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SAMENVATTING 

 

Wanneer voortplanting tussen individuen van verschillende soorten, maar ook van 
verschillende populaties wordt voorkómen, noemen we dit reproductieve isolatie. 
Reproductieve isolatie speelt een grote rol bij het ontstaan van nieuwe soorten. Het 
ontstaat bijvoorbeeld wanneer een populatie in tweeën gesplitst wordt door een fysieke 
barrière en de individuen niet meer met elkaar kunnen paren. Na verloop van tijd zullen 
de twee afzonderlijke populaties (genetisch) zo sterk van elkaar gaan verschillen dat 
voortplanting tussen individuen uit de populaties niet meer mogelijk is. Uiteindelijk 
kunnen twee populaties op deze manier verschillende soorten worden. Stel dat de fysieke 
barrière tussen de twee soorten verdwijnt en de soorten weer in hetzelfde leefgebied 
vóórkomen. Er zijn dan verschillende mogelijkheden, zoals: 1) de reproductieve isolatie is 
volledig en de soorten kunnen niet met elkaar voortplanten; 2) de reproductieve isolatie is 
niet volledig en de mogelijkheid bestaat dat beide soorten opnieuw met elkaar paren en 
zelfs nakomelingen kunnen produceren. Deze zogenaamde hybride nakomelingen die 
worden geproduceerd door paring tussen individuen van twee soorten, zijn vaak minder 
goed aangepast dan individuen van pure soorten. Natuurlijke selectie is het mechanisme 
waarbij individuen die beter aangepast zijn aan hun omgeving, een grotere kans hebben 
om te overleven en voor nakomelingen te zorgen dan individuen die minder goed zijn 
aangepast. De evolutietheorie voorspelt dat er natuurlijke selectie optreedt voor 
eigenschappen die voorkómen dat deze hybriden geproduceerd worden. Zo kunnen er 
eigenschappen ontstaan die ervoor zorgen dat soorten prezygotisch (voordat de 
bevruchting plaatsvindt) of postzygotisch (nadat de bevruchting plaatsvindt) van elkaar 
geïsoleerd worden. Veel wetenschappers zijn van mening dat prezygotische isolatie het 
meest belangrijk is, omdat het voorkómt dat individuen energie stoppen in het paren met 
individuen van een andere soort. Een voorbeeld van prezygotische isolatie is isolatie door 
gedrag, waarbij het gedrag van twee soorten zo sterk van elkaar verschilt dat ze niet met 

elkaar kunnen of willen paren.  

 In dit proefschrift bestudeer ik het paargedrag, en de genetische basis hiervan, in 
Nasonia wespen. Dit zijn parasitaire wespen waarvan de vrouwtjes eitjes leggen in de 
poppen van vliegen (de gastheer). Het Nasonia vrouwtje boort een gaatje in de gastheer met 
haar legboor, waarna ze een gif injecteert en haar eitjes in de gastheer legt. Deze eitjes 
ontwikkelen zich in de gastheer tot larven die zich voeden met de gastheer. De gastheer 
overleeft dit niet. Na enkele dagen verpoppen de Nasonia larven en ontwikkelen zich verder 
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tot volwassen wespen, de mannetjes iets sneller dan de vrouwtjes. Vervolgens bijten de 

Nasonia mannetjes een gaatje in de vliegenpop en verlaten alle wespen de gastheer.  

 Er zijn vier Nasonia soorten bekend: Nasonia vitripennis komt over de hele wereld voor; 
in oostelijk Noord-Amerika deelt deze soort zijn leefgebied met N. giraulti en N. oneida; in 
westelijk Noord-Amerika komt de soort samen voor met N. longicornis. In deze gebieden 
waar de soorten samen vóórkomen, zijn de kansen dat individuen van verschillende 
soorten elkaar tegenkomen erg groot. Hierdoor is ook de kans op paringen tussen twee 
verschillende soorten aanwezig. Toch komen hybriden niet voor in de natuur, omdat elke 
Nasonia soort is geïnfecteerd met verschillende Wolbachia bacteriën. De enige uitzondering 
hierop zijn N. giraulti en N. oneida, die geïnfecteerd zijn met dezelfde typen Wolbachia 
bacteriën. In de andere soortenparen, zorgt de infectie met verschillende Wolbachia typen 
ervoor dat hybriden niet levensvatbaar zijn of een sterk verminderde kans hebben om te 
overleven en voort te planten. Omdat de Wolbachia infectie in deze soorten slechts de 
levensvatbaarheid van de nakomelingen beïnvloedt, en niet verhinderd dat de soorten met 
elkaar paren, is het te verwachten dat er andere eigenschappen zijn die ervoor zorgen dat 
er geen paringen tussen de soorten plaatsvinden. In Nasonia is bekend dat de mannetjes 
van de vier soorten verschillen in hun baltsgedrag1. De verwachting is dat vrouwtjes van 
eenzelfde soort het baltsgedrag van mannetjes van hun eigen soort herkennen en zullen 
paren met deze mannetjes. Mannetjes van een andere soort worden niet geaccepteerd door 
de vrouwtjes. Dit wordt partner discriminatie tussen de soorten (mate discrimination, MD) 
genoemd. N. vitripennis vrouwtjes hebben een hoge mate van partner discriminatie tegen 
mannetjes van de andere Nasonia soorten. Ook N. longicornis en N. oneida vrouwtjes 
discrimineren tegen mannetjes van een andere soort. N. giraulti vrouwtjes zijn niet zo 
kieskeurig, en paren wel met mannetjes van andere Nasonia soorten, althans in het 
laboratorium. Een aantal jaar geleden is ontdekt dat N. giraulti zich op een bijzondere 
manier voortplant. Waar de andere Nasonia soorten buiten de gastheer paren, paren N. 
giraulti mannetjes en vrouwtjes binnenin de vliegenpop voordat ze deze verlaten (within-

host-mating, WHM). Nasonia vrouwtjes paren maar één keer en er werd verondersteld dat 
dit gedrag wellicht helpt voorkómen dat N. giraulti vrouwtjes paren met mannetjes van een 
andere soort. Als dit zo is dan zorgt WHM dus voor reproductieve isolatie in N. giraulti. 

 In dit proefschrift beschrijf ik mijn onderzoek naar de genetische basis van twee 
gedragseigenschappen in Nasonia: de partner discriminatie tussen soorten (MD) en het 

                                                                    

 

1 Baltsgedrag is een speciaal soort gedrag dat aanwezig is in vele dieren. Individuen 
vertonen baltsgedrag om partners aan te trekken en deze over te halen om met hen te 
paren. 



SAMENVATTING  

 

 

146 

 

 

 

SA
M
EN

V
A
TT

IN
G
 

paren binnen de gastheer (WHM). Ik beoog met mijn studie de volgende vragen te 
beantwoorden: Wat is de genetische basis van MD en WHM? Zijn deze 
gedragseigenschappen genetisch aan elkaar, of aan andere voortplantingseigenschappen, 
verbonden? Met andere woorden, als MD hoog is in een soort, is de frequentie van WHM 
dan ook hoog in deze soort of juist niet? Ook onderzoek ik of MD en WHM daadwerkelijk 
effectieve mechanismen zijn om paringen tussen de verschillende soorten te voorkómen, 
of dat er misschien nog andere mechanismen van reproductieve isolatie zijn. Door dit te 
bestuderen krijgen we meer inzicht in het ontstaan van de verschillende Nasonia soorten, 
hoe snel het gedrag van de verschillende soorten zich heeft ontwikkeld en hoe de soorten 

in de natuur gescheiden blijven.  

 In hoofdstuk 2 laat ik zien dat zowel als laboratorium lijnen als natuurlijke populaties 
van de vier Nasonia soorten grote variatie vertonen in MD. Het niveau van MD is hoog 
tussen sommige soorten, zoals tussen N. vitripennis en N. oneida, maar is laag tussen andere 
soorten, zoals N. giraulti en N. longicornis. Tussen andere soortenparen, bijvoorbeeld N. 
giraulti en N. vitripennis, heeft MD een asymmetrisch patroon: N. vitripennis vrouwtjes 
hebben een hoge mate van MD tegen N. giraulti mannetjes, maar N. giraulti vrouwtjes 
vertonen geen MD tegen N. vitripennis mannetjes. Ik stel vast dat partner discriminatie van 
Nasonia vrouwtjes afhangt van het soortenpaar dat is getest en dat het niet een volledige 
barrière is die voortplanting voorkomt. Wat ik ook concludeer is dat, m.u.v. het 
soortenpaar N. giraulti en N. oneida, soorten die genetisch meer van elkaar verschillen, 
reproductief ook sterker van elkaar zijn geïsoleerd. Het leefgebied van N. oneida valt binnen 
het verspreidingsgebied van N. giraulti, en mijn resultaten suggereren dat N. oneida een 
hoge mate van MD heeft ontwikkeld binnen dit gedeelde leefgebied. 

 In hoofdstuk 3 toon ik de resultaten van een selectie experiment uitgevoerd in N. 
vitripennis. Met behulp van kunstmatige selectie heb ik N. vitripennis vrouwtjes geselecteerd 
die minder sterke discriminatie vertonen tegen N. giraulti mannetjes. Dit experiment laat 
zien dat al in een paar generaties een significante verandering in het niveau van MD kan 
optreden, wat betekent dat deze eigenschap waarschijnlijk een relatief simpele genetische 
basis heeft. Verder toon ik met dit experiment aan dat vrouwtjes die zijn geselecteerd voor 
een lager niveau van discriminatie tegen mannetjes van een andere soort, ook sneller 
willen paren met mannetjes van hun eigen soort en mannetjes van een derde soort (N. 
longicornis). Dit kan betekenen dat deze eigenschappen deels eenzelfde genetische basis 
hebben. Deze studie bevestigt de eerdere conclusie dat MD niet volledig is in het 
voorkómen van interspecifieke paringen in N. vitripennis. De waargenomen genetische 
variatie in deze eigenschap maakt het mogelijk dat er nog veranderingen kunnen optreden 

in MD in natuurlijke populaties. 
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 N. giraulti en N. oneida zijn genetisch gezien de meest verwante Nasonia soorten. In 
gedrag verschillen ze echter veel van elkaar. De vrouwtjes van N. oneida willen nauwelijks 
paren met N. vitripennis mannetjes, terwijl N. giraulti vrouwtjes wel snel paren met N. oneida 
mannetjes. Gegeven het feit dat de soorten genetisch erg op elkaar lijken, betekent dit dat 
er waarschijnlijk relatief weinig genetische veranderingen zijn geweest die hebben geleid 
tot deze grote verschillen in gedrag. De resultaten van een zogenaamd Quantitative trait 
Locus (QTL) experiment in hoofdstuk 4 bevestigen deze hypothese. Dit is een experiment 
waarbij ik kruisingen heb gemaakt tussen N. giraulti en N. oneida, om vrouwtjes te verkrijgen 
die genetisch een mix zijn tussen de twee soorten. Van deze vrouwtjes onderzocht ik hoe 
sterk ze discrimineerden tegen N. vitripennis mannetjes en bepaalde ik op verschillende 
plekken in hun genoom (de complete genetische samenstelling van een organisme) of ze 
daar een N. oneida of een N. giraulti allel (een bepaalde variant van een gen) hadden. Ik laat 
zien dat MD in het N. oneida – N. giraulti soortenpaar wordt veroorzaakt door slechts enkele 
QTLs. Mijn gegevens komen overeen met de voorspelling dat enkele dominante allelen 
voor MD het ontstaan van N. oneida, binnen het leefgebied van N. oneida, hebben 

vergemakkelijkt.  

 Het paren in de gastheer (WHM) is een eigenschap die alleen voorkomt in N. giraulti (zie 
ook hoofdstuk 2). In hoofdstuk 5 test ik de hypothese dat WHM in N. giraulti helpt 
voorkómen dat de N. giraulti vrouwtjes paren met N. vitripennis mannetjes. In een 
experiment liet ik een N. giraulti vrouwtje samen met een N. vitripennis vrouwtje eitjes 
leggen in dezelfde gastheer, iets wat in de natuur vaak voorkomt. Dit betekent dat de 
vliegenpop zowel N. giraulti als N. vitripennis wespen bevat. Ik nam waar dat op het moment 
dat de N. vitripennis mannetjes een gaatje beten in de gastheer, zowel de N. vitripennis 
mannetjes als vrouwtjes de gastheer verlieten, maar ook de N. giraulti vrouwtjes. Deze N. 
giraulti vrouwtjes bleken op dat moment nog niet gepaard te zijn. Dit betekent dat WHM 
geen goede strategie is om paring tussen de twee soorten te verhinderen, omdat het niet 
plaatsvindt zodra de gastheer ook is geparasiteerd door N. vitripennis. Om deze conclusie te 
bevestigen heb ik gastheren, die belegd waren door N. giraulti vrouwtjes, zelf voorzien van 
een gaatje waaruit de wespen de gastheer konden verlaten. Ook in dit geval verlieten de 
vrouwtjes de gastheer voordat ze gepaard hadden. Het lijkt er dus op dat WHM wordt 
veroorzaakt door de N. giraulti mannetjes die geen gaatje bijten in de gastheer (of wachten 
met het maken van een gaatje) zodat de vrouwtjes niet naar buiten kunnen. Mijn conclusie 
is dan ook dat WHM geen effectieve barrière is om paring tussen N. giraulti en N. vitripennis 
te verhinderen.  

 Het onderzoek dat ik heb gepresenteerd in dit proefschrift draagt bij aan onze algemene 
kennis over de evolutie van prezygotische isolatie in Nasonia. Mijn resultaten laten zien dat 
paren binnen de gastheer en partnerdiscriminatie tussen de soorten samen niet voldoende 
zijn om paringen tussen de verschillende Nasonia soorten te voorkómen. Het is niet bekend 
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of de Nasonia soorten met elkaar paren in de natuur, maar mijn resultaten suggereren dat 
dit wel degelijk mogelijk is. Door de hoge kosten die gepaard gaan met paringen tussen de 
verschillende soorten, omdat de Wolbachia infecties ervoor zorgen dat de hybriden niet 
levensvatbaar zijn, is het zeer aannemelijk dat er nog steeds natuurlijke selectie 
plaatsvindt op deze eigenschappen om te voorkómen dat de verschillende Nasonia soorten 
met elkaar paren. Ook is het waarschijnlijk dat er nog andere eigenschappen een rol spelen 
in de prezygotische isolatie in Nasonia, en het zou erg interessant zijn om deze 

eigenschappen verder te bestuderen. 


