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De omgeving zit vol met waardevolle 
informatie, die dieren kunnen gebruiken 
om belangrijke beslissingen te maken. Zo 
moeten dieren bijvoorbeeld beslissen waar 
ze een paringspartner, voedsel en water 
zoeken, en hoe ze daarbij gevaar kunnen 
ontlopen. Hoe succesvol een dier is, hangt 
daarom gedeeltelijk af van hoe goed een dier 
informatie uit de omgeving kan halen (zoals 
het opmerken van een paarsignaal of een 
teken van een roofdier). De omgeving kan 
complex zijn en ruis bevatten, waardoor het 
detecteren en interpreteren van relevante 
informatie moeilijk kan zijn. Dit heeft 
effect op de overleving en voortplanting, 
een daarmee de biologische ‘fitness’ van een 
dier. Onderzoekers hebben al veel kennis 
vergaard over het effect van akoestisch 
lawaai (verkeerslawaai of regen) op dieren 
die geluid uit hun omgeving gebruiken als 
informatiebron, maar we weten weinig af 
van hoe vibrationeel lawaai dieren beïnv-
loedt die afhankelijk zijn van informatie uit 
trillingen over hun omgeving.

Vele organismes zijn afhankelijk van 
trillingen als informatiebron, waaronder 
honderdduizenden ongewervelde dier-
soorten, vele gewervelde diersoorten en 
zelfs planten. Trillingen worden gebruikt in 
verschillende contexten, zoals bij het paren, 
bij het vinden van voedsel en bij het zorgen 
voor nakomelingen.

Het doel van deze thesis was om het 
effect te onderzoeken van vibrationeel lawaai 
en variatie in de omgeving op de productie, 
transmissie en de perceptie van trillingssig-

nalen, en hoe dat interacties tussen verschil-
lende soorten beïnvloedt. Trillingen vormen 
een belangrijke bron van informatie voor vele 
soorten in verschillende contexten. Daarom 
behandelt deze thesis verschillende ongew-
ervelde soorten en verschillende interacties, 
waaronder baltsgedrag, interacties tussen 
planten en insecten en de dynamiek tussen 
parasieten en hun gastheren.

Om de vragen van deze thesis te beant-
woorden, heb ik een combinatie gebruikt 
van data over het milieu, veldwerk in de 
tropen en Nederland, en gedragsexperi-
menten. Hieronder zijn de belangrijkste 
bevindingen van deze thesis opgesomd.

Vibrationeel lawaai beïnvloeden de 

productie en perceptie van trillingen

Natuurlijke vibrationeel lawaai

We hebben het effect van wind, een natu-
urlijke bron van vibrationeel lawaai, onder-
zocht op de productie van trillingen in een 
tropische sabelsprinkhaansoort (hoofd-
stuk 2). Sommige sabelsprinkhanen 
communiceren met trillingen, ze gebruiken 
deze trillingen om potentiële paringspart-
ners aan te trekken. Hun communicatie 
zou door wind verstoord kunnen worden, 
omdat de wind trillingen veroorzaakt die 
overlappen met dezelfde frequenties die 
de sabelsprinkhanen gebruiken om te 
communiceren. Om dit te onderzoeken 
hebben we windniveaus gemeten in de 
tropische regenwouden op Barro Colorado 
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Island in Panama. Ook hebben we sabel-
sprinkhanen ’s nachts onder gecontroleerde 
windstille omstandigheden geobserveerd 
om te onderzoeken hoe ze communiceren 
gedurende de nacht. Daarnaast hebben we 
een experiment gedaan, waarin we sabel-
sprinkhanen hebben blootgesteld aan kort-
durende windvlagen (met een ventilator) 
om te begrijpen hoe kortdurende schom-
melingen in windsterktes hun communi-
catie kan beïnvloeden. De resultaten laten 
zien dat sabelsprinkhanen de timing van 
hun trillingen kunnen aanpassen, zowel op 
korte als lange termijn, afhankelijk van de 
windomstandigheden. Dit zou kunnen zijn 
doordat de sabelsprinkhanen flexibel zijn in 
het produceren van trillingen afhankelijk 
van de wind in de omgeving, of het zou een 
resultaat kunnen zijn van een evolutionair 
proces waarin de sabelsprinkhanen tijdens 
voorspelbaar niet-winderige momenten hun 
trillingen produceren. 

Antropogene vibrationeel lawaai

De menselijke bevolking is sterk aan het 
toenemen, en dat brengt vele snelle veran-
deringen op aarde met zich mee. In hoofd-
stuk 4, 5 en 6 van deze thesis, bespreek 
ik hoe antropogene vibrationeel lawaai van 
windturbines en snelwegen invloed kunnen 
hebben op verschillende ongewervelde 
dieren in diverse contexten. In hoofdstuk 
4, hebben we bestudeerd hoe vibrationeel 
lawaai, gebaseerd op snelwegtrillingen, de 
relatie tussen een parasitoïde en zijn gasth-
eer beïnvloedt. Parasitoïden hebben een 
gastheer nodig voor hun ontwikkeling, en 
sommige parasitoïden vinden hun gastheren 
op basis van de trillingen die ze maken. 

In ons experiment hebben we parasitoïde 
wespen en hun gastheren aan trillingen 
van verschillende sterktes blootgesteld, en 
geobserveerd hoeveel tijd de wespen nodig 
hadden om hun gastheren te vinden. We 
vonden dat de vibrationeel lawaai een signif-
icant effect had op het zoekgedrag van de 
wespen en hun parasiteersucces: wespen 
die waren blootgesteld aan hoge trillingen 
zochten minder lang naar gastheren en 
waren ook minder succesvol. We conclud-
eren dat omgevingen met veel verstoringen 
van trillingen geschikter zijn voor parasi-
toïden die niet afhankelijk zijn van trill-
ingen om hun gastheren te vinden, maar 
van andere modaliteiten zoals geur of zicht.

In hoofdstuk 5 en 6 hebben we 
onderzocht hoe trillingen geproduceerd 
door windturbines invloed kunnen hebben 
op bodemdieren, plantengroei en interac-
ties tussen planten en insecten. In het eerste 
gedeelte van deze studie (hoofdstuk 5), 
hebben we verschillende windturbines in 
landbouwvelden in Nederland bezocht. 
Hier hebben we de trillingssterkte gemeten 
op verschillende afstanden van de windtur-
bines. Daarnaast hebben we de hoeveelheid 
regenwormen en andere kleine bodemdie-
ren geteld, dieren die wellicht beïnvloed 
worden door de trillingen afkomstig van 
de windturbines. We vonden dat de trill-
ingssterktes dichtbij de windmolen (op 
2 m) gemiddeld 23 dB hoger waren dan 
verder weg (op 256 m). De hoeveelheid 
regenwormen nam ook toe verder van de 
windturbines af (gemiddeld 40% toename). 
Het voorkomen van andere kleine bodem-
dieren was niet gerelateerd aan de afstand 
van de windturbine. De mogelijke impact 
van vibrationeel lawaai hangt waarschijn-
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lijk af van de grootte van een dier en van 
de spectrale kenmerken van de trillingen 
in de grond. De meeste energie in de trill-
ingen in de bodem zit in de lage frequenties, 
die kleine bodemdieren waarschijnlijk niet 
kunnen waarnemen. Echter, een verander-
ing in het voorkomen van regenwormen zou 
belangrijke consequenties kunnen hebben 
voor de bodemstructuur en bodemproces-
sen, waar regenwormen een centrale rol in 
spelen.

Voor het tweede deel van deze studie 
(hoofdstuk 6) hebben we gekeken naar 
het effect van vibrationeel lawaai (vergeli-
jkbaar met trillingen van windturbines) op 
de ontwikkeling van planten. In een exper-
iment hebben we planten blootgesteld aan 
lage en hoge trillingssterktes, en hebben 
we dagelijks gevolgd hoe de planten zich 
van zaadje tot een volgroeide plant ontwik-
kelden. We hebben de tijd tot ontkieming, 
bloei en vruchten, en dagelijkse groei van 
de planten gemeten. Daarnaast hebben we 
gekeken naar het effect van vibrationeel 
lawaai op het eetgedrag van een herbivoor, 
een rups. We vonden dat de planten bloot-
gesteld aan sterke trillingen significant 
sneller groeiden dan de planten blootgesteld 
aan zwakke trillingen. Ook ontkiemden 
en bloeiden de planten bij sterke trillingen 
eerder, en produceerden ze sneller vruchten. 
Echter zagen we geen effect van trilling-
sintensiteit op het eetgedrag van de rupsen. 
Een effect van trillingen op de ontwikkel-
ing van planten zou consequenties kunnen 
hebben voor zowel natuurlijke plantenge-
meenschappen als voor landbouwgewassen, 
doordat de trillingen effect kunnen hebben 
op de competitie tussen soorten en tussen de 
balans tussen groeien en verdedigen.

Variatie in de omgeving beïnvloedt de 

transmissie van trillingen

Planten zijn de meest voorkomende 
substraten om informatie in trillingen te 
ontvangen of door te geven. Echter kan het 
doorgeven van trillingen sterk variëren met 
de plantensoort en zelfs met verschillende 
delen van een plant. Om te onderzoeken 
hoe variatie in de omgeving de transmissie 
van trillingen kan beïnvloeden (hoofdstuk 
3), hebben we verschillende kenmerken van 
bladeren van vier plantensoorten gemeten 
en dit hebben we gerelateerd aan transmissie 
van trillingen veroorzaakt door het kauwen 
van een herbivoor. We vonden dat verschil-
lende plantensoorten in hun bladkenmerken 
verschilden, en dat sommige bladken-
merken de transmissie van de trillingen 
beïnvloedden. Dit zou kunnen bepalen hoe 
makkelijk trillingen geproduceerd door 
herbivoren door hun natuurlijke vijanden 
worden opgemerkt. Onze bevindingen zijn 
met name interessant in het kader van de 
wapenwedloop tussen planten, herbivoren 
en de natuurlijke vijanden van de herbivoren, 
aangezien het is aangetoond dat trillingen 
een rol spelen in het lokaliseren van de 
herbivoren door hun natuurlijke vijanden.

Toekomstige onderzoek

Er is meer en meer bewijs dat vibrationeel 
lawaai effect kan hebben op meer dan 
één modaliteit, dat wil zeggen dat ruis in 
een modaliteit (bijv. trillingen) effect kan 
hebben op een andere modaliteit (bijv. zicht 
of gehoor). Als vibrationeel lawaai ook 
andere modaliteiten kan beïnvloeden, zijn er 
potentieel veel grotere implicaties van deze 

samenvatting



153

verstoringen. Vele diersoorten zijn afhanke-
lijk van meer dan één modaliteit om infor-
matie uit de omgeving te halen. Daarom 
zou het bestuderen van het effect van vibra-
tioneel lawaai op meerdere modaliteiten 
een betere indicatie kunnen geven van de 
bredere implicaties van vibrationeel lawaai. 
Daarnaast kan vibrationeel lawaai leiden tot 
verstoringen in een gemeenschap bestaande 
uit verschillende soorten. Dit kan gebeuren 
doordat bijvoorbeeld vibrationeel lawaai 
één soort met een centrale rol in het web 
beïnvloeden, waardoor ook soorten die zelf 
bestendig zijn tegen vibrationeel lawaai 
maar afhankelijk zijn van interacties met 
de eerste soort toch indirect worden beïn-
vloed. De effecten op een soort op popula-
tieniveau kunnen worden onderzocht door 
te kijken naar de hoeveelheid nakomelingen 
die dieren krijgen, en naar hoeveel dieren er 
door roofdieren worden gepakt. Het effect 
op gemeenschappen kan worden onderzocht 
door te kijken naar de dieren in de gemeen-
schappen die worden blootgesteld aan vibra-
tioneel lawaai. Experimenten waarin dieren 
worden blootgesteld aan vibrationeel lawaai 
van verschillende sterktes zouden waar-
devolle informatie kunnen opleveren over 
biodiversiteit en populatieschommelingen 
in reactie op vibrationeel lawaai. Ten slotte, 
evolutionaire experimenten zijn nodig om 
te onderzoeken of en hoe snel dieren zich 
kunnen aanpassen aan snel veranderende 
sensorische omgevingen.
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