 

roofwantss op aantallen roofmijten, plantschade en fitness van de planten, en slechts een zeer  gering effect 

opp het aantal spintmijten. Het is nog niet duidelijk waarom predatie van roofwantsen op roofmijten en 

spintmijtenn zo duidelijk naar  voren kwam in gedragsexperimenten, maar  geen effect had in populatie-

experimenten.. Een mogelijke reden is dat roofwantsen ontsnappen van planten met spintmijt-web. 

Hett  kan worden geconcludeerd dat de introducti e van generalistische predatoren in voedselwebben 

hett  aantal interacties doet toenemen, en soms op een onverwachte manier. In het voedselweb van twee 

predatorenn en twee prooien dat ik heb bestudeerd leidde de aanwezigheid van een generalistische predator 

tott  directe numerieke interacties, zoals predatie op een alternatieve prooi en "intraguild**-predatie . De 

generalistischee predator  veroorzaakte ook indirecte en directe interacties tussen de twee prooisoorten, zoals 

hett  gebruik als refugium van spintmijt-web door  tripslarven, hetgeen ook leidt tot een toename van 

"intraguikT-predati ee van trip s op spintmijt-eieren. Een inventarisatie van dergelijke interacties en hun 

effectt  op populatiedynamica van herbivoren en predatoren is essentieel voor  een beter  begrip van het 

gedragg van voedselwebben in cultuurgewassen en in natuurlijk e ecosystemen. 


