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Leven in groepen vergemakkelijkt de samenwerking tussen individuen, maar leidt 

ook tot concurrentie om beperkte levensmiddelen. Voor vrouwtjes is leven in een groep 

voordelig, maar hun toekomstige nakomelingen kunnen in grotere groepen juist problemen 

ondervinden bij hun toegang tot levensmiddelen en hebben daaronder te lijden. Individuen 

zouden dus hun reproductieve output moeten aanpassen in reactie op de aanwezigheid van 

anderen. Hoewel sociale contextafhankelijke modulatie van reproductie kan worden 

gevonden in een breed scala aan soorten, weinig is nog bekend over de onderliggende 

mechanismen en functies. De drijfveer voor het onderzoek in dit proefschrift was om niet 

alleen te begrijpen in welke mate de sociale omgeving de reproductie moduleert, maar ook 

de mechanismen die aan deze sociale modulatie ten grondslag liggen te onderzoeken. In de 

fruitvlieg Drosophila melanogaster, trekken vrouwtjes actief soortgenoten aan om eieren te 

leggen op dezelfde plekken, waardoor groepen ontstaan waarin individuen kunnen 

samenwerken of concurreren. De genetische traceerbaarheid van deze soort stelde mij in de 

gelegenheid om de mechanismen waarmee vrouwtjes hun gedrag en fysiologie aanpassen 

aan hun sociale omgeving te onderzoeken.  

 

In hoofdstuk 2 beschrijf ik de mechanismen die ten grondslag liggen aan de 

reproductieve reacties van de vrouwelijke fruitvlieg op de aanwezigheid van een groep. Ik 

heb aangetoond dat de sociale omgeving reproductie en overleving moduleert, dit zijn twee 

belangrijke componenten van fitness. Eenmaal in een groep, moduleren vrouwtjes hun 

oögenese en ovipositie afhankelijk van de dichtheid en andere omgevingsfactoren zoals licht. 

Ik toonde ook aan dat van vrouwtjes die hun eitjes sneller leggen als ze in groep zijn, de 

nakomelingen een betere overlevingskans hebben zelfs als de larven met elkaar moeten 

competeren voor voedsel. Ondanks de concurrentie legden de vrouwtjes hun eieren liever 

samen met anderen. Dit wijst op het maken van een afweging tussen het zoeken van een 

groep om de overlevingskans van de nakomelingen te vergroten door samenwerking, en het 

vermijden van concurrentie binnen de groep omdat dit de overlevingskans van de 

nakomelingen drastisch kan verminderen. Ik bestudeerde de mechanismen van dit fenomeen 

en toonde aan dat, afhankelijk van de dichtheid, de aanwezigheid van een groep de 

eierstokactiviteit van vrouwtjes beïnvloedt. Deze reacties op de aanwezigheid van anderen 

werden gemedieerd door zicht via bewegingsdetectie en waren het resultaat van stimulatie 

van het juveniele hormoon systeem.  Hoewel sociale modulatie van de reproductie 

beschouwd wordt als een teken van socialiteit en het sterkst tot uiting komt bij sociale 

hymenoptera (b.v. mieren, sommige bijensoorten en wespen), tonen mijn bevindingen dus 

aan dat sociale modulatie van de reproductie fysiologie ook aanwezig is bij solitaire soorten 

zoals D. melanogaster. Ik ben daarom van mening, dat wanneer organismen die zo eenvoudig 

en solitair zijn als een fruitvlieg reproductief reageren op hun sociale omgeving, dit de 

geldigheid van de term "solitair" in twijfel trekt en het concept van solitaire vs. sociale 

soorten kunstmatig maakt. 
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Ter aanvulling van deze resultaten heb ik onderzocht of deze sociale facilitatie van 

ovipositie een algemeen fenomeen is onder wild-type D. melanogaster labstammen (Box 2). 

Mijn werk toonde aan dat de reproductie niet in alle vrouwtjes van D. melanogaster op 

dezelfde manier door de sociale omgeving gemoduleerd wordt, omdat ik variabiliteit vond in 

de ovipositie gedragsreacties op een groep bij ingeteelde wild-type stammen, wat suggereert 

dat variabiliteit in ovipositie gedrag een plastische respons is op de sociale omgeving die ook 

een genetische basis heeft. 

 

In Hoofdstuk 3, onderzocht ik gedragsvariatie in de respons op de aanwezigheid 

van een groep onder Drosophila Genetic Reference Panel (DGRP) vliegen, een bron van 

wild-type inteelt D. melanogaster lijnen. Ik stelde een nieuwe aanpak voor om de variatie in 

sociabiliteit tussen deze lijnen te onderzoeken door meerdere sociabiliteitseigenschappen te 

kwantificeren (d.w.z. drie gedragsassays), en vond significante variatie tussen de lijnen in de 

reacties op de aanwezigheid van anderen in elk van de drie assays. Mijn studie toont het 

bestaan aan van verschillende sociabiliteit gedragingen tussen genetisch verschillende wild-

type fruitvlieg stammen en dus het bestaan van een sociabiliteit spectrum in deze soort. Er 

werd echter geen correlatie gevonden tussen de drie gedragstests. Dit toont aan dat het 

onwaarschijnlijk is dat sociabiliteit een persoonlijkheidstype is dat bestaat uit meerdere 

gecorreleerde gedragskenmerken bij Drosophila. 

 

De experimenten die ik tijdens mijn promotieonderzoek heb uitgevoerd hebben ons 

inzicht vergroot in zowel de functie als de mechanismen van de sociale-context afhankelijke 

modulatie van de vrouwelijke reproductie. Dit onderzoek laat de sensorische en fysiologische 

onderbouwing van de complexe interactie tussen sociale omgeving en vrouwelijke 

reproductie zien. Mijn studie benadrukt het belang van het beschouwen van de sociale 

omgeving als een belangrijke omgevingsfactor bij het bestuderen van dierlijk gedrag, zelfs 

bij soorten die als 'solitair' worden beschouwd. Bovendien levert mijn exploratieve studie van 

de natuurlijke variatie in sociabiliteit bij D. melanogaster bewijs dat deze soort een waardevol 

model is om sociabiliteit en de neurogenetische basis ervan te bestuderen.  
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