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INUEIDIN GG EN SAMENVATTIN G 

Predatiee vormt een sterke selectiekracht voor  veel organismen (Edmunds, 1974; Harvey & 
Greenwood,, 1978; Sin, 1987, Lima &  Dill . 1990). Dieren kunnen op verschillende 
manierenn reageren op predatoren, bijvoorbeeld door  naar  habitats te vertrekken waar  geen 
predatorenn voorkomen (Stain, 1979; Pierce, 1988; Stamp &  Bowers, 1988; Rosenzweig, 
1991;;  Grostal &  Dicke. 1999; Pallini et ai, 1999; Grostal &  Dicke, 2000). door  zich in 
refugiaa op te houden (Sih, 1997; Pallini, et ai, 1998; Venzon eta/., 2000). door  zich 
onopvallendd te gedragen (Sih, 1986; Lefcort, 1996), door  zich te verdedigen (Stamp, 
1982;;  Bakker  &  Sabelis. 1989; Stamp &  Bowers, 1990; Shave et ai, 1994) of door  the 
ontsnappenn (Yeargan &  Braman. 1989; Boevé, 1991). Sommige van deze onderzoeken 
latenn zien dat predatoren niet alleen effect hebben doordat ze prooien doden, maar  ook 
doordatt  ze andere effecten hebben op de reproductie van prooien (Stein, 1977; Cooper, 
1984;;  Hafernik &  Garrison, 1986; Kerfoot &  Sih, 1987; Schmitz et at., 1997). Als prooien 
eenn beperkte hoeveelheid tij d en energie tot hun beschikking hebben, moeten ze deze tij d en 
energiee over  verschillende activiteiten verdelen, zoals het ontsnappen aan predatoren, het 
zoekenn van voedsel, het reproduceren en het vinden van partners (Sih, 1980). Om tij d en 
energiee zo optimaal mogelijk te besteden moeten prooien dus adeouaat reageren op 
veranderingenn in predatierisico. Zulk flexibel gedrag vereist dat prooien hun predatoren 
kunnenn waarnemen (Endier, 1986; 1991), dit in tegenstelling tot gefixeerd gedrag (Stein, 
1979::  Pierce, 1988; Stamp &  Bowers. 1993). Het is bekend dat prooien onder  andere 
chemo-sensorischee stimuli gebruiken om predatoren te ontdekken en predatierisico in te 
schattenn (Smith, 1977; Havel, 1987; Kats et ai, 1988; Kats &  Dill . 1998; Venzon et ai, 
2000).. Deze chemische signalen kunnen afkomstig zijn van de predatoren zelf (kairomonen; 
ziee voorbeelden in Weider  &  Pijanowska, 1993; Elliott et ai, 1993), maar  ook van dode (de 
geurr  van de dood) of levende prooien (alarmferomonen; Olivers &  Smith, 1997; Janssen et 
ai,ai, 1997; Pallini et ai. 1999; Grostal &  Dicke. 1999. 2000). 

Omm predatie van nakomelingen te vermijden moeten vrouwtjes veilige plekken voor  hun 
nageslachtt  selekteren. Bij  veel geleedpotigen houdt dit in dat vrouwtjes vooral veilige plekken 
moetenn zoeken om hun eieren af te zetten. Verschillende auteurs hebben aangetoond dat de 
overlevingg en groeisnelheid van nakomelingen sterk variëren van plek tot plek (Chesson, 
1984;;  Resetarits &  Wilbur , 1989; Petranka &  Fakhoury, 1991; Kats &  Sih, 1992; Knapp, 
1993;;  Hopey &  Petranka. 1994; Taylor  et ai, 1998). Omdat moeders vooral zullen 
proberenn hun totale reproductieve succes te maximaliseren, selecteren ze niet 
noodzakelijkerwijss die plekken die het beste zijn voor  hun nageslacht. Factoren die van 
belangg zijn voor  het selecteren van plekken om nakomelingen te produceren zijn de 
aanwezigheidd en geschiktheid van voedsel en het predatierisico, maar  het belang van deze 
factorenn kan verschillen voor  moeder  en nageslacht. Zo kunnen moeders zowel als 
nokomelingenn voedsel nodig hebben, maar  de hoeveelheid benodigd voedsel en de kwaliteit 
ervann kunnen voor  beide verschillen. Als voedsel voor  moeders en nageslacht hetzelfde is 
moetenn moeders hun eigen consumptie zowel als het aantal nakomelingen dat ze plaatselijk 
producerenn afstemmen, zodat genoeg voedsel aanwezig is voor  het opgroeiend nageslacht. 
Plekkenn kunnen ook verschillen in de mate waarin moeders en nakomelingen blootstaan aan 
predatie.. Als de plek waar  moeders voedsel vinden riskant is voor  haar  jongen kan ze 
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besluitenn elders nakomelingen te produceren. De selectie van plekken voor nakomelingen zal 
daaromm een compromis zijn tussen de kosten die verbonden zijn aan het zoeken van 
geschiktee plekken voor nakomelingen en het reizen van en naar plekken waar de moeder 
voedsell vindt, de kosten voor het nageslacht om voedsel te vinden en de voordelen van een 
lageree preda tied ruk op de jongen. 

Hett zoeken van een balans tussen de conflicterende eisen van moeder en nakomelingen 
iss niet alleen van belang voor prooien, maar ook voor predatoren. Dit is vooral het geval 
wanneerr prooien zich door middel van tegenaanvallen tegen de predator teweer stellen. 
Saitoo (1986) heeft gevonden dat spintmijten die op bamboe voorkomen de larven van hun 
predatorr aanvallen en doden. Als een predator de web-nesten van deze spintmijten 
binnendringt,, ontsnappen de volwassen mijten. De predatoren vallen vervolgens de 
nakomelingenn van deze volwassenen aan, produceren eieren en laten wat prooien achter 
voorr hun nakomelingen. Wanneer de predatoren weer vertrekken keren de ouders weer 
terugg naar het nest en doden de jonge predatoren. Dit voorbeeld laat zien dat de 
tegenaanvall van prooien een sterke selectie op predatoren teweeg kan brengen en het ligt 
daaromm in de lijn der verwachting dat de keuze van predatoren voor plekken om 
nakomelingenn te produceren mede zal worden beïnvloed door zulke tegenaanvallen. 

Inn dit proefschrift presenteer ik de resultaten van onderzoek aan het forageer— en het 
ovipositiegedragg van de roofmijt Iphiseius degenerans. Ik heb onderzocht hoe deze predator 
haarr gedrag heeft aangepast aan de tegenaanvallen van haar prooi, de trips Frankliniella 
occidentalismoccidentalism De roofmijt valt vooral de eerste-stadium larven van de trips aan, terwijl alle 
actievee stadia van de trips in staat zijn om de eieren van de roofmijt te doden. Ondanks deze 
tegenaanvallenn wordt de roofmijt vooral gebruikt bij biologische bestrijding van de trips en 
daaromm refereer ik in dit proefschrift aan de roofmijt als zijnde "de predator", terwijl de trips 
wordtt beschouwd als "de prooi". Behalve dat de twee soorten elkaar aanvallen, concurreren 
zee ook met elkaar om het pollen dat door de plant geproduceerd wordt. Zowel trips als 
volwassenn roofmijten worden vaak in bloemen van planten aangetroffen, zoals bijvoorbeeld 
inn de bloemen van paprika in kassen (van Houten and van Stratum, 1995; Kiers et ai, 
2000).. Zowel predatoren als prooien voeden zich in de bloemen met pollen terwijl de 
predatorenn ook jonge tripslarven aanvallen (zie de foto op de omslag van dit proefschrift). 
Bloemenn zijn dus een belangrijke voedselbron voor de predatoren, maar ovipositie in de 
bloemenn is riskant vanwege de aanwezigheid van trips die de predatoreieren aanvallen. Ik 
hebb daarom het ovipositiegedrag van roofmijten in aan— en afwezigheid van trips 
bestudeerd.. In Hoofdstuk 2 wordt getoond hoe vrouwtjes /. degenerans hun eieren en tijd 
verdelenn op paprikaplanten in afwezigheid van trips. De meerderheid van de roofmijten 
legdenn eieren in clusters op de onderzijde van de bladeren in zogenaamde domatla 
(behaardee plekjes die zich bevinden in de oksels van de hoofdnerf en zijnerven, Figuur I), 
terwijll vrouwtjes in toenemende mate tijd besteedden in bloemen, waar ze zich voeden met 
pollenn en nectar. Dit wijst erop dat de vrouwtjes iedere keer als ze een ei leggen, de 
bloemenn verlaten en op zoek gaan naar domatia aan de onderzijde van bladeren. Het bleek 
datt eitjes die in de bloemen geplaatst werden, waar de meeste trips zich ophouden, veel 
vakerr door trips werden gedood dan eitjes op bladeren. Bovendien bleek het predatierisico 
vann eitjes binnen domatia lager dan het predatierisico op bladeren maar buiten domatia. Dit 
suggereertt dat predatoren vermijden eitjes in bloemen te leggen vanwege het hoge 
predatierisico,, hoewel de bloemen overvloedige hoeveelheden voedsel bevatten. Dit gedrag 
lijktt gefixeerd; ook op planten zonder trips werden de meeste eitjes in domatia gelegd. 

Behalvee dat Iphiseius degenerans bij voorkeur eieren in domatia legt, heeft deze soort 
ookk sterk de neiging eieren in clusters te leggen (Hoofdstuk 2, Figuur 3). Dit is opmerkelijk 
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alss bedacht wordt dat de roofmijten één ei tegelijk ontwikkelen en na iedere ovipositie weer 
moetenn eten, en daarom dus iedere keer vanuit een bloem naar een blad met een domatium 
mett eieren moet reizen en vervolgens weer terug, hetgeen geen eenvoudige taak is voor 
dezee kleine (2 mm) blinde mijten. Behalve deze reiskosten, zijn er nog andere kosten, maar 
ookk baten, verbonden aan het leggen van eieren in clusters. Zo kan het leggen van eieren in 
clusterss leiden tot verhoogd kannibalisme maar ook tot een verhoogde productie van 
dochterss als gevolg van "local mate competition". Kosten en baten zullen sterk afhangen van 
dee mate van verwantschap van de eieren binnen een cluster omdat kannibalisme onder 
verwantenn waarschijnlijk laag is terwijl dit tegelijkertijd kan leiden tot een gunstige verhoogde 
productiee van dochters. Ik heb daarom onderzocht of /. degenerans onderscheid kan maken 
tussenn groepjes van eieren van andere soorten, van onverwante en van verwante 
soortgenotenn (Hoofdstuk 3). Keuze-experimenten lieten zien dat vrouwtjes vaker eieren 
legdenn dichtbij eieren van soortgenoten dan bij eieren van niet-soortgenoten (de 
roofmijtsoortenn Neoseiulus cucumeris, Typhlodromus pyri and Phytoseiulus persimiltè). 
Bovendienn verkozen ze verwante eieren boven niet verwante eieren. Vrouwtjes kunnen dus 
niett alleen onderscheid maken tussen eitjes van hun eigen soort en die van andere soorten, 
maarr kunnen ook verwante eitjes herkennen. Op deze manier vermijden ze kannibalisme van 
hunn nakomelingen door onverwante soortgenoten (F. Faraji, pers. obs.). Het is mogelijk dat 
ditt eileggedrag ook leidt tot het produceren van meer dochters, maar dit vereist verder 
onderzoek. . 

Figuurr I. Een cluster van eieren van Iphiselus degenerans in een domatium 
opp een paprikablad. 

Verderee bewijs voor de aanwezigheid van de neiging om eieren in clusters te leggen 
wordtt gepresenteerd in Hoofdstuk 4. Hierin wordt getoond dat vrouwtjes bij voorkeur eieren 
toevoegenn aan een cluster in een domatium in plaats van eieren te leggen in lege domatia. 
Ditt laat zien dat het ontstaan van eiclusters niet wordt veroorzaakt door een tekort aan 
domatia,, en impliceert dat er speciale redenen moet zijn om eieren in clusters in domatia te 
leggen.. Deze redenen werden gezochtt in het effect van clusters op predatie en kannibalisme. 
Hoewell eieren niet kunnen worden aangevallen door soortgenoten, zijn de larven die uit de 
eierenn komen zeer kwetsbaar en vaak het slachtoffer van de predatiedrang van soortgenoten. 
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Indienn eieren in clusters worden gelegd, zou dit een verhoogd risico op kannibalisme door 
larvenn uit naburige eieren met zich mee kunnen brengen. Het bleek echter dat larven zich 
onmiddellijkk verspreidden nadat ze uit het ei gekomen waren en op deze manier het risico 
opp kannibalisme verminderden. Verder bleek dat eieren in clusters en geïsoleerde eieren een 
evenn grote kans hadden om door trips te worden gedood. Deze kans werd echter aanzienlijk 
kleinerr als de eieren zich in clusters in domatia bevonden. Dit wijst op een gecombineerd 
effectt van het leggen van eieren in clusters en van het leggen van eieren in domatia op het 
predatierisico.. Eieren die zich aan de buitenkant van een cluster bevinden lopen 
mogelijkerwijss een groter risico om te worden gedood door trips dan eieren aan de 
binnenzijdee van een cluster. Als een vrouwtje eieren toevoegt aan de buitenkant van een 
cluster,, beschermt ze hiermee dus de eieren binnen dit cluster. Indien de eieren binnen dit 
clusterr van haarzelf zijn kan het eileggende vrouwtje hiermee haar fitness doen toenemen, 
maarr hiervoor is het dan wel noodzakelijk dat het vrouwtje in staat is haar eigen eieren te 
herkennenn (zie Hoofdstuk 3). 

Hoewell het meeste voedsel van roofmijten in de bloemen gevonden wordt, zijn er ook 
plekkenn buiten de bloemen waar voedsel aanwezig is. Pollen regent vanuit de bloemen op de 
bladerenn daaronder, en deze plekjes met pollen zouden ook veilig kunnen zijn voor 
roofmijteierenn omdat hier relatief minder trips voorkomen (Meiracker & Sabel is, 1993; Kiers 
etet ai, 2000). Als trips daarentegen zich ook op dit soort pollenplekjes zouden ophouden, 
zouu het weer onveilig zijn voor roofmijteieren. Ik heb daarom het eileg-gedrag van 
roofmijtenn bestudeerd op dit soort pollenplekjes, zowel in aan— als in afwezigheid van trips 
(Hoofdstukk 5). Het bleek dat roofmijten hun eieren dichtbij dit soort pollenplekjes legden in 
afwezigheidd van trips, terwijl de eieren veel verder weg werden gelegd als er trips aanwezig 
was.. Omdat de trips zich vooral dichtbij de pollen ophielden, werden hier ook meer 
roofmijteierenn gedood dan verder weg van de pollen. Roofmijten vermijden dus hun eieren 
tee leggen op plekjes waar zich trips bevinden, maar ze bleken dit ook te doen als er geen 
tripss aanwezig was, maar slechts het synthetisch alarmferomoon van trips (een 2:3 mengsel 
vann dodecyl acetaat en decyl acetaat in pentaan Teerling et al. 1993). Deze resultaten tonen 
aann dat de roofmijtvrouwtjes flexibel reageren op de verschillen in het risico dat hun eieren 
lopen.. Samen met de observatie dat ze nooit eieren in bloemen leggen, laat dit zien dat de 
roofmijtenn zowel gefixeerd als flexibel gedrag vertonen om het risico van mortaliteit van hun 
eierenn te reduceren. Het is nog niet duidelijk waarom het ovipositiegedrag ten aanzien van 
bloemenn gefixeerd is. Het is mogelijk dat het risico van eieren in bloemen altijd hoog is, zelfs 
alss er nog geen eipredatoren aanwezig zijn, omdat de kans dat een bloem later door 
eipredatorenn wordt bezocht groot is. 

Omdatt roofmijtvrouwtjes een paar eieren per dag kunnen leggen en na iedere eileg weer 
moetenn eten, moeten ze forensen tussen bloemen en bladeren en bloemen. In Hoofdstuk 6 
bestudeerr ik hoe de blinde mijten bloemen en bladeren vinden, in het bijzonder of ze 
hiervoorr geuren gebruiken. Hierbij bood ik roofmijten de geuren van bloemen en bladeren 
aann en onderzocht hoe de reactie op deze geuren gemodificeerd werd door ervaring en 
fysiologischefysiologische toestand van de roofmijt. Zowel goed gevoede als hongerige vrouwtjes die 
geenn voorafgaande ervaring met peperplanten hadden werden significant aangetrokken tot de 
geurr van peperbladeren. Hongerige vrouwtjes die wel ervaring hadden met peperplanten 
haddenn een sterke voorkeur voor de geuren van peperbloemetjes, terwijl verzadigde 
vrouwtjess met dezelfde ervaring juist een sterke voorkeur hadden voor bladeren. Dit laat 
zienn dat zowel ervaring als de fysiologische toestand (hongerig of verzadigd) een effect 
hebbenn op de voorkeur voor bloem— of bladgeuren. In het algemeen leidt een positieve 
stimuluss (zoals voedsel) tot een toename in respons op een geassocieerde stimulus (in dit 
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gevall de bloemgeur), maar in dit specifieke geval is de respons afhankelijk van de 
fysiologischefysiologische toestand van het vrouwtje. Dit kan worden verklaard doordat ervaren en 
verzadigdee vrouwtjes op zoek zijn naar plekken om eieren te leggen (in domatia op de 
bladeren),, terwijl ervaren en hongerige vrouwtjes op zoek zijn naar voedsel (dat zich 
voornamelijkk in de bloemen bevindt). Om te achterhalen of deze respons op geuren is 
aangeborenn en/of aangeleerd, kregen vrouwtjes ervaring met bloemen waaraan kunstmatig 
ovipositiesubstraatt werd toegevoegd. Hongerige vrouwtjes met deze ervaring hadden weer 
eenn voorkeur voor bloemengeur. terwijl verzadigde vrouwtjes nu een veel minder 
uitgesprokenn voorkeur voor de geur van bladeren hadden. Dit laatste is in tegenstelling tot 
vrouwtjess die ervaring hadden met gescheiden ovipositie— en voedsel plekjes. De voorkeur 
vann /. degenerans voor bloem— of bladgeuren wordt dus beïnvloed door een combinatie 
vann associatief leren, aangeboren responsen en de fysiologische toestand van de mijten. 

Dee belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat het foerageer— en eileggedrag van 
/.. degenerans wordt beïnvloed door de tegenaanvallen door haar prooi. Terwijl de mijten 
voedsell zoeken op plekjes waar trips voorkomen (de bloemen), vermijden ze hier hun eieren 
aff te zetten en gaan speciaal daarvoor op zoek naar beschutte plekjes (domatia) op de 
bladeren.. Het doden van roofmijteieren door de trips is waarschijnlijk één van de factoren 
diee het ovipositiegedrag van de roofmijt beïnvloed: het leggen van eieren in clusters in 
domatiaa in plaats van in bloemen reduceert het risico dat eieren door trips worden gedood. 
Hett feit dat roofmijten geen eieren leggen in bloemen, zelfs niet als trips afwezig zijn, 
suggereertt dat dit gedrag gefixeerd is. Daarenboven vertonen de mijten flexibel 
ovipositiegedragg ten aanzien van plekjes met pollen buiten bloemen. De predatoren 
gebruikenn geuren bij het vinden van voedsel (bloemen) en ovtpositieplekken (op bladeren), 
hett gebruik van deze geuren is deels aangeleerd en de respons wordt beïnvloed door de 
fysiologischefysiologische toestand van de mijten. 

Hett is bekend dat predatoren de spatiele verdeling van hun prooien zowel direct (door 
predatie)) als indirect (door gedragsveranderingen in de prooi om het risico van predatie te 
reduceren)) beïnvloeden, terwijl de verdeling van prooien op haar beurt weer de verdeling van 
predatorenn beïnvloed omdat predatoren zoeken naar plekken met hoge prooidichtheden. In 
ditt proefschrift wordt een nieuw fenomeen beschreven: prooien hebben een negatieve 
invloedd op de distributie van predatoreieren doordat ze deze kunnen doden en predatoren 
dientengevolgee vermijden eieren te leggen op plekken met veel prooien. Begrip van het 
eileggedragg van predatoren is van belang voor het manipuleren van predator-prooi 
interactiess bij biologische bestrijding omdat het ons in staat stelt te zorgen dat predatoren 
eenn zo groot mogelijk effect hebben op prooipopulaties, terwijl mortaliteit van predatoren 
doorr tegenaanvallen van prooien tot een minimum beperkt blijft. De experimenten 
beschrevenn in dit proefschrift laten zien dat predator-prooi interacties mogelijk kunnen 
wordenn gemanipuleerd door gewassen met domatia te gebruiken, of door kunstmatige 
domatiaa aan gewassen toe te voegen (Agrawal & Karban, 1997). 
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