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SAMENVATTING 

Het tot stand komen van reproductieve isolatie is een cruciale stap in de evolutie van 

nieuwe soorten. Populaties kunnen geïsoleerd raken door barrieres voorafgaand aan 

bevruchting en/of barrieres aanwezig na bevruchting. Onze kennis over de genetische basis 

van de eigenschappen verantwoordelijk voor reproductieve isolatie is nog zeer beperkt. De 

recente technologische ontwikkelingen stellen ons in staat om de genomische basis van 

soortvorming te bestuderen. 

        Dit proefschrift richt zich op de genetische architectuur van potentiële eigenschappen 

die een rol spelen in het veroorzaken van reproductieve isolatie. Hierbij worden de 

barrieres voorafgaand aan bevruchting bestudeerd in Nasonia wespen. Het genus Nasonia 

(Hymenoptera, Pteromalidae) heeft zich ontwikkeld tot een model systeem in de 

evolutionaire biologie. Het bestaat uit vier nauw gerelateerde soorten, waarvan er drie 

alleen voorkomen in Noord-Amerika (N. longicornis, N. giraulti en de recent ontdekte N. 

oneida) en de wereldwijd verspreide N. vitripennis. De vier soorten verschillen in 

paringsgedrag (baltsgedrag en baltsgeluid) en chemische communicatie signalen 

(cuticulaire koolwaterstoffen en seksferomonen). Ik heb de genetische basis van deze 

paringseigenschappen onderzocht door gebruik te maken van de genetische toolbox die 

beschikbaar is voor het Nasonia modelsysteem en de mogelijkheid om kruisingen uit te 

voeren tussen de verschillende Nasonia soorten. 

        Om de variatie in prezygotische isolatie tussen Nasonia soorten te bestuderen heb ik 

eerst het baltsgedrag van N. oneida bestudeerd (Hoofdstuk 2). N. oneida is de jongste soort 

in het Nasonia genus en diens baltsgedrag was nog niet beschreven. Mijn resultaten tonen 

aan dat N. oneida soortsspecifieke eigenschappen in baltsgedrag vertoont; een fenomeen 

dat elk van de Nasonia soorten van elkaar onderscheidt. De gedragingen vertonen het 

meest overeenkomst met N.giraulti, tevens de nauwst verwante soort. Deze studie toonde 

eveneens aan dat er een sterke isolatie met de andere Nasonia soorten is op basis van 

baltsgedrag. Deze eigenschappen maakten N. oneida een goede kandidaat voor verdere 

experimenten aan de genetische basis van prezygotische isolatie. Deze worden beschreven 

in Hoofdstuk 6.  

        In Hoofdstuk 4 geef ik voor de eerste keer gedetailleerde beschrijvingen van de 

baltsgeluiden van alle Nasonia soorten. Mijn resultaten laten zien dat mannetjes van de 

vier Nasonia soorten geluid produceren door hun vleugels te laten vibreren als onderdeel 

van hun balts. Ze delen een neurieënd geluid dat vergelijkbaar is met het sinus geluid van 

Drosophila. Ze produceren echter geen ritmisch geluid zoals Drosophila. De geluiden van de 

vier soorten komen overeen qua algemene structuur, maar vertonen een aantal 

soortspecifieke eigenschappen, zoals de duur van en het aantal periodieke 

geluidsfragmenten en de duur en frequentie van pauzes tussen deze geluiden. Verder laten 
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mijn resultaten zien dat de geluidspatronen van Nasonia gekoppeld kunnen worden aan 

gedragsonderdelen van de balts. Soortsspecifieke kwantitatieve verschillen in baltsgeluid 

(Hoofdstuk 4) zijn analoog aan de verschillen in gedragseigenschappen tussen de soorten 

(Hoofdstuk 2). 

        Om te kijken naar variatie in paringseigenschappen binnen soorten heb ik het 

paringsgedrag en de chemische signalen van zeven europese N. vitripennis populaties 

(verzameld langs een latitudinaal geografisch traject) onderzocht. Mijn resultaten, 

gepresenteerd in hoofdstukken 3-5, tonen duidelijke kwantitatieve verschillen in 

componenten van balts (bijvoorbeeld het aantal elementen en de duur daarvan), 

baltsgeluidspatronen (bijvoorbeeld periodieke geluiden, de duur en frequentie van pauzes) 

en vrouwelijke en mannelijke cuticulaire koolwaterstof patronen tussen de Europese 

populaties. Desondanks vond ik geen verschillen in paringssucces binnen en tussen deze 

populaties. Dit suggereert dat N. vitripennis in Europa beschouwd kan worden als een 

enkele, ongedifferentieerde, soort met een zodanige hoeveelheid genetische uitwisseling 

tussen subpopulaties dat de opbouw van reproductieve isolatie wordt voorkomen. 

        Een correlatie analyse van paringsgedrag en chemische signalen in de zeven N. 

vitripennis populaties laten een beperkt, maar significant, effect van breedtegraad op een 

aantal baltsgedragingen en baltsgeluid componenten zien (Hoofdstukken 3-5). Er was geen 

duidelijk breedtegraad patroon in cuticulaire koolwaterstoffen profielen van vrouwtjes en 

mannetjes van de populaties. Echter, wanneer specifieke klassen van koolwaterstoffen 

werden vergeleken, kwamen er correlaties met breedtegraad, gemiddelde temperatuur, 

temperatuur bereik, luchtvochtigheid en neerslag naar voren voor bepaalde elementen in 

vrouwtjes, maar niet in mannetjes. Deze resultaten geven aan dat geoklimatische factoren 

een invloed hebben op de samenstelling van cuticulaire koolwaterstoffen in vrouwelijke N. 

vitripennis. 

        In Hoofdstuk 5 en 6 onderzocht ik de fenotypische variatie tussen soorten in twee 

klassen van chemische signalen: niet-vluchtige cuticulaire koolwaterstoffen en vluchtige 

seksferomonen. Cuticulaire koolwaterstoffen bleken zowel soorts-specifiek als geslachts-

specifiek te zijn in N. vitripennis, N. giraulti en N. longicornis. Een interessante ontdekking 

was de tienmaal hogere productie van het mannelijke seks feromoon RS-HDL in N. oneida 

mannetjes in vergelijking met N. giraulti mannetjes. Daarom heb ik deze soort gebruikt in 

kruisingen met N. giraulti om de genetische basis van feromoon productie te onderzoeken. 

Ik heb een kruisingen uitgevoerd tussen deze twee soorten voor een Kwantitatieve 

Eigenschap Analyse (QTL) met nucleotide polymorfieën (SNPs) waarvan een deel zich in 

kandidaat genen bevonden. Mijn resultaten toonden aan dat het RS-HDL seksferomoon een 

rol speelt in de paringssystemen van N. giraulti en N. oneida. Ik heb vier potentiële 

genetische regionen ontdekt voor mannelijke feromoon productie in Nasonia. Er werden 
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geen potentiële genomische regionen voor vrouwelijke voorkeur gedetecteerd. Dit 

suggereert dat vrouwelijke acceptatie of afwijzing van mannetjes van een andere soort 

bepaald wordt door een groot scala aan genen met sterke invloeden van de omgeving. Een 

aantal kandidaatgenen, geässocieerd met baltsgedrag componenten en feromoon 

kwantiteit, werden geïdentifeerd, maar dienen verder onderzocht te worden in functionele 

studies. 

        Mijn onderzoek heeft bijgedragen aan de kennis van de genetische basis van 

prezygotische isolatie in het Nasonia complex. Baltsgedrag, baltsgeluiden, cuticulaire 

koolwaterstoffen en seksferomonen bleken te varieëren tussen de Nasonia soorten. Een 

genetische basis werd gevonden voor baltsgedrag en seksferomoon productie in 

mannelijke Nasonia. Vrouwelijke voorkeuren lijken deels onderhevig te zijn aan verschillen 

in deze mannelijke eigenschappen en dit wordt gereguleerd op een complexe manier, 

waarschijnlijk door veel genen met ieder een klein effect en sterke omgevingsinvloeden. Dit 

suggereert dat de genetische architectuur van prezygotische isolatie in het Nasonia genus 

complex is, ondanks een schijnbaar snelle evolutie van prezygotische isolatie, en 

onderhevig aan meerdere vormen van selectie en tegenstrijdige selectiedruk. 

Vervolgstudies aan de genetica van prezygotische isolatie in Nasonia dienen zich te richten 

op functionele analyse van bepaalde eigenschappen en kandidaatgenen. 
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