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Als geboren en getogen Wassenaarse heb ik al heel wat uren van Meijendel genoten. Ik herinner me nog hoe m'n vader op fiets- en wandeltochten allerlei planten
aanwees, en spannende dingen vertelde over bijvoorbeeld stuivende duinen die
complete huizen konden begraven.
Het zal u dan ook waarschijnlijk niet verbazen dat ik, toen ik eenmaal als bioloog
bij de universiteit werkzaam was, de "armband" graag omhad.
Ik werk momenteel bij de Leidse Universiteit als wetenschappelijk medewerker bij
de sectie dierenoecologie. De diersoorten waar mijn interesse vooral naar uitgaat,
sluipwespen uit het genus Leptopilina, heeft u waarschijnlijk nog nooit in Meijendel
waargenomen. Toch zijn ze er. ze zijn alleen zo klein dat je heel goed moet weten
waar te zoeken. Het zijn sluipwespen die fruitvliegjes parasiteren, de welbekende
Drosophila. In Meijendel, waar fruit niet bepaald algemeen is, broeden toch veel
Drosophila's behorend tot zo'n 15 soorten (van Alphen 1992). Ze broeden in rotte
plantendelen zoals geknakte stengels van Schermbloemigen, in gistend floëemsap
van bloedende bomen, en in allerlei soorten paddestoelen.
Sluipwespen vinden hun gastheren dus in sapstromen, planten en paddestoelen, en soms
zie je ze op zo'n substraat naar gastheerlarfjes zoeken. Volwassen Drosophila parasieten
zijn nog kleiner dan Drosophila zelf, dus het kost wat moeite om aan ze het werk te zien.

—

Vraagstelling

Tijdens de studie naar de levensgeschiedenis en het gedrag van deze sluipwespen
werd al snel duidelijk dat voeding belangrijk is voor adulte insecten: het heeft een
groot effect op bijvoorbeeld vruchtbaarheid en levensduur. Het was al bekend dat
sluipwespen die bij biologische bestrijding gebruikt worden, efficiënter de plaag
kunnen bestrijden wanneer er bloeiende planten (met nectar en stuifmeel) aanwezig zijn (van Emden 1952, Hassan 1957, Führer 1975, Jervis & Kidd 1996). Echter, het
is niet bekend welke natuurlijke voedselbronnen de sluipwespen nog meer kunnen
gebruiken als voedsel. Voor een sluipwesp die op een paddestoel naar gastheren
zoekt zou het veel tijd en energie sparen als ter plekke van de paddestoel of van
de gastheer gegeten kan worden. Dan hoeft geen gevaarlijke zoektocht naar een
plek met bloemen ondernomen te worden. We waren dus geïnteresseerd in de
vraag of sluipwespen hun eten kunnen vinden op dezelfde plaats als waar ze hun
gastheren vinden. Helaas bleek het onmogelijk om eetgedrag in het veld waar te
nemen. Daarom kozen we voor een andere opzet, waarbij in perspex kooien de
potentiële voedselbronnen werden aangeboden aan de sluipwespen.
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Figuur 1: Het verschil in vetgehalte
opzichte van wespen uit hetzelfde
het vetgehalte gelijk is. De soorten
smallere balkjes naast elkaar geven
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tussen wespen die 5 dagen een voedselbron ter beschikking hadden ten
cohort die geen voedselbron hadden. De horizontale as geeft aan waar
zijn: (a) L.heterotoma, (b) A.tabida, (c) A.rufescens en (d) L.clavipes. Twee
aan dat het experiment twee keer. in verschillende maanden, gedaan is.

Methode
Voedselopname

meten

Hoe is te bepalen of een sluipwesp ergens van eet? Je kunt natuurlijk observeren of
met de monddelen stukjes naar binnen gewerkt worden, of een analyse doen van
de maaginhoud van gevangen exemplaren (Jervis et a/.1992). Helaas weet je dan
nog steeds niet of het opgenomen voedsel ook daadwerkelijk verteerd wordt.
Daarom is hier gekozen voor een andere opzet. Het is bekend dat hongerige sluipwespen hun vetreserves opgebruiken voor hun basismetabolisme, om te vliegen, en
voor b.v. de aanmaak van eieren (Ellers & van Alphen 1997). Het opnemen van
voedsel vertraagt het gebruik van vetreserves sterk. Je moet dus aan de vetreserves
het verschil kunnen zien tussen een sluipwesp die voedsel opgenomen heeft en een
sluipwesp die dezelfde periode niet gegeten heeft.

Experiment
Om het gebruik van voedselbronnen netjes te meten werden cohorten sluipwespen
(van een soort) die op dezelfde dag geboren werden in het lab (onder dezelfde
omstandigheden gekweekt), random verdeeld over perspex kooien waarin ofwel
een van de potentiële voedselbronnen aanwezig was, of geen voedsel. De geteste
voedselsoorten staan in Tabel 1, en bevatten geen gastheren. Een bakje natte watten was altijd aanwezig in de kooien om uitdroging van de wespen te voorkomen.
Na vijf dagen werden de vetreserves gemeten van alle individuen van een cohort,
en vergeleken. De vetreserves werden gemeten volgens de methode van David et
al. (1975), met ether ln de statistische analyse van de vetreserves werd gecorrigeerd
voor de lichaamsgrootte van elk individu (tibialengte). Grote beesten hebben namelijk bij de geboorte al meer vet.
De vrouwtjes van vier sluipwespsoorten zijn getest. Het zijn alle vier solitaire
endoparasieten van Drosop/i/Valarven, waar de adulten niet eten van de gastheerlarven. Ze komen voor in de bosrand van oostelijk Meijendel. Twee soorten,
Leptopilina heterotoma en Asobara tabida (die vooral in gistende substraten broeden) zijn op een breed spectrum van natuurlijke en niet- natuurlijke voedselsoorten
getest. Twee andere soorten, Asobara rufescens (broedt in planten) en de paddestoelenspecialist Leptopilina clavipes, zijn getest op hun broedsubstraat en een
bloemensoort.

Resultaten
In Figuur 1 (p. 38) zijn zowel staafdiagrammen naar boven als naar beneden zichtbaar De staven geven per voedselbron aan hoeveel het gemiddelde vetgehalte van
de groep wespen die beschikking had over die voedselbron, hoger was dan het vetgehalte van de groep wespen die geen voedsel had gekregen.
Bij een statistisch significant hoger vetgehalte staan sterretjes: *geeft aan dat
de overschrijdingskans p< 0.05; * * * betekent dat p< 0.001.
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Tabel 1. De voedselbronnen

die zijn

Catagorie

getest

vertegenwoordiger

substraattype

Malus domestica Borkh

natuurlijke broed substraten gistend fruit

Beta vulgaris L.* (bladeren)
Heracleum mantegazzianum Sommier 81 Levier*

rotte planten

paddestoelen

(stengels)
Agaricus bisporus (Lange) Pilét

gistend floëemsap
bloemen

Acer sp. L*
Anthriscus sylvestris (L) Hoffm.

pollen

Daucus carota L.
Plantago lanceolata L.

honingdauw

Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Acer sp. L (op blad)

Phallus impudicus Pers.*
natuurlijke nietbroedsubstraten

artificiële voedselbronnen

bakkersgist
glucose (35%) en gist
honing

Tabel 2. Droogewicht van het vet ± standaard
oude sluipwespen die honing te eten hebben
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Saccharomyces cerevisiae
Saccharomyces cerevisiae

fout (in mg) en het vetpercentage
gehad.

in 5 dagen

Species

n

Fat (mg) ± SE

Fat %

Asobara tabida

27

0.0169 ± 0.0062

12,4

Asobara rufescens

22

0.0022 ± 0.0003

3,7

Leptopilina heterotoma

11

0.0501 ± 0.0046

22,6

Leptopilina clavipes

19

0.0175 ± 0.0016

11,5

Asobara tabida (Fig. 1b) had een significant hoger vetpercentage wanneer de
vrouwtjes beschikking hadden over gistende appel {Malus domestica), of rotte biet
bladeren {Beta vulgaris). In de categorie niet- broedsubstraten was van de volgende
voedselbronnen gegeten: de bloemen van fluitekruid {Anthriscus sylvestris), pollen
van het mannelijke elzekatje {Alnus glutinosa), bladeren met honingdauw, gewoon
pure honing, en een oplossing van suiker met gist.
Leptopilina heterotoma (Fig.Ia) had bij geen enkele voedselbron een significant
hoger vetgehalte.
Asobara rufescens (Fig. 1c, planten broeder) had gegeten van rotte bereklauwstengels, van gistende appel en van fluitekruid bloemen.
Leptopilina clavipes (Fig. l d , paddestoelen broeder) had gegeten van champignon {Agaricus bisporus), maar niet van bloemen.

Discussie
De vraag was of vrouwtjes van sluipwespen economisch met hun energie en tijd
kunnen omgaan door te eten van hetzelfde broedsubstraat als waar ze naar hun
gastheren zoeken. We hebben gevonden dat drie van de vier soorten die we hier
getest hebben dat kunnen.
Het feit dat L.heterotoma niet gegeten heeft in onze experimenten hoeft niet te
betekenen dat de soort niet kan eten van de aangeboden substraten. Het kan ook
zijn dat de soort geen behoefte had om te eten binnen 5 dagen. Aanwijzingen hiervoor zijn (1) dat L.heterotoma een zeer hoog vetpercentage heeft in vergelijking
met de andere soorten (Tabel 2), en (2) dat magere L.heterotoma, die in een kleine
gastheersoort (Scaptomyza pallida) is opgegroeid en 3,8% vet heeft wel degelijk
eet van honing en van honing met gist (Eijs et al. 1998). Verrassend was dat we
geen effect vonden van gistend floëemsap op vetreserves. Dat is toch een substraat
waar A.tabida en L.heterotoma vaak in broeden. Dit kan gelegen hebben aan de
manier waarop dit substraat is aangeboden. De gistende massa was van de boom
geschrapt en vervolgens enige tijd bevroren om de eventueel aanwezige gastheren
te doden. Eenmaal ontdooid werd de massa dan in een petrischaaltje aangeboden.
De voedingsstoffen in dit substraat zijn met name gisten en suikers. Andere substraten met dezelfde voedingsstoffen, zoals gistende appel en de combinatie van suiker
met gist hadden wel een significant positief effect.
Tenslotte is het ook aardig om op te merken dat beide Asobara soorten kunnen eten van zowel planten als van gistende substraten. Het is weliswaar zo dat
A.rufescens hier vooral in rottende planten broedt, maar de soort wordt ook in fruit
gevonden in Spanje en Portugal waar A.tabida afwezig is (Kraayeveld et al. 1994).
Omgekeerd geldt hetzelfde: A.tabida broedt hier in fruit, maar is in Groot Brittannië
aangetroffen in rotte planten waar geen vruchten of A.rufescens aanwezig zijn
(Law et al. 1997). De eigenschap om zowel van planten als van fruit te eten is dus
voor beide soorten nuttig.
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Dit Stukje is gebaseerd op een artikel dat recentelijk is verschenen als:
Eijs, I.E.M., Ellers, J. & van Duinen, G.J. (1998) Feeding strategies in drosophilid parasitoids: the impact of natural food resources on energy reserves in females.
Ecological Entomology, 23, 133-138.
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