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preyy interactions are much more intricate that what has been thought so 
far.. One may sometimes wonder which species is the predator and which 
onee is the prey! 

Samenvatting g 

Dierenn die kunnen vermijden gedood te worden voor het einde van hun 
reproductievee periode produceren vaak meer nakomelingen dan individuen 
diee wél gedood worden en hebben daarom een selectief voordeel. Eén van 
dee manieren om de kans op een vroegtijdige dood te verminderen, is het 
ontsnappenn aan predatie. Dit kan door middel van morfologische 
aanpassingen,, maar ook door veranderingen in gedrag, bijvoorbeeld door te 
ontsnappenn of te verstoppen. Echter, deze gedragsveranderingen gaan ten 
kostee van de tijd en/of energie die besteed kan worden aan andere 
gedragingen,, zoals het zoeken van voedsel of partners. Bovendien vereisen 
verschillendee predatoren verschillende gedragingen om het predatierisico 
tee verminderen, en kan het predatierisico variëren in tijd en ruimte. 
Dierenn zouden daarom hun gedrag moeten aanpassen aan de hoogte en de 
aardd van het predatierisico en zouden daarom dit risico efficient moeten 
kunnenn inschatten. In het onderzoek dat tot dit proefschrift heft geleid, 
hebb ik gekeken naar verschillende factoren die het predatierisico van 
plantbewonendee geleedpotigen beïnvloeden, en hoe deze prooien hierop 
reageren. . 

Hett eerste deel van dit proefschrift behandelt factoren die predatierisico 
beïnvloeden.. In Hoofdstuk 2 heb ik gekeken naar het fourageergedrag van 
tweee soorten roofmijten die gezamenlijk op cassaveplanten in de tropen 
voorkomen:: de soort Typhlodromalus manihoti komt vooral op de 
middelstee bladeren van de plant voor, terwijl de nauwverwante T. aripo 
gedurendee de dag vooral in de groeitoppen is te vinden en 's nachts op de 
bovenstee bladeren. De twee soorten voeden zich met dezelfde prooisoort, de 
fytofagee groene cassavespintmijt. Deze prooi heeft dus te maken met twee 
verschillendee predatoren die op verschillende plekken op de plant 
voorkomen.. De spintmijt komt vooral voor op de middelste bladeren van 
cassaveplanten,, terwijl de aantallen spintmijten variëren in de tijd. In 
Hoofdstukk 4 kijk ik naar de gevolgen van de aanwezigheid van de twee 
predatorenn op het gedrag van de spintmijt, terwijl in Hoofdstuk 2 vooral 
gekekenn wordt naar de aanpassingen van de predatoren op lokale 
verschillenn in prooidichtheid. De predator die vooral in de groeitoppen 
voorkomtt ervaart lagere prooidichtheden dan de soort die vooral op de 
middelstee bladeren voorkomt, en deze eerste soort heeft dan ook een 
hogeree populatiegroeisnelheid bij lage prooidichtheden en overleeft langer 
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zonderr prooi dan de andere soort. Bij hoge prooidichtheden zijn de 
groeisnelhedenn van de bladbewonenende rover juist hoger en deze soort 
heeftt bovendien een hogere fecunditeit. De twee predatoren lijken dus 
aangepastt aan de verschillende prooidichtheden die ze binnen één plant 
ervaren,, en dit leidt tot variaties in predatierisico voor de prooien in 
ruimtee zowel als tijd. 

Predatierisicoo kan dus variëren binnen een individuele plant, maar ook 
tussenn plantensoorten. In Hoofdstuk 3 werd het effect van de soort plant 
opp de dietkeuze van een omnivoor bestudeerd. Eerder onderzoek heeft 
aangetoondd dat omnivoren meer herbivoren consumeren op waardplanten 
vann lage kwaliteit dan op waardplanten van hoge kwaliteit, dus het 
predatierisicoo van herbivoren zou hoger zijn op planten van lage kwaliteit 
dann op planten van hoge kwaliteit. Echter, omnivoren kunnen ook de 
predatorenn van de herbivoren aanvallen, en het totale predatierisico van 
herbivorenn op planten van hoge en lage kwaliteit hangt mede hier vanaf. 
Dee omnivore Californische trips voedt zich met plantmateriaal, maar ook 
mett eieren van de fytofage spintmijt Tetranychus urticae en de roofmijt 
PhytoseiulusPhytoseiulus persimilis, die zich specialiseert op spintmijten. Trips en 
spintmijtenn concurreren met elkaar om plantenweefsel, terwijl de 
spintmijtenn een web produceren dat de mobiliteit van veel predatoren 
reduceert.. Op paprika, een plantensoort van lage kwaliteit voor 
spintmijtenn en trips, worden in totaal meer eitjes van roofmijten en 
spintmijtenn gedood dan op komkommer, een hoge-kwaliteit waardplant. 
Hett web dat door spintmijten wordt geproduceerd heeft geen effect op de 
predatiee op komkommerplanten, maar het reduceert predatie van 
spintmijteierenn op paprika. Dit resulteert in een verschuiving in de 
verhoudingg van het aantal spintmijteieren en roofmijteieren dat wordt 
gegetenn door de omnivoor op paprikaplanten ten opzichte van 
komkommerplanten.. Een model van de lokale dynamica van spintmijten 
enn roofmijten in aanwezigheid van een omnivore predator voorspelt dat 
verschillenn in totale predatie (dus van spintmijteieren en roofmijteieren 
samen)) niet veel uitmaken voor de populatiedynamica, maar dat 
verschillenn in de verhouding van het aantal spintmijteieren en 
roofmijteierenn in het dieet van de omnivoor een groot effect hebben op de 
dynamica.. Hierdoor zouden spintmijten op paprikaplanten veel hogere 
aantallenn bereiken dan op komkommerplanten. Dit laat zien dat planten 
vann lage kwaliteit niet altijd profiteren van de aanwezigheid van 
omnivoren,, en dat het predatierisico van predatoren en herbivoren varieert 
mett de waardplantsoort. 

Dee vorige twee hoofdstukken lieten zien dat er vaak variatie in 
predatierisicoo is, het tweede deel van mijn proefschrift gaat daarom vooral 
overr de manier waarop prooien met dit soort variatie omgaan. Hoofdstuk 4 
beschrijftt het gedrag van de groene cassavespintmijt in reactie op de 
aanwezigheidd van de twee predatoren die al in Hoofdstuk 2 ten tonele 
werdenn gevoerd. Omdat de predatoren in verschillende delen van de 
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waardplantt voorkomen, zou de spintmijt aan elk van de predatoren apart 
kunnenn ontsnappen door naar andere delen te migreren. Dit bleek 
inderdaadd het geval; de spintmijten vermijden predatoren door verticale 
migratiee binnen de plant en deze migratie is verschillend voor de twee 
soortenn predatoren. Als de spintmijten werden blootgesteld aan geuren van 
T.T. manihoti, de predator die op de bladeren voorkomt, migreerden ze naar 
boven,, terwijl de respons op geuren van T. aripo, de predator die zich 
overdagg in de toppen bevindt maar 's nachts op de bovenste bladeren 
varieerde;; als T. aripo in de groeitoppen zat migreerden de spintmijten 
naarr beneden, terwijl ze naar boven migreerden als de predator op de 
bladerenn voorkwam. De spintmijten migreerden niet in aanwezigheid van 
eenn derde predatorsoort, Euseius fustis, die geen hoog risiko vormt voor de 
spintmijten.. In conclusie, de spintmijten kunnen ontsnappen aan predatie 
doorr verticale migratie binnen een plant en de richting van deze migratie 
hangtt af van de soort predator. 

Eenn ander voorbeeld van gedrag dat specifiek is voor verschillende 
predator-soortenn werd gevonden in de spintmijtsoort T. urticae. Zoals al 
eerderr besproken, produceert deze mijt een web dat de mobiliteit van veel 
predatoren,, zoals de roofmijt Iphiseius degenerans, nadelig beïnvloedt en 
daardoorr tot een sterke reductie van het predatierisico leidt. Echter, 
sommigee predatoren, zoals de roofmijt P. persimilis, zijn aangepast aan het 
fouragerenn in spintmijtweb en verblijven daarom vooral binnen dit web. In 
Hoofdstukk 5 bestuderen we de gevolgen van het verblijven binnen of buiten 
hett web voor de fitness van spintmijten als ze werden blootgesteld aan P. 
persimilis,persimilis, I. degenerans, of aan geen van beide. Het bleek inderdaad het 
predatierisicoo binnen het web veel hoger was dan buiten het web als P. 
persimilispersimilis aanwezig was, terwijl het omgekeerde het geval was in 
aanwezigheidd van I. degenerans. In afwezigheid van predatoren bleken 
spintmijtenn bovendien minder eitjes te leggen als ze binnen het web zaten 
dann wanneer ze buiten het web zaten. Omdat de locale dynamica van de 
spintmijtenn en roofmijten instabiel is, is de beste maat voor fitness van de 
spintmijtenn het aantal dispergerende nakomelingen per vrouwtje. Een 
eenvoudigg model van de locale predator-prooi interacties voorspelde dat de 
spintmijtenn uit het web zouden moeten migreren wanneer geen predatoren 
aanwezigg waren en in aanwezigheid van P. persimilis, terwijl de 
spintmijtenn in het web zouden moeten blijven als I. degenerans aanwezig 
is.. Experimenten toonden aan dat het gedrag van de spintmijten hier 
preciess mee overeenkomt, waarmee is aangetoond dat ze verschillend 
reagerenn op verschillende predatorsoorten om zo het predatierisico te 
minimaliseren. . 

Somss voeden predatoren zich niet alleen met hun prooi, maar ook met 
hett voedsel van hun prooi, een fenomeen dat "intraguild"-predatie wordt 
genoemt.. Zoals bij simpele predator-prooi interacties, wordt ook in zulke 
gevallenn verwacht dat prooien zullen proberen het predatierisico te 
minimaliseren.. Zelfs wanneer de predator zich alleen zou voeden met het 
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voedsell  van de prooi, en dus eigenlijk ongevaarlijk is voor de prooi, is er 
nogg reden voor de prooi om plekken met de predator te vermijden omdat ze 
hiermeee concurrentie om voedsel verminderen. De roofwants Orius 
laevigatuslaevigatus en de roofmijt Neoseiulus cucumeris zijn verwikkeld in dit soort 
interacties:: ze voeden zich beiden met de Californische trips, terwijl de 
roofwantss zich ook vergrijpt aan roofmijten. In Hoofdstuk 6 laten we zien, 
dat,, overeenkomstig de verwachting, N. cucumeris plekken met de 
roofwantss vermijdt. Hierbij spelen geuren een belangrijke rol, waarbij 
bovendienn het dieet van de roofwants van belang is; roofmijten vermeden 
plekkenn met roofwantsen als deze trips hadden gegeten, maar niet 
wanneerr de roofwantsen andere prooisoorten hadden gehad, inclusief een 
dieett bestaande uit N. cucumeris. Op een plek met trips fourageerden de 
roofmijtenn minder en vingen minder trips als ze de geuren van 
roofwantsenn die trips hadden gegeten konden waarnemen, terwijl de 
geurenn van roofwantsen die een ander dieet hadden gegeten geen effect 
haddenn op het fourageergedrag. Echter, het predatierisico werd door deze 
gedragsveranderingg niet beïnvloed. Het lijk t er dus op, dat de stimuli die 
N.N. cucumeris gebruikt om de intraguild-predator te herkennen niet 
geassocieerdd zijn met de meest gevaarlijke predatoren (d.w.z. predatoren 
diee N. cucumeris hebben gegeten). In het veld komen de stimuli die 
geassocieerdd zijn met Orius die tr ips consumeert waarschijnlijk het vaakst 
voor.. Dit zou de gedragsveranderingen van N. cucumeris in aanwezigheid 
vann deze stimuli kunnen verklaren. 

Inn de hoofstukken 4, 5 en 6 worden voorbeelden gegeven van prooien die 
predatierisicoo minimaliseren door te ontsnappen. Er zijn echter ook andere 
gedragingenn die kunnen leiden tot een verminderd predatierisico. Zo 
kunnenn prooien, in plaats van te ontsnappen, proberen hun predatoren af 
tee schrikken. Dit is wat larven van de Californische trips doen; door eieren 
vann de roofmijt I. degenerans te doden schrikken ze volwassen 
roofmijtvrouwtjess af, en deze vrouwtjes zijn het meest gevaarlijke 
predatorstadium.. Deze tegenaanval, gericht op een kwetsbaar 
predatorr stadium, leidt tot een lager predatierisico voor de k westbare 
prooistadiaa (Hoofdstuk 7). De reden waarom volwassen roofmijtvrouwtjes 
plekkenn met gedode predatoreieren vermijden is waarschijnlijk dat hun 
nakomelingenn op zulke plekken een groot risico lopen. Echter, wanneer 
roofmijtvrouwtjess zich op dezelfde plek bevinden als hun eieren, kunnen ze 
dezee eieren natuurli jk ook beschermen tegen de tegenaanvallende prooien. 
Hett bleek inderdaad dat roofmijtvrouwtjes meer tripslarven doodt op 
plekkenn met hun eigen eieren dan op andere plekken (Hoofdstuk 8). Dit 
leiddee ertoe dat minder eieren van de roofmijten werden gedood door 
tripslarven.. Dit gedrag kan dus beschouwd worden als een vorm van 
ouderzorg,, die ertoe leidt, dat het predatierisico van nakomelingen wordt 
verlaagd. . 

Prooienn kunnen ook hun predatierisico verminderen door zich te 
verstoppenn op veilige plekken. Het web dat wordt gemaakt door 
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spintmijtenn kan zo'n veilige plek vormen (Hoofdstuk 5). Omdat N. 
cucumeriscucumeris ook wordt gehinderd door het web, kunnen tripslarven dit web 
ookk als refugium gebruiken om het risico om te worden aangevallen door 
dezee roofmijt te verminderen. Het verblijf in spint mijt web brengt echter 
well  kosten met zich mee omdat in het web zowel trips als spintmijten 
concurrerenn om hetzelfde bladmateriaal. Dit leidt tot een langzamere 
ontwikkelingg van tripslarven, hetgeen de periode van kwetsbaarheid van 
dee larven vergroot, aangezien Af. cucumeris voornamelijk kleine larven kan 
aanvallen.. Het is daarom niet op voorhand duidelijk of tripslarven wel 
voordeell  hebben bij het verblijf in spintmijtweb en hoe de aanwezigheid 
vann dit refugium de populatiedynamica van trips beïnvloed. Hoofdstuk 9 
betreftt een studie naar het effect van spintmijtweb op de 
populatiedynamicaa van trips in aanwezigheid van N. cucumeris. Het bleek 
datt populaties van trips op planten met web en spintmijtschade langzamer 
toenamenn dan op planten zonder web en spintmijtschade, maar 
uiteindelijkk groter waren dan populaties op planten zonder 
spintmijtschadee en web zowel als op planten met spintmijtschade maar 
zonderr web. Dit suggereert dat het gebruik van spintmijtweb als refugium 
uiteindelijkk een positief effect heeft op tripsdichtheden. Een 
populatiemodell  met expliciete expressies voor de verschillende stadia van 
prooienn en predatoren gaf een accurate voorspelling van de dynamica van 
tripss op planten zonder spintmijtweb maar met roofmijten. Door de kosten 
(langeree ontwikkelingsduur van tripslarven) en de baten (lagere predatie) 
vann het gebruik van spintmijtweb alleen of in combinatie in het model te 
incorporerenn werden voorspellingen van de populatiedynamica van trips 
verkregenn die vrij nauwkeurig overeenkwamen met de waargenomen 
dynamica. . 

Samenvattendd kan worden gezegd dat predatierisico varieert in ruimte 
enn tijd en dat de prooien die werden bestudeerd op deze variatie blijken in 
tee spelen door hun gedrag aan te passen aan het actuele predatierisico. De 
resultatenn in dit proefschrift laten zien dat prooien predatierisico's kunnen 
verlagenn door te ontsnappen, refugia te gebruiken, of door tegenaanvallen 
tee lanceren. Ze kunnen ook het predatierisico van hun nakomelingen 
verlagenn door deze te beschermen. Deze gedragingen hebben belangrijke 
gevolgenn voor de co-evolutie en de populatiedynamica van predatoren en 
prooien.. De resultaten die in dit proefschrift worden gepresenteerd zijn ook 
vann belang voor onze manier van denken over predator-prooi interacties. 
Tijdenss deze studie vroeg ik me regelmatig af, welke soort nu de predator 
iss en welke de prooi. 
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