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Vriendschap sluiten met je Vijand’s Vijand: 
interacties tussen planten en de predatoren Van herbiVoren

door

prof. dr. m.W. sabelis
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED), Universiteit van Amsterdam

Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 25 januari 2010.

Planten kunnen niet weglopen voor hun vijanden en moeten zich daarom verweren. Zo 
kunnen ze zich onsmakelijk, giftig of ondoordringbaar maken voor geleedpotige plan-
teneters. Echter, planten blijken zich niet alleen direct, maar ook op indirecte wijze te 
kunnen beschermen door de vijanden van planteneters aan zich te binden. Dergelijke sa-
menzweringen tegen planteneters waren al zeker 50 jaar bekend van interacties tussen be-
paalde planten en mieren. In de laatste 20 jaar is het echter duidelijk geworden dat vrijwel 
alle planten hulp bieden aan de vijanden van hun eigen vijanden. De geraffineerde vorm 
waarin die hulp wordt geboden, wordt nu stapje voor stapje opgehelderd. Zo kunnen 
planten na insectenvraat tamelijk specifieke, chemische alarmsignalen afgeven die roof-
insecten gebruiken om hun prooi te vinden. Planten kunnen ook hun vorm veranderen, 
zodanig dat rovers beter toegang krijgen tot plekken waar de planteneters zitten. Tevens 
kunnen planten voedselpakketjes en schuilplekken verschaffen op een manier die alléén 
de overleving van rovers – en niet die van planteneters – bevordert. Hoewel de empirische 
evidentie voor samenzweringen tussen organismen van verschillende trofische niveaus 
zich opstapelt, is er nog geen sluitende theorie die verklaart hoe die verschijnselen onder 
invloed van natuurlijke selectie kunnen ontstaan en blijven bestaan. De reden daarvoor is 
dat nog moet worden aangetoond dat samenwerking tussen planten en rovers bestand is 
tegen ‘bedriegers’. Denk aan mutant-planten die – belaagd of niet – altijd chemisch alarm 
afgeven, mutant-planteneters die de plant niet opmerkt en mutant-rovers die ook de plant 
eten. Een nieuwe theorie is wel in aantocht.

inleiding

Dat ‘samenwerken met de vijand’s vijand’ een strategie is die zich voordoet bij interacties 
tussen organismen is reeds lang bekend in de politicologie. Zo laat de film ‘Charley Wil-
son’s War’ uit 2007 zien hoe de Amerikaanse regering onder Jimmy Carter via het Texaans 
congreslid Charley Wilson betrokken is bij wapenleveranties aan de Mujaheddin in Afgha-
nistan in een poging om de Russische invasie in dat land af te remmen. Deze en andere 
voorbeelden uit de internationale politiek laten vaak ook zien dat die strategie niet altijd 
het gewenste resultaat oplevert. We weten nu dat de Russen zich weliswaar hebben terugge-
trokken uit Afghanistan, maar dat de Mujaheddin – mede door die wapenleveranties van de 
Amerikanen – een ontwikkeling in gang hebben gezet waaruit de Taliban is voortgekomen 
met alle gevolgen van dien. In politieke processen kunnen dus heel gemakkelijk rolverwis-
selingen optreden die de verhoudingen dramatisch kunnen veranderen en het is maar de 
vraag of die rolverwisselingen het gewenste resultaat vormen van de strategie. 
In de biologie zijn ook reeds lang voorbeelden bekend van organismen die de vijand van 
hun vijand een handje helpen. Zo leven er heel kleine roeipootkreeftjes in het troebele 
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water aan de monding van rivieren in Venezuela. Zij geven d.m.v. fluorescentie een licht-
signaal af indien ze belaagd worden door een garnaal. Het gevolg is dat de garnaal in de 
schijnwepers wordt geplaatst en daardoor kwetsbaarder is voor baarsachtige roofvissen 
die hun gezichtsvermogen gebruiken om hun prooi (o.a. garnalen) te vinden. Midden 
vorige eeuw publiceerde een zeer bekende bioloog Daniel Janzen een artikel waarin hij 
liet zien dat Acacia aan planten mieren betere overlevingskansen geven door ze behuizing 
en voedsel te verschaffen (Janzen, 1966). Die behuizing bestaat uit holten in gezwollen 
doorns van Acacia bomen en het voedsel bestaat uit eiwitrijke pakketjes (zgn. ‘Beltian 
food bodies’) aan de rand van Acacia blad en suikerrijke secreties uit nectariën die zich 
op de bladsteel en bladnerf bevinden (en dus niet in de bloem waar ze functioneren om 
bestuivers aan te trekken). De mieren profiteren dus van wat de Acacia planten leveren; 
de Acacia profiteren doordat de mieren allerlei plantenetende insecten eten en daarmee 
de plant beschermen tegen insectenvraat. Sindsdien zijn er tal van mieren-minnende 
(myrmecofiele) planten ontdekt (e.g. Jolivet, 1996) en is de hypothese dat de mieren en 
de mieren-minnende planten elkaar wederzijds bevoordelen (de zgn. ‘bed-and-breakfast 
for protection’ hypothese), uitgebreid getest (e.g. Sabelis et al., 2005).
Het is dus wel duidelijk dat de strategie van ‘de vijand van je vijand is je bondgenoot’ een 
rol speelt in de levende natuur, maar twee vragen dringen zich op. Ten eerste, kan men 
zich afvragen of die strategie niet veel algemener voorkomt in transtrofische interacties, 
d.w.z. tussen planten (1e trofische niveau) en de roofvijanden (3e trofische niveau) van 
planteneters (2e trofische niveau): waarom wel bij bepaalde planten en mieren en niet 
bij alle planten en alle natuurlijke vijanden van plantenetende insecten en mijten? Ten 
tweede, kan men zich afvragen hoe stabiel transtrofische samenwerking is: hoe goed is 
die samenwerking bestand tegen rolverwisselingen – zoals in de internationale politiek – 
en tegen sabotage en misbruik van het bondgenootschap? 

hoe algemeen is transtrofische samenwerking?

In 1980 publiceerden de ecoloog Peter Price en medewerkers een literatuuroverzicht van de 
verschillende manieren waarop planten de interacties tussen planteneters en hun roofvijan-
den kunnen beïnvloeden. Dat leidde tot hun hypothese dat planten niet alleen mieren, 
maar ook andere roofvijanden stimuleren om als lijfwacht op te treden tegen planten-
etende insecten. Zij stelden voor om twee manieren te onderscheiden waarop planten 
zich verdedigen tegen hun belagers: (1) directe defensie tegen de planteneter, (2) indirecte 
defensie door de hulp van roofvijanden te verwerven (figuur 1). 

Figuur 1. Stroomdiagram 
van directe en indirecte 
defensie door planten.
Rechts is dit schematisch 
weergegeven met de 
drie trofische niveaus in 
rechthoeken en interacties 
via verbindende pijlen. 
Links is een tritrofisch 
systeem afgebeeld 
bestaande uit een 
roofmijt (bovenaan), 
een plantenetende 
spintmijt (midden) en 
een komkommerplant 
(onderaan).
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Bij directe defensie gaat het om alle manieren waarop planten hun belager kunnen ver-
giftigen (b.v. cyanoglycosiden) of immobiliseren (b.v. klierharen die plak- en gifstoffen 
uitscheiden), zich onsmakelijk of onverteerbaar kunnen maken (b.v. via proteinase-rem-
mers) of hun verteerbare delen moeilijk bereikbaar kunnen maken (b.v. dikke cuticula, 
dichte bladbeharing). Planten kunnen hun effectieve, directe defensie ook adverteren 
door vluchtige chemische stoffen af te scheiden. Zo is b.v. de sesquiterpeen verbindingen, 
7-epi-zingiberene en de daarvan afgeleide R-curcumene, in wilde tomaat (Solanum ha-
brochaites) niet alléén dodelijk voor floeemzuigende larven van wittevliegen, maar worden 
tomatenplanten met een lichaamsgeur waarin die verbinding ook voorkomt, vermeden 
door volwassen wittevliegen (Bleeker et al., 2010). In die lage (niet-toxische) concentraties 
kunnen de volwassen vrouwtjes van wittevliegen het sesquiterpeen gebruiken als een sig-
naal dat de tomatenplant giftig is en dat ze beter kunnen ‘doorvliegen’ naar een minder 
toxische waardplant voor hun nakomelingen.
Bij indirecte defensie gaat het om alle manieren waarop de plant de effectiviteit kan vergro-
ten waarmee roofvijanden planteneters opruimen. Sinds Price et al. (1980) zijn er tal van 
ontdekkingen gedaan die de mogelijkheden hiervoor gestalte hebben gegeven. Ten eerste, 
blijken planten niet alleen structuren te produceren die mieren een nest- en schuilplek 
verschaffen (zgn. mieren domatia), maar ook heel specifieke, veel kleinere holle struc-
turen die alléén geschikt zijn als schuilplek voor heel kleine (< 1 mm), plantbewonende 
roofmijten (zgn. mijten domatia) en die vaak zijn gelegen op plaatsen waar de grotere 
nerven van een blad zich vertakken (Dicke & Sabelis, 1988; Walter, 1996). Roofmijten zijn 
van belang omdat ze de aantalsontwikkeling van diverse plantenetende insecten (tripsen, 
wittevliegen) en mijten (spintmijten, roestmijten) in toom kunnen houden (Helle & Sa-

Figuur 2. Mijtendomatia op de bladeren van koffieplanten. Linksboven een adaxiaal 
aanzicht, linksonder een abaxiaal aanzicht op een blad met domatia waar de nerven zich 
splitsen. Rechts twee foto’s van roofmijten in een domatium (boven) of voor de ingang van 
een domatium (onder).
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belis, 1985). De meest gespecialiseerde mijten domatia, zoals b.v. de schuilkelder-achtige 
holten bij nerven van koffiebladeren (figuur 2), hebben een ingang met zodanige afme-
tingen dat alléén mijten binnen kunnen binnenkomen. Er zijn echter ook minder gespe-
cialiseerde structuren zoals afdakjes met brede toegang (b.v. meidoorn), bosjes bladhaar 
in de ‘oksels’ van nerven (b.v. appel) en minder compacte groeitoppen (b.v. cassave; Onzo 
et al., 2003, 2009). De roofmijten profiteren van de schuilmogelijkheden tegen UV-B stra-
ling, regen, wind en vijanden (Onzo et al., 2010) en de plant profiteert van het feit dat de 
roofmijten schadelijke insecten en mijten opeten. Voor plantenetende mijten is het wel 
mogelijk, maar niet voordelig om zelf ook die schuilplekken in de groeitop te bezoeken, 
omdat ze dan als het ware ‘het hol van de leeuw betreden’ (Sabelis et al., 1999). Dit is 
waarschijnlijk de reden waarom planten van domatia profiteren ondanks het feit dat ze 
niet kunnen controleren welke organismen er gebruik van maken. Inventarisaties van do-
matia op houtachtige planten laten zien dat domatia op een aanzienlijk deel (c. 30-70%) 
van de soorten voorkomen (Walter, 1996).
Als tweede vorm van indirecte defensie, blijken planten voedsel te verschaffen dat door 
roofinsecten en roofmijten kan worden benut voor overleving of zelfs voor ontwikkeling 
en reproductie. Dat voedsel is alleen op bepaalde plekken op de plant beschikbaar en dit 
stelt de roofvijanden in staat om die plekken te monopoliseren zelfs als er plantenetende 
insecten en mijten zijn die deze voedselbron in principe ook kunnen benutten. Door de 
samenscholing van roofvijanden rondom die voedselplekken maken de planteneters geen 
kans om van dit voedsel te profiteren (Sabelis et al., 2005). De voedselgiften kunnen be-
staan uit suikerrijke oplossingen, zoals floeem-exudaten en nectar uit klierharen (figuur 3) 
die zich op stengels, bladstelen en bladnerven van tal van planten bevinden (en dus niet 
in de bloem waar ze de bestuivers van dienst zijn; vandaar dat ze extraflorale nectariën 
worden genoemd). Eiwitrijke voedselgiften zijn ook beschikbaar in de vorm van stuifmeel, 

Figuur 3. Extraflorale nectariën op de bladsteel van passiebloem (Passiflora oerstedii) (links) 
en laurierkers (Prunus laurocerasus) (rechts).
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dat ‘gemorst’ is in de bloem en op bladeren er direct onder. Het grootste deel van de 
pollen van een plant gaat verloren voor reproductie, maar komt in de vorm van voedsel 
o.a. bij roofvijanden terecht. Ook hier geldt weer dat de lokale beschikbaarheid in de 
omgeving van de bloem de roofinsecten en roofmijten in staat stelt om deze voedselbron 
te monopoliseren en te gebruiken voor hun groei en vermeerdering. Daardoor lopen de 
plantenetende insecten en mijten op hun beurt meer kans om opgegeten te worden (Van 
Rijn et al., 2002; Sabelis et al., 2005). Stuifmeel is natuurlijk heel algemeen beschikbaar 
en wordt alleen beperkt door de bloeiperiode en de bloeifrequentie van planten. Echter, 
niet alle planten produceren stuifmeel dat geschikt is als voedsel voor een gegeven roof-
vijand. Of en hoe planten de eigenschappen van stuifmeel aanpassen aan de behoeften 
van natuurlijke vijanden van planteneters, is onvoldoende onderzocht, maar er zijn veel 
aanwijzingen dat stuifmeel een rol speelt in de vermeerdering van roofvijanden, de on-
derdrukking van planteneters en de vermindering van vraatschade (Sabelis et al., 2005).
Als derde vorm van indirecte defensie kunnen planten reageren op vraatschade door in-
secten of mijten door vluchtige chemische stoffen af te geven; deze worden op hun beurt 
door roofvijanden gebruikt om hun prooi, de veroorzaker van de vraat, te vinden (Dicke 
& Sabelis, 1988; Dicke et al., 1990). Die chemische signalen zijn vaak complex in samen-
stelling en blijken specifieke informatie te leveren over de aanwezige prooisoort (Sabelis 
& Van de Baan, 1983; De Moraes et al., 1996). Ze bevatten vaak diverse terpenoiden (mo-
noterpenen, sesquiterpenen) en zgn. groene geuren (b.v. alcoholen, aldehyden) (figuur 4), 
maar ook andere verbindingen (methylsalicylaat, indol, oxim, nitril) (Yamane et al., 2010). 
Vrijwel alle onderzochte planten uit zeer uiteenlopende families blijken in staat tot de 
productie van zo’n chemisch signaal in reactie op vraat door insecten of mijten. Die sig-
nalen lokken een specifieke reactie uit bij zeer uiteenlopende natuurlijke vijanden zoals 
parasitaire nematoden, roofmijten, sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen, 
lieveheersbeestjes, loopkevers en insectenetende vogels (Sabelis et al., 2007). Hoewel nog 

Figuur 4. Overzicht van vluchtige plantenstoffen die geproduceerd worden na een aanval 
van plantenetende insecten en mijten. DMNT = (E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene; 
TMTT = (E,E)-4,8,12-trimethyl-1,3,7,11-tridecatetraene.
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schaars, er is enige evidentie dat chemische producten (elicitoren) in het speeksel van de 
planteneters de plant aanzetten tot een specifieke respons. Zo kunnen beta-glucosidasen 
uit het speeksel direct bepaalde (vluchtige of niet-vluchtige) defensiestoffen bevrijden uit 
hun glycoside vorm, maar er kunnen tevens signaalpaden in de plant worden aangezet 
(vooral het jasmonzuur signaalpad (pathway), maar soms ook het salicylzuur signaalpad 
en het ethyleen signaalpad), hetgeen uiteindelijk leidt tot genexpressie, transcriptie, en-
zymen en de productie van secundaire plantenstoffen die betrokken zijn bij directe of 
indirecte defensie van de plant (b.v. Kessler & Baldwin, 2002; Kant et al., 2009). De in-
ductie van signaalstoffen is vaak systemisch, d.w.z. inductie vindt niet alleen plaats in het 
aangevreten blad, maar ook elders in dezelfde plant in bladeren die schade-vrij zijn. Hoe 
die informatie van aangevreten blad naar schadevrij blad wordt overgedragen, is nog niet 
bekend, maar de consequentie is dat het vluchtige signaal over het hele oppervlak van de 
plant wordt afgegeven en daardoor roofvijanden over een grotere ruimte aantrekt. Dat dit 
mechanisme van geïnduceerde, systemische signaalproductie daadwerkelijk leidt tot het 
aanlokken van roofvijanden naar de plant, verhoogde sterfte van de planteneters en tot 
vermindering van de vraatschade, is aangetoond in het veld in landbouwgewassen (peer, 
tomaat) en in natuurlijke vegetaties (wilde tabak) (Drukker et al., 1995; Sabelis et al., 1999; 
Thaler, 1999; Kessler & Baldwin, 2001, 2004).

hoe stabiel is transtrofische samenwerking?

Er is dus alle reden om aan te nemen dat planten en de vijanden van planteneters samen-
spannen tegen de planteneters. Zou transtrofische samenwerking daarom een stabiel ver-
schijnsel zijn? In tegenstelling tot de internationale politiek zijn rolverwisselingen schaars 
in de biologie. Ze worden wel waargenomen, maar de mogelijkheden daartoe zijn zeer 
beperkt. Planten en dieren kunnen elkaars rol zeker niet overnemen en de monddelen 
van plantenetende en rovende insecten en mijten zijn vaak zo gespecialiseerd op hun 
taak dat het niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is om zowel de rol van planteneter als de 
rol van roofvijand te vervullen en dus alleseter (omnivoor) te worden (Coll & Guershon, 
2002). Complete rolverwisselingen zijn eigenlijk nooit waargenomen. Is dat de reden 
waarom ‘de vijand van je vijand is je bondgenoot’ een strategie is die een lang leven 
is beschoren in ecologische sytemen in tegenstelling tot het kortdurige bestaan in de 
internationale politiek? In het hiernavolgende betoog hoop ik duidelijk te maken er een 
andere reden waarom transtrofische samenwerking niet noodzakelijkerwijs een stabiel 
verschijnsel is: er zijn heel veel mogelijkheden voor sabotage en misbruik.
In de evolutionaire ecologie geldt als regel dat elke vorm van samenwerking tussen or-
ganismen open staat voor anderen om daarvan misbruik te maken in die zin dat ze wel 
de voordelen ervan genieten maar niet de kosten betalen. Voor de samenwerkingsvormen 
tussen planten en de roofvijanden van planteneters geldt bovendien dat de plant de mis-
bruikers geen strafsancties kan opleggen. De schuilplek, het voedsel of het alarmsignaal 
dat een plant verschaft, zijn volledig vrij voor gebruik door alle andere organismen. Wat 
een plant kan doen is om die diensten aan te bieden in een vorm waarin het gebruikt kan 
worden door een beperkt aantal organismen (denk aan de mijten domatia met een toe-
gang aangepast aan de omvang van een mijt), of op een moment waarop er geen andere 
uitweg meer is (denk aan de inductie van alarmsignalen als de plant wordt aangevreten 
door een insect). Bovendien kan een plant zijn diensten alleen lokaal aanbieden (zoals 
domatia en voedsel) zodat de roofvijanden deze kunnen monopoliseren, omdat zij daar 
samenscholen en de planteneters zich daarom niet in de buurt ervan zullen vertonen (of 
anders in de buurt ervan ten prooi vallen aan de roofvijand). Toch blijven er nog steeds 
vele mogelijkheden om misbruik te maken van de diensten die de plant levert. Zo zijn er 
mierensoorten die domatia en ‘Beltian bodies’ gebruiken, maar de plant niet volledig be-
schermen tegen bepaalde planteneters (b.v. die zich met een dekschild beschermen tegen 
mieren). Ook zijn er plantbewonende mierensoorten die de plant zelfs steriliseren (mo-
gelijk om te profiteren van de langere levensduur van steriele planten, mogelijk indien ze 
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niet alleen de planteneters, maar ook de bestuivers aanvallen) (Sabelis et al., 2005). Ook 
zijn er een paar voorbeelden van planteneters die schuilen in domatia. 

Hoe de samenwerking tussen planten en roofvijanden stand houdt tegenover al dit mis-
bruik, is nog steeds één van de hoofdvragen in de evolutionaire ecologie. Een theoretisch 
argument is dat misbruik alléén kan bestaan bij de gratie van eerlijke samenwerking en 
dat naarmate de frequentie van misbruik stijgt, de mogelijkheden voor misbruik afnemen 
(b.v. samenwerkende planten worden schaars). Recent empirisch werk aan Acacia laat 
zien dat de plant over zijn hele leven kan profiteren van de aanwezigheid van meerdere 
soorten plantbewonende mieren, waarvan sommige de plant een direct voordeel geven, 
en anderen de plant parasiteren of zelfs steriliseren (Palmer et al., 2010). Dit voordeel 
ontstaat doordat de eerlijk samenwerkende mieren in competitief opzicht sterker zijn dan 
de mieren die de plant alleen tijdelijk steriliseren en daarmee een langer leven bezorgen. 
Dit verklaart echter nog niet waarom competitieve verhoudingen noodzakelijkerwijs zo 
gestructureerd moeten zijn. Het definitieve antwoord op de vraag waarom samenwerking 
stand houdt ondanks misbruik, is dus nog niet gegeven.
Dat antwoord lijkt helemaal ver weg als het gaat om de vraat-geïnduceerde alarmsignalen 
van planten. Immers die signalen zijn vaak systemisch en worden dus niet lokaal maar 
door de hele plant afgegeven. Als zo’n signaal eenmaal is afgegeven, dan kunnen in 
principe alle organismen met reukvermogen er gebruik van maken. Dus andere soorten 
plantenetende insecten kunnen besluiten om de alarmerende plant te vermijden omdat 
ze dezelfde roofvijanden hebben als de verwekker van het signaal. Maar ze kunnen ook 
besluiten om de alarmerende plant op te zoeken omdat hun eigen roofvijanden dit sig-
naal niet zullen herkennen, omdat ze de zittende planteneter kunnen verdrijven of omdat 
ze profiteren van de geringere afweer van een door schade verzwakte plant (Sabelis et al., 
1999, 2007). Ook kunnen die alarmsignalen buurplanten (d.w.z. mogelijk de concurrenten 
van de alarmerende plant) waarschuwen voor naderend gevaar zodat deze zich beter kun-
nen voorbereiden op een aanval door planteneters en daardoor een competitief voordeel 
kunnen hebben. Toch staat een plant die belaagd wordt door een planteneter, niet veel 
anders te doen dan alarmsignalen afgeven in de hoop dat er roofvijanden op af komen 
en in de hoop dat er niet nog meer planteneters op afkomen. Immers het alternatief is 
dat die plant opgegeten wordt.
Als planten op vraat reageren met het afgeven van chemische alarmsignalen en als roof-
vijanden daarop afkomen, dan leidt dit tot selectie op de plateneters om dit proces op de 
een of andere manier te verstoren of zelfs om dit alarm geheel of deels te voorkomen. Zo 
zijn er inderdaad genotypen van eenzelfde soort van plantenetende mijten (Tetranychus 
kanzawai) gevonden die niet alleen verschillen in kleur van hun uiterlijk (groen vs. rood) 
en van de schade-symptomen op de waardplant (boon), maar ook verschillen in de mate 
waarin verschillende stereo-isomeren van DMNT (voor afkorting zie legenda figuur 4) in 
het chemische alarm voorkomen (Matsushima et al., 2006). Uiterlijke verschillen in scha-
desymptomen of in de verschijningsvorm van de plantenteter zijn echter niet nodig. Kant 
et al. (2008) bestudeerde de directe en indirecte defensie respons van drie genotypen van 
tomatenplanten, die alleen verschillen in de mate waarin het jasmonzuur signaalpad kan 
worden geactiveerd. Zij gebruikten diverse genetische lijnen van plantmijten (Tetranychus 
urticae) die qua uiterlijk en qua schadesymptoom niet verschilden, maar die wel heel 
verschillende defensieresponsen teweegbrachten in de drie tomaatgenotypen. Op die 
manier is evidentie verkregen voor genotypen van plantmijten die ‘steelse vraat’ plegen, 
d.w.z. dat vraat de plant niet aanzet tot directe en indirecte defensie (Kant et al., 2008). 
De plant kan dus om een of andere reden het ‘steelse vraat’ genotype niet herkennen, 
reageert daarom niet met defensie en laat het daarom z’n gang gaan. Verder zijn er ook 
genotypen gevonden die resistent zijn tegen directe defensie of juist vatbaar daarvoor, 
maar wel directe en indirecte defensie (proteinase-remmers en alarmsignalen) induceren. 
Recent is ontdekt dat een andere plantmijtsoort (Tetranychus evansi) de directe defensie 
van tomatenplanten onderdrukt tot ver beneden het niveau van onaangetaste planten, 
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maar die de indirecte defensie niet kan beïnvloeden (Renato Sarmento, Proefschrift UvA, 
januari 2011). Er blijkt dus heel veel variatie in defensie-inducerende eigenschappen 
schuil te gaan achter morfologisch identieke of zeer vergelijkbare plantenetende mij-
ten. Dit leidt tot de vraag hoe die variatie gehandhaafd wordt en hoe deze variatie de 
samenwerking tussen plant en roofvijand van de planteter beinvloedt. Immers een plant 
die géén alarmsignaal afgeeft, hoeft niet noodzakelijkerwijs vrij te zijn van planteneters, 
b.v. indien er genotypen van planteneters aanwezig zijn die voor de plant onopgemerkt 
blijven en ‘steelse vraat’ plegen. 
Als er planten zijn met planteneters die ze niet als zodanig herkennen en daarom géén 
alarmsignaal afgeven, dan is de vraag of het omgekeerde niet ook mogelijk: planten die 
wel alarmsignaal afgeven maar niet of nauwelijks belaagd worden door planteneters. Iets 
dergelijks is gevonden bij een Japanse koolvariëteit (Shikidori). Terwijl de meeste kool-
variëteiten en vele soorten planten méér geurstoffen afgeven naarmate er meer planten-
eters zijn, produceert de Japanse koolvariëteit bij de ‘minste of geringste’ aantasting door 
rupsen van de ‘diamondback moth’ (Plutella xylostella) onmiddellijk een hoeveelheid 
geurstoffen gelijk aan wat het maximaal kan produceren bij aantasting door vele rupsen 
(Shiojiri et al., 2010). De roofvijanden kunnen niet van een afstand waarnemen hoeveel 
prooien er op een plant zitten en zij zullen dus moeten afgaan op het alarmsignaal. Pas 
bij aankomst op zo’n ‘kleinzerige' plant zullen ze het oppervlak van de plant afzoeken en 
er gaandeweg achter komen dat er maar weinig prooi te halen valt. Maar tegen de tijd dat 
ze tot die conclusie komen, hebben ze tijd doorgebracht op de plant en dat betekent voor 
de plant dat ze al die tijd bescherming geniet tegen planteneters. Zo’n ‘kleinzerige’ plant 
genotype zal dus maximale aandacht krijgen van de roofvijanden van planteneters, terwijl 
er best heel weinig prooien aanwezig kunnen zijn. Een dergelijk gedrag van de plant 
noemen we een ‘cry wolf’ strategie. Als er variëteiten van landbouwgewassen zijn die zo’n 
‘cry wolf’ strategie gebruiken, dan lijkt het redelijk om zulke genotypen ook te verwachten 
in populaties van wilde planten (maar dat moet nog worden aangetoond). Als dat waar is, 
dan zullen er consequenties zijn voor de betekenis van het signaal dat afgegeven wordt 
door de ‘cry wolf’ plant. Immers, naarmate de frequentie van ‘cry wolf’ planten stijgt, ko-
men de roofvijanden vaker voor niets en zullen zij een voorkeur ontwikkelen voor mutant 
planten die een ander, maar eerlijk signaal afgeeft (d.w.z. een signaal waarvan de hoeveel-
heid een afspiegeling vormt van de hoeveelheid prooi op de plant). Dat proces verloopt 
makkelijker in populaties die niet goed gemengd (als het ware stroperig of visceus) zijn, 
omdat de mutant dan eilanden van eerlijke planten kan vormen temidden van ‘cry wolf’ 
planten; in de buurt van die clusters kunnen de roofvijanden er beter aan doen om op 
de signalen van die planten te reageren. Als de planten met de eerlijke signalen dan in 
frequentie toenemen, dan zal er bij een bepaalde frequentie weer ruimte ontstaan voor 
mutant planten die met dit nieuwe signaal ‘cry wolf’ spelen. De geschiedenis zal zich dan 
herhalen en de frequenties zullen fluctueren in golven van eerlijke signalen gevolgd door 
‘cry wolf’ signalen en omgekeerd (Van Baalen & Jansen 2001, 2003; Jansen & van Baalen, 
2006). Ook lijkt het logisch dat het signaal in die co-evolutionaire race tussen planten 
en roofvijanden ook complexe vormen kan aannemen en hoe complexer de samenstel-
ling is, des te minder stringent zijn de theoretische condities voor bestendiging van de 
samenwerking (Traulsen & Nowak, 2007). Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat het 
bestaan van transtrofische samenwerking tussen plant en roofvijand samenhangt met de 
complexe aard van vraat-geïnduceerde signalen van planten. Er is ook evidentie dat b.v. 
roofmijten niet op een geurmengsel reageren als een eenvoudige optelsom van de reac-
ties op de afzonderlijke stoffen uit het mengsel. In plaats van dergelijke element-gerichte 
perceptie nemen zij een mengsel waar als een geheel en nemen ze veranderingen in de 
samenstelling waar als een nieuw geheel (Van Wijk et al., 2008, 2010). Dat maakt het dus 
makkelijker voor planten om via mutaties in betrokken genen een voor de roofvijand 
compleet nieuw (complex) signaal te produceren.
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epiloog

Transtrofische samenwerking tussen planten en roofvijanden van planteneters komt zo 
algemeen voor dat het om een eco-evolutionaire verklaring vraagt. Dat dit zou voort-
komen uit het voordeel dat planten hebben wanneer zij hun vijand’s vijand helpen, is 
te simplistisch omdat dit voorbijgaat aan (1) co-evolutionaire respons van de herbivoor 
(b.v. ‘steelse vraat’), (2) de co-evolutionaire respons van de plant (b.v. ‘cry wolf’ strategie 
omdat de plant baat heeft bij roofvijanden als lijfwachten, maar niet bij planteneters, 
ook al zijn dat de prooien van die roofvijanden) en (3) de co-evolutionaire respons van 
de roofvijanden (in termen van signaalperceptie en leervermogen). Stapgewijse analyse 
van de consequenties van elk van die responsen voor het voortbestaan van transtrofische 
samenwerking in tritrofische interacties is nodig om tot een verklarende theorie te komen 
(zie b.v. Kobayashi et al., 2006, 2010).
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