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Samenvatting 
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Het verhaal der liefdespijlen: een gevecht om het vaderschap bij landslakken 
 
Seksuele selectie is de evolutionaire selectiedruk op eigenschappen die het 

voortplantingssucces van individuen verhogen. Als een vrouwtjesdier tijdens een 

reproductief seizoen met meerdere partners paart, zijn er in haar 

voortplantingsstelsel spermacellen van meerdere mannetjes aanwezig die allemaal 

als doel hebben haar eitjes te bevruchten. Dit soort competitie komt veel voor in 

het dierenrijk en zorgt ervoor, via seksuele selectie, dat er mannelijke 

aanpassingen evolueren die de bevruchtingskans van hun spermatozoa verhogen. 

Tot nu toe is het overgrote deel van het onderzoek hierover gedaan aan dieren met 

gescheiden seksen, ook wel gonochoristen genaamd. Seksuele selectie vindt 

echter ook plaats in de vele diersoorten die gelijktijdig beide seksen gebruiken, de 

simultane hermafrodieten. 

Het doel van dit proefschrift is om kennis op te doen over de strategieën die 

hermafrodieten hebben ontwikkeld in respons op spermacompetitie, om zo beter te 

begrijpen of deze aanpassingen overeenkomen met bekende strategieën van 

dieren met geschieden seksen. Aangezien zulke aanpassingen op verschillende 

biologische niveaus van de paringsinteractie kunnen plaatsvinden, heb ik ze hier 

zowel op fysiologisch, gedragsmatig en morfologisch niveau onderzocht. Dit heb ik 

gedaan op simultaan hermafrodiete landslakken met liefdespijlen. Deze 

liefdespijlen zijn een prominent en interessant voorbeeld van hoe mannelijke 

accessoire geslachtsklierproducten in de paringspartner geïnjiceerd kunnen 

worden. Ze bestaan uit een calciumcarbonaat structuur die voorafgaande aan de 

spermaoverdracht door de lichaamswand van de partner wordt gestoken. Deze 

krachtige steek resulteert in de overdracht van slijmproducten, allohormonale 

stoffen die door een accessoire klier worden geproduceerd, in de hemolymfe van 

de paringspartner. Deze geïnjecteerde producten induceren vervolgens 

fysiologische veranderingen in het vrouwelijke voorplantingsstelsel van de 

ontvanger die het voortplantingssucces van de spermadonor doen toenemen. 

Hoofdstuk 2 geeft een uitgebreid overzicht van wat er bij aanvang van mijn 

proefschriftonderzoek bekend was over de fysiologie, morfologie en 

gedragsaspecten van liefdespijlen in landslakken. 
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Op het niveau van de fysiologie laat ik in Hoofdstuk 3 zien hoe ik experimenteel 

heb onderzocht of de bekende effecten van het slijm, dat overgedragen wordt met 

de liefdespijl en het voortplantingssucces van de pijlschieter bevorderd, hetzelfde 

zijn tussen soorten. Dit heb ik gedaan met een kruisreactiviteit-test om zo, in vitro, 

de reactie van de modelsoort Cornu aspersum (de segrijnslak) op zijn eigen 

pijlslijm en dat van acht ander soorten te vergelijken. De resultaten laten zien dat 

de fysiologische reactie van het vrouwelijke voortplantingsstelsel niet soortspecifiek 

is, wat aangeeft dat hier een algemene, geconserveerde strategie aan ten 

grondslag ligt die mannelijk bevruchtingssucces bevordert. Maar naast dit bekende 

effect kunnen verschillende soorten zo geëvolueerd zijn dat hun pijlslijm ook 

andere reacties teweeg brengt. Dat bleek inderdaad het geval, want met dit 

experiment ontdekte ik ook een voorheen onbekend effect dat alleen door het 

pijlslijm van bepaalde soorten wordt opgewekt en dat ervoor zorgt dat het 

diverticulum tijdelijk wordt verkort. Ook deze verandering in het vrouwelijke 

voortplantingsstelsel zorgt waarschijnlijk voor een verhoging van het mannelijke 

voortplantingssucces binnen deze soorten, wat ertoe kan leiden dat het vrouwelijke 

voortplantingssysteem als tegenreactie minder gevoelig wordt voor de stof die dit 

teweeg brengt. Dat is ook precies wat ik in het vervolgexperiment, gepresenteerd 

in Hoofdstuk 4, demonstreer: De vrouwelijke kant van een hermafrodiet kan ook 

fysiologische resistentie ontwikkelen tegen dit effect van het pijlslijm. 

Op gedragsniveau is het doneren van extra nutriënten aan vrouwtjes, ook wel 

bruidsgift genoemd, een welbekende strategie van mannetje om hun 

voortplantingssucces te verhogen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een gevangen 

prooi, seminale vloeistof, spermatoforen, lipiden of speeksel. In Hoofstuk 5 heb ik 

onderzocht of hermafrodiete slakken tijdens de paring een zodanige hoeveelheid 

materiaal overdragen dat deze significant kan bijdrage aan de eiproductie van de 

ontvanger. Maar, mijn resultaten geven aan dat de energiebijdrage via een 

gedoneerd ejaculaat dusdanig laag is dat dit niet voldoende is om bij te dragen aan 

eiproductie. 

Op het niveau van de morfologie is het al langer bekend dat mannelijke 

reproductieve eigenschappen zich aanpassen onder invloed van 

spermacompetitie. In Hoofdstuk 6 heb ik onderzocht of de liefdespijlen en 
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geassocieerde klierstructuren van hermafrodiete slakken verschillen in hun 

slijmoverdrachteigenschappen onder invloed van de populatiedichtheid, aangezien 

bij hogere dichtheden spermadonoren meer competitie ondervinden. De 

uitkomsten van dit onderzoek, dat vier soorten omvatte, laat zien dat de toename in 

slijmoverdracht via verschillende morfologische aanpassingen plaats vindt in 

populaties met een hoge dichtheid. Deze aanpassingen bevatten, onder andere, 

grotere en meer vertakte klieren voor slijmproductie en een vergroot pijloppervlak 

waarop meer slijm getransporteerd kan worden.  

De belangrijkste conclusie die uit mijn proefschrift naar voren komt is dat seksuele 

selectie, in de vorm van spermacompetitie, simultane hermafrodieten op 

verschillende manieren kan beïnvloeden met als resultaat dat individuen effectiever 

worden in de competitie om het vaderschap. Zulke aanpassingen vinden voor 

landslakken met liefdespijlen zowel op fysiologisch als morfologisch vlak plaats en 

zijn vergelijkbaar met aanpassingen die in dieren met gescheiden seksen 

plaatsvinden. Maar, omdat simultaan hermafrodieten gelijktijdig een mannelijke als 

vrouwelijke functie hebben, zijn ze gelimiteerd in wat ze via gedragsaanpassingen 

kunnen bereiken; zo werkt de uitwisseling van een bruidsschat om meerdere 

redenen niet, terwijl dat een wijdverbreide strategie is voor dieren met gescheiden 

seksen. 

Tenslotte, door me op simultaan hermafrodieten te richten, illustreer ik met de 

bevindingen in dit proefschrift dat post-copulatoire seksuele selectie een 

evolutionaire drijfveer is die niet alleen relevant is voor dieren met gescheiden 

seksen, maar ook voor organismen met andere vormen van seksuele 

voortplanting. 

  


