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Ditt proefschrift gaat over de evolutie van specialisatie. Gelukkig is het 
onderwerpp enigszins ingedamd door het te betrekken op de interactie 
tussenn herbivore geleedpotigen en hun voedselplanten. Het is al lange 
tijdd bekend (in ieder geval bij entomologen) dat de meeste plantenetende 
geleedpotigenn heel kieskeurig zijn in hun voedselkeuze. Terwijl de hele 
wereldd vol staat met allerlei verschillende soorten groene, eetbare plan-
ten,, gaan deze beestjes specifiek op zoek naar die ene plantesoort die zo 
lekkerr is. Ter vergelijking: het is alsof wij mensen ons hele leven lang al-
leenn maar aardappels zouden eten. Waarom zijn de meeste geleedpotigen 
zoo gespecialiseerd? En onder welke omstandigheden leidt evolutie door 
natuurlijkee selectie tot specialisatie? 

Vanuitt het ecologisch perspectief is er nog niet veel theorie ont-
wikkeldd op dit vlak. Wel is het zo dat vrijwel alle theorieën uitgaan van 
eenn zogeheten 'fitness trade-off'. Een trade-off betekent letterlijk ruil-
handel,, en staat voor een situatie waarin mogelijkheden beperkt zijn. Een 
alledaagss voorbeeld is mijn tijdsbudget. In de vrije tijd die ik over heb om 
tee sporten, wil ik graag veel badminton spelen om mijn huidige niveau te 
handhaven.. Tegelijkertijd wil ik ook best graag meer volleyballen, want 
datt is ook een leuke sport. Helaas heb ik maar een beperkte hoeveelheid 
vrijee tijd, en ben ik wel genoodzaakt keuzes te maken. De fitness trade-
offf  voor herbivoren beschrijft dan ook een situatie waarin de herbivoor 
niett alles kan. De generalist kan veel verschillende plantesoorten eten, 
maarr allemaal niet zo efficiënt, terwijl de specialist zijn voedselplant wel 
efficiëntt exploiteert, maar ten koste van zijn prestaties op andere diëten. 
Naarr mijn mening is deze aanname plausibel, en in Hoofdstuk 1 leg ik uit 
waaromm het niet eenvoudig is, zo'n trade-off experimenteel aan te tonen. 

Inn dit proefschrift ligt de nadruk op foerageergedrag - hoe goed kun 
jee kiezen wat het beste is om te eten? Stel je voor dat er een doos vol met 
snoepjess en koekjes voor een proefpersoon staat, allemaal verschillend en 
sommigee natuurlijk lekkerder dan andere. Een waarnemer observeert 
welkee koekjes en snoepjes de proefpersoon uitkiest, en kan daarbij ver-
schillendee gradaties van selectiviteit constateren. Een extreme vorm is 
non-selectieff  foerageren: de proefpersoon pakt willekeurig wat uit de 
doos.. Het andere uiterste is optimaal foerageren. Hierbij weet de proef-
persoonn perfect hoe lekker het verschillende snoepgoed is, localiseert 
onmiddellijkk het lekkerste en verorbert die, waarna hetzelfde geldt voor 
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hett enalekkerste, enzovoort. All e vormen van selectiviteit tussen deze 
tweee uitersten behoren natuurlijk tot de mogelijkheden. Iets dergelijks 
kunn je je ook voorstellen bij het foerageergedrag van herbivoren in een 
vegetatiee van verschillende plantesoorten. Sommige soorten herbivoren 
zijnn beter in staat dan andere om de plantesoort(en) te selecteren waar ze 
hett best op kunnen leven . Er zijn vrijwel geen soorten die non-selectief 
zijn,, maar ook vrijwel geen soorten die optimaal kunnen foerageren. 

Welkee invloed heeft foerageergedrag op de evolutie van specialisatie? 
Hett ligt voor de hand dat de mate van selectiviteit een belangrijk aspect 
kann zijn in dit evolutionaire proces. Immers, een herbivoor die beter 
onderscheidd kan maken tussen verschillende plantesoorten, kan het zich 
ookk eerder veroorloven om aangepast te zijn aan het exploiteren van 
slechtss een klein aantal plantesoorten (afgewogen tegen het risico om te 
verkommerenn op de plantesoorten waar hij niet aan is aangepast, wan-
neerr hij een verkeerde foerageerbeslissing maakt). Aan de andere kant 
doett een herbivoor die niet zo goed kan foerageren er misschien beter aan 
omm zijn risico te spreiden, en zich aan te passen om veel plantesoorten te 
kunnenn exploiteren (maar wel minder efficiënt). 

InIn de evolutionair-ecologische theorie zijn alleen voorspellingen 
beschikbaarr voor de evolutie van specialisatie onder non-selectief of 
onderr optimaal foerageergedrag. Dit is begrijpelijk, als je weet dat dit de 
tweee eenvoudigste vormen van foerageergedrag zijn om te analyseren. 
Maar,, zoals hierboven uitgelegd, zijn dit ook de twee uiterste vormen van 
foerageergedrag,, die bovendien het minst voorkomen onder herbivore 
geleedpotigen.. De theorie voorspelt dat herbivoren altijd zullen 
evoluerenn tot specialisten als ze optimaal kunnen foerageren, maar als ze 
non-selectieff  zijn is voor dezelfde evolutionaire uitkomst een sterke fit-
nesss trade-off nodig (zodat een herbivoor die een bepaalde plantesoort 
beterr kan exploiteren, zwaar onder de maat presteert op de andere 
plantesoorten). . 

Eenn belangrijke open vraag is dus wat we moeten verwachten voor 
herbivorenn met een foerageerstrategie tussen deze twee extremen in. Om 
meerr inzicht te krijgen in deze vraag, heb ik de theorie uitgebreid voor 
hett hele scala van foerageerstrategieën (Deel I; Hoofdstuk 2 en 3). Simpel 
gesteldd gaat een evolutionair-ecologische analyse als volgt. We definiëren 
dee groeiomstandigheden van een populatie herbivoren die allemaal de-
zelfdee exploitatiestrategie hebben (de zogenaamde 'residenten'), in een 
omgevingg met een aantal plantesoorten. Vervolgens introduceren we een 
'mutant'' met een afwijkende exploitatiestrategie, en bepalen of de mutant 
inn deze door de residenten bepaalde situatie kan toenemen in aantal, of 
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niet.. In het eerste geval zal de mutant de populatie kunnen overnemen 
(wee noemen dit invasie van de mutant), en heeft er een evolutionaire 
veranderingg plaatsgevonden in de populatie. In het laatste geval sterft 
hett mutante type uit, en is er evolutionair dus niets veranderd. Als we 
dezee excercitie herhalen voor alle denkbare combinaties van resident en 
mutant,, kunnen we een zogenaamde PIP construeren, een 'paarsgewijs-
invadeerbaarheidsplaatje'' (een voorbeeld staat op p. 25). Elk punt in zo'n 
grafiekk stelt een combinatie van resident en mutant voor, en een teken 
geeftt aan wat het lot is van de mutant (+ als de mutant invadeert, - als 
dee mutant uitsterft; de punten rijgen zich aaneen tot strategie-gebieden 
vann invasie en strategie-gebieden van uitsterven). Van zo'n PIP kunnen 
wee vervolgens aflezen in welke richting het evolutionaire proces veloopt, 
enn waar zich eventuele eindpunten van dit proces bevinden (dit noemen 
wee singuliere punten). Nieuw in deze methode is dat we van de PIP ook 
kunnenn aflezen of de populatie zich bij zo'n singulier punt kan opsplitsen 
inn twee subpopulaties (een toestand die we in de eerste excercitie niet 
toestonden).. Een voorbeeld staat op p. 29. Deze situatie is een natuurlijke 
analoogg van soortvorming, en geeft ons de mogelijkheid om te onder-
zoekenn onder welke ecologische condities soortvorming kan optreden. 

Eenn algemeen resultaat in mijn modellen (Hoofdstuk 2 en 3) is dat de 
populatiee herbivoren evolueert naar een singulier punt met een genera-
listischee strategie. Echter, in de meeste gevallen splitst de populatie zich 
vervolgenss op in meer gespecialiseerde subpopulaties die verschillende 
voedselbronnenn gaan exploiteren. Een herbivore soort hoeft daarvoor 
niett eens zo goed te kunnen foerageren (maar wel enigszins selectief te 
zijn).. De algemene conclusie is dus dat foerageergedrag al snel leidt tot 
specialisatiee via het opsplitsen van een populatie generalisten. 

Inn Deel II onderzoek ik het foerageergedrag van een herbivore mijt, 
TetranychusTetranychus urticae (letterlijk vertaald de 'brandnetelspintmijt', onder 
kamerplantenliefhebberss ook bekend als 'spint'). Deze soort is een zegen 
voorr evolutionair-ecologisch onderzoek, want hij is makkelijk te kweken, 
heeftt een snelle generatietijd, is eenvoudig te manipuleren en onder con-
trolee te houden. Verder staat de soort te boek als een extreme generalist, 
waargenomenn op meer dan 900 verschillende waardplanten van vele ver-
schillendee families. Anderzijds is er evidentie dat locale populaties wel 
gespecialiseerdd zijn op locaal voorkomende plantesoorten, en ook dat dit 
misschienn kan leiden tot zogenaamde waardplantrassen en soortvorming 
opp verschillende waardplanten. De experimenten zijn gericht op het 
testenn van de aanname in de modellen dat herbivore geleedpotigen (zelfs 
dezee kleine mijt) in enige mate flexibel kunnen foerageren, zoals hier-
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bovenn beschreven. Dit impliceert dat ze moeten kunnen leren welke 
voedselbronnenn aanwezig zijn in de omgeving, dat ze in zekere mate kun-
nenn schatten hoe goed ze presteren op de verschillende voedselbronnen 
enn daar hun foerageerstrategie op baseren. De verschillende studies in 
Deell  II (Hoofdstuk 4 - 6) laten zien dat T. urticae inderdaad kan leren: 
individuenn passen hun voedselkeuze aan naarmate ze meer ervaring 
hebbenn met het voedsel. Bovendien leidt dat ertoe dat de individuen een 
groteree voorkeur ontwikkelen voor het voedsel waar ze beter van kunnen 
levenn (dat wil zeggen, meer eieren kunnen produceren, sneller kunnen 
ontwikkelenn en langer kunnen leven). Di t hangt wel af van de ruimtelijke 
schaall  waarop de waardplanten worden gepresenteerd (Hoofdstuk 7). 
Al ss de verschillende planten elkaar raken, verzamelen de mijten zich vrij 
gemakkelijkk op de 'lekkerste' plant (in deze studies komkommer), maar 
alss ze over de grond moeten lopen, blijven ze liever op de plant die ze het 
eerstt hebben gevonden. 

Deell  II I gaat in op mechanismen die ertoe kunnen leiden dat de soort-
vormingg door specialisatie, zoals voorspeld door de modellen in Deel I en 
onderr condities voor foerageren die plausibel blijken in Deel II , daadwer-
kelijkk plaatsvindt door de ontwikkeling van reproductieve isolatie tussen 
dee subpopulaties. Reproductieve isolatie is het kenmerk dat verhindert 
datt soorten met elkaar 'versmelten'. Denk maar aan de soorten ezel en 
paard.. Een kruising tussen die twee levert een muilezel of een muildier 
(afhankelijkk of de moeder respectievelijk een ezel is of een paard). Zowel 
muilezell  als muildier zijn steriel: ze kunnen geen nakomelingen produc-
eren,, en daarmee is er dus reproductieve isolatie tussen paard en ezel. 

Isolatiee kan ook voor de bevruchting plaatsvinden (prezygotische iso-
latie,, in tegenstelling tot postzygotische isolatie). In dit geval zijn de vele 
honderassenn op de wereld een goed voorbeeld. Een kruising tussen een 
sintt bernhard en een chihuahua is technisch gesproken een vruchtbare 
kruisingg en zou ook door middel van IVF tot stand gebracht kunnen wor-
den,, maar onder natuurlijke omstandigheden is zo'n kruising een onmo-
gelijkheid.. Belangrijker, er zijn meer en meer aanwijzingen dat potentiële 
partnerss fysiek prima kunnen paren (in tegenstelling tot het vorige voor-
beeld;; denk bijvoorbeeld aan wolven en herdershonden), maar dat toch 
niett zo gauw zullen doen. Meestal bestaan er voorkeuren op basis van 
(somss voor ons onzichtbare) kenmerken, die kunnen afhangen van bij-
voorbeeldd de conditie van de partner of de context waarin de potentiële 
partnerss leven. 

Voorr geleedpotigen speelt nog een ander opmerkelijk fenomeen een 
mogelijkee rol in reproductieve isolatie. Veel soorten geleedpotigen (waar-
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onderr ook T. urticae) zijn geïnfecteerd met een type bacterie, Wolbachia, 
diee in de cellen van zijn gastheer leeft, en van moeder op nageslacht - via 
dee eieren - wordt overgeërft. Deze bacteriën kunnen echter niet via 
spermaa worden overgebracht. In plaats daarvan komt het vaak voor dat 
WolbachiaWolbachia het sperma van geïnfecteerde mannetjes 'modificeert'. 
Wanneerr zo'n spermacel een ongeïnfecteerd eitje bevrucht, wordt het 
geaborteerdd (dit effect heet Cl, naar cytoplasmatische incompatibiliteit). 
Alleenn als de eicel ook geïnfecteerd is met bacteriën van dezelfde 
Wolbachia-stam,Wolbachia-stam, wordt het sperma 'gered' en ontwikkelt de embryo zich 
normaal.. Voor soortvorming is het interessante van dit fenomeen, dat het 
Cl-effectt specifiek is voor elke Wolbachia-stam. Twee verschillende 
Wolbachia-stammenWolbachia-stammen kunnen dus wederzijds incompatibel zijn, waarmee 
instantt reproductieve isolatie een feit is. 

Inn Hoofdstuk 8 wordt onderzocht onder welke condities een 
Wolbachia-infectïeWolbachia-infectïe zich kan verspreiden door een populatie van gastheren. 
Ditt is een belangrijke eerste vereiste als Wolbachia een rol kan spelen bij 
dee soortvorming in zijn gastheer door specialisatie op verschillende 
voedselbronnen.. Dat Wolbachia een rol kan spelen in het onderhouden 
vann reproductieve isolatie van zijn gastheren, is recent in een aantal stud-
iess bevestigd. In Hoofdstuk 9 presenteer ik een scenario dat verduidelijkt 
hoee dit proces kan verlopen. Hoofdstuk 9 brengt de verschillende 
onderdelenn van dit proefschrift samen in een overzicht van mechanismen 
diee soortvorming onder ecologische omstandigheden door specialisatie 
opp verschillende voedselbronnen ('adaptieve soortvorming') in de hand 
kunnenn werken, met name voor geleedpotigen die een pest vormen op 
landbouwgewassen,, zoals T. urticae. Het hoofdstuk legt uit waarom 
pestorganismenn op landbouwgewassen uitstekende onderzoeksobjecten 
vormenn voor de bestudering van adaptieve soortvorming. Behandelde 
onderwerpenn omvatten adaptief leren en het effect daarvan op foerageer-
gedragg (zoals bestudeerd in Deel II) , adaptieve partnerkeuze (hetgeen 
kann leiden tot prezygotische isolatie) en Cl- Wolbachia. Prezygotische iso-
latiee door het adaptief leren van de kwaliteit van waardplanten en adap-
tievee partnerkeuze, en postzygotische isolatie door Wolbachia-gëindu-
ceerdee incompatibiliteit kunnen zeker een belangrijke rol spelen in het 
ontstaann van nieuwe, gespecialiseerde waardplantrassen of zelfs nieuwe 
soortenn in geleedpotige pestorganismen van landbouwgewassen, maar 
ookk in geleedpotige herbivoren onder natuurlijke omstandigheden. 
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