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Dit proefschrift gaat over de evolutie van gedragskenmerken die zowel een
genetische basis hebben als veranderbaar zijn. De verandering die ik heb onder-
zocht is een adaptieve (aangeleerde) respons op omgevingsinvloeden. De evolu-
tie van zulke kenmerken kan, theoretisch gezien, leiden tot twee extremen,
namelijk enerzijds genetische fixatie (en fenotypische invariabiliteit) van het ken-
merk, en anderzijds een situatie waarin het kenmerk geheel wordt gevormd door
omgevingsinvloeden. Tussen deze extremen ligt een veelheid aan kenmerken die
een genetische component bevatten maar ook, in meer of mindere mate, een
veranderbare component. Binnen de evolutionaire biologie bestaat de terugk-
erende vraag hoe fenotypische plasticiteit (d.w.z. de mogelijkheid om een feno-
type te veranderen als respons op externe of interne invloeden) van invloed zou
kunnen zijn op de evolutiesnelheid van een kenmerk dat op zichzelf een genetis-
che basis heeft. Voor het beantwoorden van deze vraag is een model nodig met
a) genetische variatie voor zowel het genetisch vastgelegde gedragskenmerk als
leervermogen en b) waarin de mate van het leren en de waarde van het aange-
boren gedragskenmerk afzonderlijk kwantificeerbaar zijn. Voorspellingen
zouden ook verkregen kunnen worden door de evolutie van een dergelijk
gedragskenmerk te bestuderen aan de hand van een theoretisch model.

Het eerste gedeelte van dit proefschrift omvat experimenteel onderzoek
naar de aanwezigheid van genetische variatie in het gedrag van de roofmijt
Phytoseiulus persimilis met betrekking tot specifieke plantengeuren. Deze geuren
zijn mengsels van vluchtige stoffen, herbivoor-geïnduceerde plantengeurstoffen
(HIPVs) genoemd. Deze stoffen worden door een plant afgegeven na aantast-
ing door herbivore mijten, die een prooi vormen voor de roofmijten. De samen-
stelling van het mengsel van plantengeurstoffen is specifiek voor de planten-
soort – herbivoor combinatie. Het is daarom aannemelijk dat natuurlijke vijan-
den van herbivoren HIPVs kunnen gebruiken als signaal voor de aanwezigheid
van prooi en zo de locatie van prooi kunnen detecteren. Deze hypothese wordt
ondersteund door het goed gedocumenteerde gegeven dat roofmijten worden
aangetrokken door HIPVs. Het is echter bekend dat de samenstelling van
plantengeurstoffen varieert tussen plantensoorten en ook varieert met verschil-
lende grootte en duur van de aantasting. Bovendien komen in natuurlijke situ-
aties meerder plantensoorten naast elkaar voor en vinden besmettingen met
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meerdere soorten herbivoren plaats. Dit roept de vraag op hoe roofmijten uit de
variatie in samenstellingen van HIPVs een signaal voor de aanwezigheid van
prooi kunnen afleiden. Adaptief leergedrag zou kunnen dienen om de predator-
voorkeur voor specifieke plantengeurstoffen (of een mix daarvan) bij te houden
en te versterken, na eerdere ervaringen van deze vluchtige stoffen in de aan-
wezigheid van geschikte prooi. Als daarnaast ook specifieke HIPVs sterk gekop-
peld zijn aan de aanwezigheid van prooi, dan zouden genetisch bepaalde preda-
torvoorkeuren voor deze HIPVs kunnen evolueren door natuurlijke selectie.
Echter, eerdere bevindingen over een genetisch bepaalde respons op HIPVs in
P. persimilis spreken elkaar tegen. In sommige onderzoeken is een predator-
voorkeur voor specifieke HIPVs aangetoond, zelfs zonder eerdere ervaring met
deze plantengeurstoffen. Andere onderzoeken daarentegen lieten zien dat
eerdere ervaring met een bepaalde HIPV noodzakelijk zou kunnen zijn voor de
totstandkoming van de voorkeur voor die plantengeurstof. Echter, in deze
onderzoeken is gekeken naar predatorgedrag op populatie niveau en dus in
genetisch variabele populaties. Er is tot op heden nog weinig bekend over ver-
schillen in genotype met betrekking tot de voorkeur voor een bepaalde HIPV in
een natuurlijke populatie, hoewel er is aangetoond dat de respons van P. persim-
ilis op prooi-geïnduceerde samenstellingen van vluchtige stoffen een genetische
basis heeft.

In het eerste gedeelte van dit proefschrift heb ik onderzocht of er een
genetische basis is voor de respons van P. persimilis op een vluchtige stof die
geïnduceerd wordt door vraat van een prooi, de herbivore mijt Tetranychus urticae.
Er is eerder aangetoond dat deze vluchtige stof, methylsalicylzuur (MeSa), in
ruime mate aanwezig is in de samenstelling van vluchtige stoffen die geïn-
duceerd wordt door T. urticae bij vraat op verschillende soorten planten. In de
eerste twee hoofdstukken heb ik de genetische basis voor de respons van P. per-
similis op MeSa aan de hand van experimenten laten zien. Hierbij heb ik twee
manieren van aanpak gebruikt: isofemale lijnen (hoofdstuk 2) en selectie binnen
isofemale lijnen (hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 2 heb ik aangetoond dat er variatie bestaat in predatorrespon-
sen op MeSa tussen genetisch homogene predatorlijnen (de isofemale lijnen),
hiermee wordt bevestigd dat dit gedrag een genetische component heeft.
Bovendien heb ik laten zien dat predatorresponsen op MeSa afhankelijk van de
context zijn, in zoverre dat de responsen veranderd worden door zowel de fys-
iologische staat van de predatoren (d.w.z. het wel of niet goed doorvoed zijn)
als door de achtergrondgeuren van vluchtige stoffen die door niet-aangetaste
planten worden uitgescheiden. Deze resultaten wijzen erop dat dit gedrag zou
kunnen evolueren, d.w.z. dat het de mogelijkheid heeft om op selectie te rea-
geren. Bovendien suggereren de resultaten dat de respons van deze predator op
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MeSa, afhankelijk zou kunnen zijn van een ecologisch relevante context van
andere vluchtige stoffen (d.w.z. vluchtige stoffen die geassocieerd zijn met de
aanwezigheid van prooi).

In hoofdstuk 3 heb ik selectie binnen isofemale lijnen voor genotypen met
contrasterende predatorresponsen op MeSa uitgevoerd. Twee groepen van
isofemale lijnen werden verkregen (purifying selection), een met lijnen op basis van
vrouwtjes met een voorkeur voor MeSa, en de ander met lijnen op basis van
vrouwtjes die MeSa bleken te vermijden. Mijn verwachting was dat vermeerder-
ing van isofemale lijnen op basis van individuele vrouwtjes met een voorkeur
voor dan wel afkeer van MeSa, zou leiden tot een verschuiving van de gemid-
delde reactie van de groepen lijnen in de richting van, respectievelijk, voorkeur
voor MeSa en afkeer van MeSa. Het bleek, echter, dat er een verschuiving van
de gemiddelde respons op MeSa optreedt, in de richting tegengesteld aan het
selectiecriterium. Tegelijkertijd bevestigt dit onderzoek dat de predatorrespons
op MeSa een genetische component heeft (tot uiting gebracht in de variatie
tussen de genetisch homogene isofemale lijnen die in de selectie gebruikt zijn).
Een mogelijke verklaring voor dit resultaat is dat er een correlatie is tussen paar-
voorkeuren van de predator en de respons op MeSa. Eerder onderzoek is gro-
tendeels gericht geweest op de respons van vrouwtjes op HIPVs. Onze resultat-
en wijzen erop dat, om de evolutie van dit gedrag te kunnen begrijpen, toekom-
stig onderzoeken zich dienen te richten op de respons op HIPVs van zowel
mannetjes als vrouwtjes.

Tot besluit heb ik in hoofdstuk 4 de isofemale aanpak gebruikt om te onder-
zoeken of genetisch bepaalde predatorresponsen op MeSa gemodificeerd kun-
nen worden in reactie op ervaring. Leervermogen is bij deze predator alleen op
populatie niveau aangetoond. Met het analyseren van de responsen van verschil-
lende isofemale lijnen, zowel voor als na een ervaring met MeSa, heb ik aange-
toond dat er verschillende genotypen zijn in ten opzichte van leervermogen. Dit
predatorkenmerk zou dus samen kunnen evolueren met de genetisch bepaalde
voorkeur voor MeSa (of andere HIPVs).

In het tweede gedeelte van dit proefschrift heb ik theoretische voorspellin-
gen verkend voor evolutie van gedragskenmerken die veranderd zijn door adap-
tief leren, d.w.z. leren waarmee fitness verbeterd wordt. Ik heb in het bijzonder
gericht op de hypothese dat adaptief leren de evolutiesnelheid van een genetisch
bepaald kenmerk verhoogt. Deze hypothese wordt in de literatuur het Baldwin
effect genoemd. Theoretisch onderzoek naar dit effect (besproken in hoofdstuk
5) voorspelt dat adaptief leren ofwel de evolutie van genetisch bepaald gedrag
zou kunnen versnellen, ofwel de evolutie zou kunnen vertragen. Adaptief leren
verandert de evolutiesnelheid door de fitness van verschillende fenotypen te
wijzigen. In het bijzonder, wanneer adaptief leren het fitnessverschil tussen ver-
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schillende fenotypen verhoogt dan is de respons op selectie sterker, en dus
wordt de evolutie versneld. Hier tegenover staat dat wanneer adaptief leren de
fitnessverschillen verlaagt, de respons op selectie verzwakt wordt en de evolutie
zo vertraagt. Er zijn twee factoren die bepalen hoe adaptief leren de fitnessver-
schillen tussen verschillende fenotypen kan beïnvloeden: (a) de topografie van
het fitness landschap, en (b) adaptief leren zou genetisch bepaalde fenotypen
kunnen veranderen (d.w.z. de grootte van het netto effect van leren op de feno-
typische fitness). Deze voorspellingen gaan over de invloed van leren op de snel-
heid van evolutionaire verandering tussen opeenvolgende generaties. Echter, als
leren aan evolutie onderhevig is, dan veroorzaakt dit een verandering in de lange
termijn dynamiek bij complexe fitness landschappen (zoals een golvend land-
schap), daarom is de extrapolatie van plaatselijke evolutionaire veranderingen
(tussen opeenvolgende generaties) naar langere tijdspannes niet mogelijk.

Tot op heden is in het meeste onderzoek naar het Baldwin effect de aan-
name gedaan van een gefixeerd (niet evoluerend) leerniveau, waarbij de snelheid
van evolutie van een aangeboren (d.w.z. genetisch bepaald) kenmerk werd gevol-
gd. In hoofdstuk 6 heb ik deze theorie uitgebreid door de snelheid van evolutie
te volgen, wanneer zowel het aangeboren kenmerk als het leerniveau kan
evolueren. Door deze manieren van aanpak te vergelijken heb ik kunnen vast-
stellen dat het laten evolueren van adaptief leren tot gevolg heeft dat het aantal
generaties dat nodig is om een fitness piek te bereiken sterk gereduceerd wordt
als (1) het netto effect van leren op fenotypische fitness groot is (in mijn model
komt dit tot uiting in het leren binnen een groot exploratief bereik), (2) leren
ten koste gaat van de fitness, en (3) het initiële leerniveau hoger is dan het evo-
lutionaire optimum. Daarnaast heb ik gevonden dat er een kritiek leerniveau is
waarboven leren een selectievoordeel oplevert en naar een optimaal niveau
evolueert, en dat onder dit niveau leren selectief nadelig is. Tevens wordt boven
deze drempel de gezamenlijke evolutie van leren en aangeboren gedrag versneld.
Wanneer het netto effect van leren op fenotypische fitness daarentegen klein is
(d.w.z. leren binnen een klein exploratief bereik) dan verloopt de evolutie van
het fenotype in feite alleen door veranderingen in aangeboren gedrag.

Alles bijeengenomen duiden de theoretische resultaten van mijn onderzoek
op de volgende conclusies. Hoge niveaus van adaptief en evoluerend leren
hebben de mogelijkheid om de evolutie van een aangeboren kenmerk te ver-
snellen, in de richting van een ver verwijderde fitness piek (d.w.z. de evolutie van
een populatie die een nieuwe omgeving koloniseert). Wanneer er echter kosten
verbonden zijn aan leren, dan bestaat er een drempelwaarde waaronder selectie
op zal treden tegen leren. In eerder theoretisch onderzoek naar fenotypische
plasticiteit zijn vaak lage niveaus van plasticiteit voorspeld in een populatie die
aangepast is aan een oude en constante omgeving. Daarom is er geen reden om

112

Samenvatting

Beata-samenvatting.qxd  8-8-2010  14:07  Page 112



a priori uit te gaan van hoge leerniveaus bij het modelleren van evolutie in een
nieuwe omgeving. In deze omstandigheid is de evolutie van leergedrag kritisch
afhankelijk van de kosten van leergedrag. Vooral als de kosten van leergedrag te
hoog zijn, dan zal de mogelijkheid dat leergedrag evolutie van aangeboren ken-
merken versnelt nooit bereikt worden. Daarentegen zullen er in een constant
variërende omgeving selectiedrukken bestaan die hoge mate van plasticiteit in
stand houden.

Ter conclusie bevestigt de overvloed aan theorie over het Baldwin effect dat
adaptief leren een positieve rol zou kunnen spelen in de evolutie van aange-
boren kenmerken. Relevante vragen hierbij zijn: hoe kan de verhoging in fitness
als gevolg van adaptief leergedrag geschat worden, wat zijn de kosten van leren
uitgedrukt in fitness en hoe kan adaptief leergedrag evolutie in een veran-
derende omgeving beïnvloeden. Het belangrijkste is dat een empirisch antwo-
ord op deze vragen tot op heden nagenoeg ontbreekt. Een dergelijke empirische
aanpak vereist een model dat genetische variatie voor zowel een gedragsken-
merk als voor leervermogen bevat. De experimenten die in dit proefschrift zijn
beschreven, betreffende de respons van de roofmijt P. persimilis op een her-
bivoor-geïnduceerde plantengeurstof, laten zien dat hierbij aan beide voorwaar-
den voldaan is.
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