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Besc.hrijving roepen.

Systernatiek.

De mijteri of Acari. vormen een orde die sarnen met de spinnen
er de schorpioenen horen tot de klasse van de Arachnids uit de
afdelirig Arthropoda. Tot de emeenschappelijke kenmerkeri hehoren:
vier' poten paren en de monddelen, cheliceren en pedipalpen. Er
zi jn al zo 'n 20. 000 soorten mu ten besc:hreven en de verwachtingi dat er nog wel een half miljoen te klassificeren zijn. ('/±11cc
e. a. 1978)

Dc taxonomie van de m±jten zelf is nog niet vclledig
ujtgekristalliseerd. Dc meest gebruikte systemen verschillen ind status van de groepen. Vcor de bc'dembic'logie en de akkerbcuw
ziin grcepen als Metastigrnata (Ixodida) waartoe de teken behoren
niet interressant. Dit manuskript beperkt zich dan ock zo veel
mcgel±jk tot de groepen: escrstigmata (Garnasida), Astigmata
(Acaridida), Cryptostigmata (Oribatida) en Prostigmata
(Actinedida inklusief Tarsonemini). (Jagers op Akkerhuis 1986;
bijlage 1)

Springstaarten of Collembola horen ook b±j de Arthrcoda.
Ze horen met Prctura, Diplura en Thysanura tot de Apterygota, de
subklasse van niet vliegende insekten. (Joosse 1983, Villee e.a.
1978) In de bodem van grasland en bossen zijn de families:
Orychiuridae, Poduridse, isotomidae, Entomobryidae en
Sminthuridae te vinden met ± 50.000 Collernbola/m. To hespreken
socirten zullen tot deze groepen beperkt blij von. Dc taxonomie
stoelt op kenmerken aim sanwezigheid van haren op do kop en do
thorax, de vc'rm van do monddelen en bet aantal stokels op do
springvork. (van Straalen e.a. 1985 , Beijaars & Jagers op
Akkerhuis 1987; bijiage 2)

Anatomic en ontwikk±ng.

Mijten zijn herkenbaar san een ongedeeld idiosoma met vier
poten paren. Het voorste paar wordt meestal aim tast organen
gebruikt en daar voor z±jn speciale reuk en tast zintuigen
sanwezig zijn. (Villee e.a. 1978, Brussaard, m.m.)

Tussen ci en ci doorlopen mijten oen santal ontwikkeiings
stadia. Dat begint met eon larve, dan achtereen voigens
protoniif, deutonimf en tritonimf waarna bet adulte stadium
volgt. Hot tritonimfstadium kan ontbreken. Sadar 1980) Een van do
nimfestadia kan vervangen zijn door of overgaan in een
hypopusstad±um. Daarbij kan eon diapauze optreden en ontstaan
sanpassingen voor het overleven van ongunstige omstandigheden.
Een ander systeem is goricht op bet mogelik maken van passieve
d±spersio. 'Joor doze foresie wordt bij voorbeeld gebruik gemaakt
van Scarahacoidea en Isoptora. Tij dons do stadia overgangen
treedt vervelling op en is groei mogelilk. Adulten groeien niet
nicer. (Sabelis 1981 Vool bodenirn liton vallen in eon formast van
0,2 tot 2 mm.

De voortpianting begi nt zodra bet aduite stadium is bero±kt,
met eon paring waarbij sperinatheca van do veE±cula seminalis bij
bet macmet je in do receptacula sominaE. bij hot vrouwtje worden
gebracht. Cvermeer & Harrison 1969. Hello & Ovormeer 1973) BiJ
veel soorten blijft hot vrouwtje daarna do rest van haar leven
vruchtbaar en zin horniouwde paringen niot nodig. (Pmanc &



De naam suggeerd dat springstaarten aan de furca te
herkennen zouden zijn, deze is echter lang niet altijd duidelijk
a aflNezi. Wel bestaat elk individu uit een kcp, thorax en
a bdomen. Er kunnen cicel ii en een paar antennen op de kcp zitten.
Dc rnonddelen bestaan uit: een paar mandibels, twee paar maxillae
(waarvan het tweede paar vergroeid is tot labium) en een labrum.
Aan de mondorganeri is meestal geen duidelijke spec.ialisatie te
herkennen. Lokomotie kari door middel van de zes pcten plaats
v inden. Oppervlakte bewonende sciorten kunnen met hehuip van de
spr±ngvork sprongen xnaken, bii voorheeld cia aan predatie te
ontkomen. Dc antennen worden als tast c'rgaan gebruikt, als bij
andere insekten. (Villee e.a. 1978, Ernsting 1978)

Dc ontwikkeling start ook bij springstaarten met een ci. Dc
ontwikkelingsstadia zijn alleer in formaat van clkaar
verschillend. Na elke vervelling is weer een stukje grcei
mogelijk en die groel wordt de hele levensc:yklus voort gezet.
Daarmee kan grosso modo een lengte van enkele millimeters bereikt
worden. Dc vervelling zelf gaat vaak met eon etmaal diapauze
gepaard en vindt op een spec:iaal geselekteerde plek plaats. Dc
individuen zijn daarbij erg gevoelig vocr uitdroging en eon
eenvcudig te verschalken prooi 1/ocr predatoren. Na het ac.htste
tot veertiende stadium is voortplanting mogelijk. (Tosterink
1g81) Generatieve en eetstadia wisselen elkaar dan af. Dc
voortplanting kc'mt tot stand door hot afzetten van een
spermatofoor door hot mannetje en het opnemen daarvan door hot
vrouwtje. Afhankelijk van de soort gebeurt dit in san- cf
afwezigheid van cen partner en na lijfelijk kontakt. In elke
generatieve fase moet or opniouw 'gepsard' wcirden. (van Straslen
1983. Verhoef 1978, Vegter 1985)

Funktic'neel.

Voor de ekc'logie is bet vaak bruikhaarder eon funktionele
indeling to maken - Wanneer dat voor do Arthropoda gebeurt blijkt
al dat verschilionde mijten en springstaarten in eon zelfde groep
terecht komen, terwij 1 die groepen dwars door hot taxonc'aische
systeem been lopen. In do bodemekcilogie wordt wel gebruik gemaakt
van een driedoling; in bovengronds, half ondergrc'nds en in do
grond. Voor springstaarten valt dan bet voigende onderscheid te
maken: Hot epigeon; waar do dieren eigenschappen zo als
kieurpatronen, een grote springvork en lange antennen hobben.
Het hemiëdafon; met gepigmenteerde dieren met lange poten, en bet
ouedafon; waar de dieren goon pigment en c'gen hebben en een
gereduce'erde springvork bezitton. (van Straalen e.a. 1985) Doze
ijjn vait zc'ndor acer door te trekken naar de mijten. Dioper in
do grond wc'rden minder gepigrnenteerde soor ten aangetroffen,
waarbij de visuele waarnerning en de lokomotie organen
gereduceerd zijn. (Dyer & Swift 1979, Anderson 1978, Hurlbutt
1988)

Aan deze indeling valt eonvoudig eon ekoiogisc.he rd to
koppelen in verband met cmzettings processen in de bodem. Dc
organismen uit bet epigoon vervul].on eon rol bij do cesto
aantasting van plantaardig materisal. Die uit bet hemiëdafc'n
verhogen do schimmol produktie door begrazing en hot verspreiden
van propagules, en do euedafon bewoners dragen bij San do
mineralisatie door do primaii-e reducenten San to taston, waar
door do kr ingloon versneid worden. (van Straslen e. a. 1 985) Hot
is do vraag of funl-:tios zo rtrikt tot do groepen beporkt ziin.



Een heel andere funktionele indeling valt er te maken
ultgaande van de voedselketens. Zowel miiten als springstaarten
zijn te vinden als: fytofaag, coprofaag, bakterivoor,
protozoëngrazer, fungivoor, of als nernatofaag. Acarideri trederi
daarbij ook no op als predator van andere Acariden en
Collembolen. (Hunt e.a. 1986) Onder de Collembolen zijn cen groot
aantal omnivoren die eten wat er beschikbaar is. (Testerink 1981)
Uiteraard bestaan er nog grote versc:hillen tusseri de prederende
soorten over, welk levensstadium van de prooi als voedsel dient.
De soorten die samen een trofisch nivo uitmaken worden wel
beschouwd als behcrende tot een glide. (Vegter 1985) Onder mijten
is een grote veelvormigheid in de bouw van de ruonddelen. Het is
algerneen geaccepteerd een koppeling te zien tussen de vorm van de
rnc'nd werktuigen en een zekere vcedsel specialisatie. (Karg 1962)



Populatie bioloie.

Populatie ekologie.

MUter produceren in een generatie 130 (Alliphis halleri) cf
500 (Amblyseius andersoni) tot 1000 (Phytoseiulus persimilis)
ieren. Van de laatste soort is het zeker dat die aan een paring
genoeg heeft. Amblyselus soorten moeten vaker paren. (Sadar 1980,
Amano & Chant 1978) Bevruchte. preovipositie vrouwtjes zijn zeer
dispersief. (Sabelis 1981)

De mannetjes hebben een etmaa]. nodig cm een vijftal
spermatoforen per spermatheca te produceren. Eu een iong
Tetranychidae mannetje zitteri er meer dan 3600 spermatozoa in
vesicula seminalis, waarvan er per paring zo'n 200 worden
overgedragen. (Helle & Overmeer 1973) Naar mate de leeftiid
tc!eneernt daalt de sperma vorming en neemt de lokomotie af. Dc
kans op het onderscheppen en bevruchten van een vrouwtje neemt
daardoor a! met de leeftijd. (Amano & Chant 1978)

De hoogste eilegsnelheid treedt op in het temperatuur bereik
van 17-28°C. Hogere teniperaturen drukkerL de duur van de periode
dat een vrouwtje vruchtbaar is. Luchtvochtigheid beneden 65%
heeft een zelfde effekt. Voor elk vrouwtje blijkt het aantal
gelegde eierer per tijdseenheid verder afhankelijk van de al
gelegde hoeveelheid. (Sabelis 1981)

Dc ontwikkelingsti.id is sterk gekcrppeld aan de hceveelheid
bemachtigd voer. Binnen een soort eten vrcuwties vaak vee? nicer
vanwege de energie en bouwstoffen vragende cögenese hc'ewel ze
toch gelijk met de manneties aan bet volgende stadium toe zijn.
(Usher e.a. 1979) Dc tweede belangrijke faktor is de
temperatuur. Over het trajekt van 15° tot 35°C wordt de
ontwikkelingstijd van ci tot ci tot cen kwart gereduceerd. bii
soorteri als: Phytoseiulus persimulis. Ablyseius bibens.
A.potentillae en Metaseiulus occidentalis. BIj de laatste socrt
en 15°C duurt bet eistadium 10 dagen, bet larvestadium 4 en elk
volgende nimfestadium een dag langer. (Sahelis 1981) Dc totale
tijd van ci tot adult bij Alliphis halleri is 9 tot 11 dageri in
het zelfde temperatuur bereik. (Sadar 1980. Meijer 1987)

Eu de springstaarten worderi per generatieve peridode S tot
35 eierer gelegd. Het aantal vertoont can stijgende tendens vanaf
hat derde vruchtbare stadium met cen maximum in het achtste. Fen
geIsoleerd vrcuwtje kan dat maximum zelfs naar een vijftigtal
verleggeri. Na bet achtste 'instar' neemt de produktie weer af.
(Hale 1965) Soort specifieke metingen zoals aan Orchesella
cinc.ta. geven acht legsels. in de achter eer volgende generatieve
periciden, van 1 tot 130 eieren, 24 uur na de c'pname van can
spermatcfoor. (Janssen 1986)

Bij bet mannelijke geslacht ligt de bijdrage aan de
reproduktie op 30 tot 300 spermatoforen per generatieve periode
die van 2 tot 6 dagen kan variëren. (Orchesella cincta) Wanneer
een mannetje aen spermatcfoor vindt wat ouder is dan zo ' n tieri
uur dan wordt deze op gegeten en vervangen door can verse.
(Martens & Blancquaert 198.0

In bet veld ziin de voorjaarspopulaties meestal bet groc'tst.
Ze ontstaan uit overwinterende cieren cf uit ouders die de winter
overleven. dan wal ui.t kombinaties van die mogelijkheden.
(Niijima 1C)7 Vegter 1C8C) Hat sys.teem wat can soort ontwikkelt



is natuurlijk sterk van het klimaat afhankelijk. Onder de
Jlederlandse omstandjheden wordt slechts 1 tot 37 van de
vrwinteraars adult. (van Straalen 1983) In een Japans dennebosduurt de winter twee maanden waarbij de temperatuur tussen de 5°
ri 10°C blijft. Ook tijdens die winter ligt voc'rtplanting en
rekrutering stil.

Dc ontwikkeljngstijd is sterk van bet seizoen afhankelijk.
'/oor Tomocerug varius, Isotoma c.arpenteri, I. sensibilis en
Sinella dubiosa duurt de periode van ci tot adult in het vooriaar
2. in de zomer 4 en in de herfst 6 maanden. (Takeda 1979)
Eudafische soorten, zoals die voor konien in een Europees
beukebos kunnen vaak wel bet hele jaar door generatieve perioden
door maken. De ontwikkelingstijd wordt dan eerder bemnvloed doorhet forrnaat van de uitkomende larve en dug door bet forrriaat van
de moeder en de hoeveelbeid beschikbaar voedsel. (Petersen 1980)Bli Orchesella cincta is aangetoond dat hongerende vrouwtjesk1inere eieren produceren met dit effekt, waarbij klein uit betei. gekrc'pen larven een langere c'ntwikkelingstijd tot
voiwassenheid hebben. (Testerink 1981, Janssen 1985)

Dc levensverwachting voor springstaarten is niet hoog. Dcturnover bedraagt op jaar basis ruwweg bet tienvoud van de
emiddelde dichtheid. Voor Orchesella cinc:ta bedraagt die bij
voorbeeld 13, 8 en vcor Tomcicerus minor 8, 7. (van Straalen 1983)Een jaar overleven tot de vclgende generatje in bet
ovreenkomstige seizoen is waarschijnljjk bet maximum. Twee eneen halve maand is voor Orchesella cinc.ta gewoon. (Janssen 1985)

Populatie dynamika.

Door theoretjcj, zi.jn cen aantal modellen ontwikkeld op bet
gebied van de populatie dynamiek. Bij mijten en springstaarten
is bet volgende relatief eenvcudige model redelijk toepasbaar.Volgens dit model is de populatiegroci afhankelijk van zowel dec'ntwikkelingstijd als de vruchtbaarhejd. Waarbij een stijging vande tijdsduur van ci tot ci en een daling van de fukunditeit recht
evenredig zi in maar omgekeerd evenredig met de overleving:k,,(/P)' & £=er (labda) waar±n k; belang veranderingen inontwkkelingstijd of vruchtbaarheid, en P; waarde van P
(overlevingskans in bepaald stadiurr) . Verder is natuurlijk:
D÷P1 & C•r÷D waarbjj C; vruchtbaarheidswaarde en D;
ieeftiidspecifieke mortaliteit. Een en ander geeft bij r-strategisten, met de theorie van r- en K-selektie vergelijkbare
uitkomsten. Dc uitkomsten b±J K-strategievolgers even ook eenrelatief hoge reproduktie Dat is bij mikroarthropoden uit eenheterogeen milieu in elk geval r:iet so vreemd, daar dergelijke
organismen toch niet een sbsotute K—strategic volgen. (Caswell &Hastings 1980)

Op basis van Lotka's vergelijking is een model op gestelddat effekten van de mate van veranderiner in vruchtbaai-heid enontwikkelingstijd schat. Zo is bet effekt van verandering in
vruchtbaarheid bet stei-kgt als de fekundjtejt a? extreern is.Veranderingen in de ontwikke.iingstjjd hebben de meeste invic'edals de vruchtbaarhejd a? groat is. Dc effekten weer gegeven inpcpulatiegroei (r)

1 ii[c'' —e''j ±——— [c'''
2F., t—a w-t



Wariri a; leeftiid van eerste prcduktie. t; leeftijd van de
piekproduktie, w; leeftiid laatste produktie, Ru; netto
vruchtbaarheid, r; intrinsieke groel snelheid van de populatie.
Wanneer in dit model RE:15 dan gaat het grooste effekt uit van de
ortwikkelingstiid op de populatiegroei. Als daarentegen R15 dan
hebben veranderingen in de vruchtbaarheid het grootste effekt op
de populatiegroei. (MacArthur & Levins 1967)

Nog een andere theorie op het gebied van aantals dynamiek
hij populaties gaat uit van de: Unieke Brcn Verdeling. Emigratie
is daarbij de belangriikste aantalsstabiliserende faktor. Door de
temporele en spatieële heterogeniteit van het milieu is er voor
eJ.k individu een pick te vinden waar hij net wel en de rest niet
kan overleven of waar hij wel en de rest niet kan komen.
Wanneer in het stamgebied voedsel Er: ruimte konstant maar scims
beperkt zijn kan zo de populatie groot worden zonder de
populatiedichtheid hir:derliik te laten cpiopen. In ardere
woorder emigratie voorkomt verhongeren. Bii fenomenen als
overlappende generaties of fluktuerende aantailer: kan dit cok bii
relatief lage dichtheden optreden. (Lomnicki 1973, May 1979)
Daar iigt dan ook een belangriike aanwi.izing vc'cr de geldigheid
van dit mechanisme onder bodemarthropcden, waar beide fenomenen
zich geregeld voordoen.

Levensstrategieën.

Sieuteifaktoren voor het leven in de bcdem Z±jfl: water,
temperatuur, het vinden van voedsel en partner en het ontsnapper:
aan predatoren. (van Straaien e.a. 1985) In de praktiik bliiken
er kcppelingen te bestaan tusser: mechanismen ter regulatie van
water en temperatuur, tussen water en partner vinden en tussen
voedsel en predatie.

Over ontsnapingsmechanismen bij mescfauna is weinig meer
bekend dan het gebruik van de springvork door Ccilembola en het
in tiid en plaats gespreide fourageergedrag van Alliphis haileri.
(Meijer 1987) Wel is het zc dat volgens sommige auteurs
predatoren een belangrijke invloed kunnen hebben op de
pcpulatiestahiliteit. In het algemeen wordt verondersteld dat een
predator in staat is een soort op zeer lokaal nivc' uit te rceien.
Samenleven van prooi en predator is dan slechts rnogeiijk wanneer
de prcoi zich kan verschuilen, (deels) onsmakeliik is cf door
spatieele heterogeniteit van het milieu enige besc.herming geniet.
Het verminderen van interakties steit de procipopulatie instaat
zich te handhaven. (MacArthur & Pianka 1966, Birch 1970, Murdoch
& Oaten 1975)

Wanrieer de predator keuze heeft uit eerx aantal niet even
rijk gevuide plekken zal hij vcorkeur ontwikkelen voor de rijke
bronnen en daar met afnemende srxelheid fourageren. Stahilisatie
van de prooi aantallen wordt dan bereikt door toename van de
transittiid, van pick naar plek en cen toename van de
behandeltijd per prooieenheid. Dc relevantie hiervan voor
bodemarthropc'den is vooralsncg cnduidelijk. Algemeer: geidend is
wel dat diversiteit in morfologie en gedrag bij de prool samen
gaat met een hogere vangsttijd vcrcr de predator. Ock het
verschijr:sel dat prccikeuze eerder eon individuele dan ocr:
soortspecifieke is, blijkt vccr mesofauna op te gaan. (Murdcch &
Oaten 1975, Mrebs 1978, Brursting 198.2, de Ruiter 1987)

Hior tegencver staat do visie dat predatie en zelfs
cverpredatie goon enkele invlced heeft op de populatic cmvarg -



Hierbij is Falsomia candida, een springstaart, als test organisme
ebruikt - Slec:hts de hoeveelhejd voer heeft hier invloed op de
aantalsontwikkeling en de biornassa. Predatie sc.hept daarbij voord overblijvers minder kc'nkurrentie cm ruimte en voedsel, en
daarinee voczrdeel. (Usher e.a. 1971, Usher e.a. 1986)

Dit sluit aan bij het theoretjsche model volgens welk
bronnen alleen lokaal gelimiteerd zijn. Dc strategic cm te
overleven tot de reproduktieve fase heeft daarbij ongeveer even
veel invloed als de vruchtbaarhejd. Ouders programmeren een dccl
van het gedrag van de nakomelingen voor, door de keuze van de
eileplaats. Alleen zo geinduceerde voedselkeuze verschillen
kunnen leiden tot sukses voile migratie. Centraalin een pick met
voedsel voorkomende individuen zullen bijdragen aan paringen,
terwiji aan de rand levende exemplaren eerder een andere
voedseibron tegen komen en migreren. (Taylor & Taylor 1979) In
dit verhand is het opmerkelijk dat een socirt als Hypcaspis
aculeifer alleen na een uitgebreide hongerperiode van prooisoort
rullt ook al is de huidige prool in samenstelling of aantal
deficient. Prooikeuze ligt dus redelijk vast. (Usher e.a.
1979)

Migratie of dispersie kari wc'rden bewerkstelligd door
individuen die van hun lckcmc!tie gebruik rnaken. Daar naast is algerioemd dat mijten foretische levensstadia kunnen ontwikkeien, cm
rnee te liften met grotere dieren. Uiteraard kunnen toeval en
antropogene aktiviteiten ook een bijdrage leveren. Denk daarbij
aan grondbewerkingsrnachines (Rarg 195.4, Sadar 1980) Bij eer
aantal springstaarten heeft de sercEal c:utjcula rcnd het ci, de
eigenschap hang te worden bij blc'otstelling aan iucht. Behaarde
eieren kunnen rnakkelijk door de wind getranspcrteerd worden. Ditwordt wel gezien als aanpassing san de verspreiding van
oppervlakte bewonende scorten. (Hale 1965)

Dc eerder gegeven funktionele indeling is gebaseerd op cen
santal gemeenschappeljjke strategiCn. Zo is pigmentering envisuele waarnernjng alleen zinvol vocr sccrten die daglicht kunnentegenkcrnen, en zijn grcte extrerniteiten in de bcdem uiterst
belemmerend - Voor oppervlakte bewcnende scc'rten kunnen
extrernjteiter1 juist wel zinvol zijn. Ook is weerstand tegen
temperatuurs—en vcchtigheidswisse1iren daar een nccdzaak - (vanStraslen e. a - 1985) Evenzo zijn ec:hte bovengronds levende
socrten gebast bij een sterke pigrnentering. Eon voorbeeld daarvanis Anunida manitima, eon donker bluw coprofaag van devloedljjn. (Joosse 1983) Een soort die altijd in hot licht leeft
en sterk gekleurd is. in het verlongde hiervan ligt do reaktie opde kwaliteit van het voodsel. Soorton uit hot epigeon zoeken naar
gcede kwali-tei-t voedsol, terwiji die ult hot euedafon minderaktief zijn als do vocdsolkwaljtit to kort sc.hiet. (Petersen
1980)

Op hot gebied van do waterregulatie zijn de spningstaarten;
Tomocerus minor, een euedafische soort, en Orchesella cincta, een
hemIedafische scort, uitvoerig vergeleken. Daarbii bleek de
tweede soort eon aktief proces te bezitten waardoor deze instastis cm de verdamping tct cen tiende teru te brengen. Vender bleekdat do grondbow bij droogte eon signifi]-zant hogerepredatiokans hop dan 0. c.inc.t. Dit mogohijk mode doordat
0 incta droogto per iciden over leeft op cen lege dars, in
rehatieve rust .Na eon resenbul neest doze sccrt dan weer toe inaktiviteit en aantal - (Testenink 1981 - Jccsse 1981) Voor eonsocrt sas Ttmccerjr.nij-r resulei-an dr':'cgte eri':den dc



antallen. (Verhoef 1978) Tiidens droogte perioderi en in de
winter stijgt bet aandeel van cryoptotektiva in bet versgewicht
vn 6 tot 38 pg/g. (Jocusse 1983)

Vocht is met name belanrijk tijdens de vervellin. Dc
tendens van eeri aarital springstaart sorn-ten om te aregeren
heeft dan ook duidelijk overlevingswaarde. (Usher e.a. 1979)
Bhalve de periode van vervellen is ook het uit bet ci. komen een
kritisch moment voor de aantals ontwikkeling. (Vegter 1985,
Rusirik 1975) Mijten uit bet epi.ecn zijn vaak univoltien en
legen alleen in het vcorjaar Dat eldt ook 'iocr de fermentatie—
en humuslaag soorten; Ceratcizetes kananaskis, C. gracilis en
Schelerobatus ssp. . In teenspraak daarmee zijn litterlaag
soorten als; Eremaeus foveolatus, E. sp. en Eupterotegaeus
rc'stratus, die bet hele isar docir eieren produceren. (Mitchell
1g76, Petersen 1980)

Bli springstaarten vindt na elke tweede verveiiing weer een
pci-lode van spermatoforen uitwisselin plaats, ala inleidin tot
de generatieve periode. Ook daar voor heel t samen komen nut. Deze
faktoren koppelin is teru te vinden in gedrags verschillen
tussen oppervlaktE en net in de grond voorkomende soorten die
aggregeren tijdens de vervellingen. Waarbii nadien beide
geslachten nodig zijn om, eventucel met specifieke .gedragingen
(balts) spermatoforen uit te wisseleri. Veel scorten hebben voor
die klusterin ook nog eens de beschikking over feromonen. Bii
de Tetranychidae spelen feromonen ook een i-cl bij de herkenning
van de eigen soc'rt even ala kcntakt en bet toelaten daarvan door
bet vrouwtje. Dit gaat zc ver dat zeus bij keuze er voorkeur
built voor sib-paring. Een mechanisme wat de soort instaat
stelt een volledig aangepast fenotype and te vermenigvuldigen.
(Helle en Overrneer 1973)

Orthokinetische aggreatie maakt grote populaties mogelijk
op plaatsen waar gunstige milieu omatandigheden, vochtplekken,
sc:haars zijn. (Verhoef 1978) Dc regelmast hiervan is afhankelijk
van de meteorologisohe ornstandigheden. Daar tegen over staan
sc'orten dieper uit de grond, die minder aan vochtige plekken
gebonden zijn en lukraak spermatoforen afzetten of opnemen.
Obligate parthenogenese komt alleen in bet euedafon voor. Dit is
op te vatten ala een mcgelijkheid om nageslacht zeker te stellen
bij cen lage ontmoetingskans. (Petersen 1980. van Straalen 1985)

Een andere belangriike grootheid in de levensstrategie, is
de geslachtsverhc:uding. Het optimum ligt daar waar elk vrouwtje
genoeg mannetjes produceert orn haar dochters te bevruchten. Dc
aktuele sexratic kan worden opgevat als de som van de
soortspeoifieke ratio, de milieudeviatie en de mortaliteit- en
dispersiedeviatie: SS+S,,÷S1 (Dit reduceerd de 'soort
specifieke ratio' tot cen theoretisohe grootheid) Bi
arrhenotokiene rnij ten zoals Phytoseiulus persimilis en Arnblyseius
anders.oni is bet vrouwtje in staat de sexratio te beinvloeden.
(Amano & Chant 1973) In veidpopulaties kan bet aandeel van de
lirc,uWtes varieëren van 52 tot 97%. Er is slechts een keer een
jaarlijkse trend in sexratio gevonden en wel bij Phytoscius
macropilis. Het aandeel van de vrcuwliThe dieren in de populatie
bedraat in de zomer 70 tot 80% te-wij I in do horfst dit aandeel
teru zakt naar 50%. GebleRcu is dat bij deze soort. onder natte
en warme c'mstandigheden bet aantal mannet jes tceneemt. Bij de
meeste scorten is do eslachtverhouding aan een van deze twee
abiotische omstandigheden ekpid - Ock windsnelhoid block zo' n
faktcr to unncr rim - arrchijnlimk door do kombinatie met



regen tijdens 'slecht weer' per-iciden. Toc:h 1it vccr de meesteoc'rten de sexratic 's vast vocr een groct geografiach gebied, en
seven metecrologische veranderingen daarop hcoguit wat korte-termijn effekten. (Dyer & Swift 1979)

Qok niet te verwaarlozen is de invloed van bet aantalgeneraties wat per jaar mogelijk is op bet reaktie spektrum wat
Sen socrt heeft om op zijn milieu te reageren. Via de temperatuur
afhankelijkhejd van de ontwikklingstijd is bet aantal generaties
gekoppeld aan bet klimaat. Richting poolcir-kel hebberi populaties
van de zelfde soorten mirider generaties per jaar, tot volledig
univoltiene levenscykli. Tevens duurt de ontwikkeling tot adult
langer in gematigde strekeri naar- mate de ovipositie later in bet
jaar valt. (Hutson 1981) Acariden als; Ceratozetes kananaskis,
C. gracilis, Schelerobatus SEp.

, Eremaeus foveolatus, E. sp. en
Eupterotegaeus rc'stratus, leven langer dan twee jaar voor de
generatieve periode aanbreekt. Een strategic die waarschijnlijk
beperkt is tot eeri relatief stabiele habitat als een diepere
bosbodem. (Mitchell 1976, Petersen 1980)

Orchesella cincta en Tomocerus minor zijn voorheelden van
springstaarten die relatief kort leven en meerdere levensc;ykli in
bet jaar hebben. Met name voor 0. cincta is een hoge
vruc:htbaarbejd met multivoltiniteit een strategic cm zich in een
heterogeen milieu te handhaven. Aangetcond is dat: de pcsitie in
het bodemprofiel, vochtfluktuaties, temperatuurstijgii-igen en
predatie de selekterende faktoren in deze hetercigeniteit sun.
(van Straalen 1983) Bij Tulibergia krausbaueri en Isotoma
notabilis is aangetoond dat een kcrte pasternhrycnale ontwikkeling
de kans op bet bereiken van de volwassenheid dU±dei±jk vergroot.
(Hutson 198.1) Een zelfde systeem geldt voor mijten als Alliphis
halleri die zich op landbouwgrand een niche gevonden hebben.
Daarbij moet een populatie snel c'pgebouwd kunnen worden cm van
een opbloei vary nematoden te kunnen pr-cviteren (Sardar 1980.
Meijer 1987)

Een bizondere verdeling van gener-aties over bet jaar
aangepast aan de seizcenen heeft 0. cincta bereikt door een
negatief maternaal effekt ten aanzien van bet eigewicht. Dc daar
mee samenhangende duur van de ontwikkeling tot adult is kort,vocr in het voorjaar uit grate eieren gekc'men grote larven, die
snel en dus kleine eieren leggen. Daaruit kamen kleine larvendie een veel langere ontwikkelingstijd voar de boeg bebben en
daar dan oak de hele winter aan besteden. (Janssen 1985.) Dat een
dergelijk systeem zich thearetisch snel in een pop'latie kan
vestigen blijkt uit de selektierespons die afgeleid kan warden
uit de erfelijkheid. Een heritabjlitejt van 12 tat 26% gaat samen
met cen negatief maternaal effekt: m=0,133. (Falconer 1962.)

Bij springstaar-ten is een meohanisme aangetroffen dat in bet
huidige vervuilde milieu van groat belang voor de averleving van
een scrart kan zijn. Dat bestaat uit een laodtolerantie die
gebaseerd is op uitscheiding via de faeces en c'pslag in
spheriten, onderhuidse cellen die bij de eerst valgende
vervelling verwijderd warden. Daar door is een springstaart na
vier weken op sc hacn voer weer locdvri j . Mcgeli j k geld een
dergelijk mechanisme vocr meer met alen. Een zekere mate vanverwerfhaarheid vcrcr een populatie van die resistentie is
aanneme1i j k. (Joosse & Verhcef 198.3)



Cytogenetika.

Onder de Acaridac wc'rden chromosoomnummers van 2 tot 36
gevonden. De Phytoseiidae ziin altiid haplo-diploid met 2n=6
zoals bij Typhiodromus occ:identalis of anders 2n=8, zoals bli 15
socirten uit de geslachten: Amblyseius, Selulus, Iphiseius,
Typhiodromus, Phytoseiulus, Phytoseius en Paragigagriatus. Als
uitzonderingen komt thelytokie voor bij Amhlyseius deleoni, A.
eJ.ongatus en Clavidromus iackmickleyi. Dc Paracytidae hebben een
chromosoornnummer van 12 in de diploide vrouwtjes, met Eugamasus
magnus als uitzondering waar 2n=1O. BIj de Astigmata 2n=14 en
Criptostigmata 2n=18. B1j de Prostigrnata varieerd het haploide
nuznmer tussen 2, 3, 4 of allerlel polyploiden. (Wysoki & Swirski
1g67, Wysciki 1973, Oliver 1977)

Dc geslachts determinatie is veelal arrhenotokien, XX—XO,
matar kan cicik vormen aannemen als: XX-XY, Xi X,.XX._X1 Xy.
Arrhenotokie is cytolcisch aanetocnd bij: F'hytoseiulus
persimilis, Amblyselus fallacis en Typhlodrcimus caudiglans.
(Hansell e.a. 1964) Door dat stralings gestoort sperma aJ.leen
zonen op leverde waarbij de straiingsssc:hade nog bleek ult de
nakomelingen daarvan. Daar naast een resistentie niet paternaal
op zonen overerfbaar was, terwiji onbevruc:hte vrouwtjes nooit
leggen, kan er van echte arrhenotokie geen sprake zijn. Hot
systeem moot een sperma geinduceerde gynogenetisc:he vorm van
reproduktie zijn met biparentale zonen. (Hello e.a. 1978)

Verder kurnen thelytokie, met zowel kornpleet als cyclische
parthenogenese. deuterotokie en gynogenese opt reden.
Geslachtschromosomen worden vooral onder do token gevonden.
(Oliver 1977) Hot systeem met haploide mannetjes heeft een
duldelijk voordool, daar gonoomwiizigingon onmiddelijk san de
praktijk getoetst worden met cen sterke tendons op extinktie van
deleties. In formule: q=3u/s bij haploiden togon q=r3/s bij
diploiden waarbij q; evonwichtsnivo, U; mutatiefrekwentie en 5;
selektie. Hot effekt van dispersie is navenant minder. (Helle &
Overseer 1973)

Dc afzondorlijke chroinosomen zijn vask niet voorzien van een
k inotofoor, hoewol vroegero waarnemingen wel op ac rocentri sc:he
chromosomen duiden. (Hanseil e.a. 195•, Wysoki & Swirski 1967)
Ook (Blommers-Schiosser & Blommors 1975) beschrijven variatie in
centromeerpositie sot sets-, subsets— en acrocentrische
chromosomen in acht haplc—diploide mij ten soorten. Het in
werkelijkheid bolokinetische karakter wordt bewezen door dat ook
chromosoomfragmenten over erven. Dit heeft helangriike
konsekwenties voc'r oxperimenten zoals met "hot inkruisen van
sterielo hybriden met bestraalde manneties" zeker waar do met
2250 rad behandelde individuen een resistentie bezitten tegen een
acaricide. (van Zen •& Overseer 1972)

Dit systeem is ult geprobeerd ter bestrijding van do
plantparasiet Totranychus urticae. Hompleet reprcduktieve
steriliteit bleek niet haaibaar. Drievoudig gomuteerde
heterozygoten hadden eon sterieliteit van 98% Twee reciproke
translokaties per genoom gaven eca mortaliteit van 1 .6 tot 99,8
%. Hot c!vergblevn percentage block to haag ca do resistentie
van do r'iaagpopulatie geisclccrd to J-:unr.er: hcuden. Daarbi j spelen
zowel eon haag rei-zcmbinatie percentage ala do holokenotiache
chromcscrmen eon rd. Oak word do ccrzaal-: vcor hot falen wol
sezccht in do ncgeliikhoid dat, in he::<avalent ala meest
kornalexe meicce atrutiur. ncs o1 eon aanta zebalanceorde



•ameten te verwachten ziin. (van Zon Overmeer 1972, Overmeer &
van Zon 1972)

Bij de zelfde rnijten soort is men er ook in geslaagd
in inteelt lijnen te selekteren op sexratic's. Veel dochters
blijkt daar een semidominante eigenschap te zijn. Dc moeder heeft
een zekere kontrole over de arrhenotokie en er was cen zwak
fenotypisch maternaal effekt aantoonbaar bij genetisch identieke
vrouwtjes. Dat zou dan erfelijk moeten zijn via een
cytoplasmatisch systeem. Natuurlijke sexratio's vertonen een
zekere varabilitet door gerietisch pclymorfisme. Dc hc'eveelheid
ingebrachte sperma heel t we? een voorspellende waarde en kan door
bet vrouwtje beinvloed worden via het formaat van het
receptaculum seminis en de diameter van de ducti. (Overmeer &
Harrison 1969, Mitchell 1972)

Over de cytogenetika var Collembola konden geen gegevens in
de voor handen zijnde literatuur worden aangetroffen.

Populatie genetika.

Zeker voor populaties van bodemarthi-opoden die zich in een
landbouw systeem handhaven is dispersie een belangrijke faktor.
Gunstige plekken bestaan daar per definitie maar kort doc'r de
grote antropogene heterogeniteit. Dispersie, gedefinieerd als de
afstand tussen geboorte en cileg, is van belang voor de geneflow -

Dc relatie tussen dispersie (d) en geneflow (1) is: lO,5d mits
de vruchtbaarheids dag niet veel later valt dan de helft van de
ievensverwachting. (Endler 1979) Daar mijte-n hun eileg spreiden
en hij voorkeur pas na dispersie beginnen en springstaarten
meerdere generatieve perioden kennen, zal geneflc!w bij deze
groepen mogelijk zelfs nog jets hoger liggen.

In 'ice? te onderscheiden populaties treed a? sod
reproduktieve isolatie op. (Helle & Overrneer 1972) Veel mijten
populaties zullen onstaan uit bevruchte preovipositie vrouwtjes.
(Sabelis 1981) Daar door krijgen startende populaties het
karakter van farniliegroepen. In ceo gunstige habitat zi.jn met
name opportunistisohe soorten daaraan aangepast door ceo sterke
voorkeur voor sib-paring. (Helle & Overmeer 1973) Di. t

veroorzaakt in genetisch opzicht kleine neighbourhoods,
gedefinieerd als de plek waar beide ouders met de zelfde kans
vandaan komen, in optimale milieu's. Terwijl de 'shifting
balance theory' .juist kleine neighbourhoods in suboptimale
habitats voorspelt. (Endler 1979) Voor bodemarthropoden heeft
deze theorie kennelilk geen hoge validiteit.

Cenc'emde sib-paring staat enigszins haaks op da grote
variabiliteit die in populatiesmoct worden gehandhaafd, om in
ceo in ruimte en tijd heteroseen milieu zowel te overleven, vcort
te planten, als opnieuw 220 dispersie toe te komen (Birch 1977)
Inteelt geeft a? in de F.. generatie viabiliteitsverlies. Dit kan

—, ,- r',,. ,-, ,—, ', H c' C- — 1--, - C. r .-, .—, y 0,0, 7-, C-, 7-,) 7 r. - C 4 7-C 'J 0, 1 ( 0_'—'-----—"- -'-- --generaties. (Helle &3vermeei- 1973) Door dit samenspel van twee
mechanismenoostaat ceo zokere golfbeweging in dc boeveelheid
genetische heterogeniteit die in norulaties van ceo soort
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Bij diocie en sexuele voortplaoting is genetische variantie
en polymorfisme versekerd. Dominantie in genen werking kan via
pielotropie polymoufisme bevorderen. Genetische variantic is

i- ,—, —1 .=. 4 i, 4 4,4; .=. 1 C. -t r- , C Cr =, C -4 4 ÷ 4 , 1 f-I ,-, + I oc- -v C r, -r cv v,— '—, ,-4 Cr,



ontbreken van aciditieve genetisohe variantie moet worden geweten
aari het gebruik van inteelt iijnen van laboratoriumpopUlaties. In
de natuur is variantie voldoerde aanwezig. (Rose 1982, Hegmann &

Dngie 1982)

Bli ci deze inechanismen is het haast verbazing wekkend dat
er nog sexuele voortpiantirig optreedt. Met name bii
arrhenotokiene xnijteri uit een semistabiel bodemmilieu met
incidenteel optreden van veel manneties zijn die omstandigheden
aanwezig voor gynogenetische voortplanting door hybridogenetische
triploiden. Daarbii paren onervaren of icag rangorde manneties
met triploide vrouwtjes, waarna sperma geinduceerde
parthenogenese op gang komt. Dc fitness van de triploiden is vack
hoog waardoor ze tot 84% van de vrouwelijke waard populatie
kurinen inemen. Met name het 'gefixeerd niche model7 , dat zorgt
voor het snel vast leggen van de eigensc:happen van beide ouders
die in een nieuwe niche passen, zou bij bodemmijten van
toepassing kunnen zijn. (Vrijenhoek 1979)

Vc'or bodemarthrc'poden is het in het algemeen van belang dat
de genetische plasticiteit van de populaties grc'ot is. Zeker
wanneer de generatietiid korter is dan do tiid wacrin
milieuveranderirxgen zich vocirdoen, heeft de mogeliikhoid cm een
niouw genotype in te kunnen brengen overlevingswaarde vcor do
soc'rt. Bi die mesc'fauna spelen mutaties en rekombinaties in dit
opzicht een rol. Soorten met sexuele vc'ortplantng kunnen met
dominantie, kanaliserende selektie, gekoppelde genen.
crossing—over en heterosis cok eon groot aantal veranderingen
can. Bii opportunistische soorten zal een afwisseling tussen
sexuele- en pcrthenogeretische vciortplanting eon evenwicht tussen
flexibiliteit en stabiliteit bewaren. (Birch 1960) Konkreet
kunnen deze processen eon rol spelen hii cryoprctektiva in zcmer-
en wintergeneraties. (Joosse 1983) Ook de aangetroffen
ioodtolerantie bii springstaarten zal via eon dergeiiik systeem
verworven zijn. (Joosse & Verhoef 1983)

Fluktuaties in heterozygc'tie kar: eon duideliike samenhang
vertor:en met de seizoenen. Selektie en biootstellir:g zijn vaak
ahiotisch, zoals meteorclogisc;h van card. Zeker bij gekoppelde
genen zoals gedrag en pignientering ken dit tot verschiller:de
selektiekoëfficiënten leiden in do loop van een jeer. (Berry
1979) Bli veel faktoren bestact kovariantie door pleiotropie of
genetisc.he koppeling. Dear door kunnen populatie groel
versnellende en vertragende effekter: optreden door gelijk
gerichte of tegen gesteld gekoppelde eigenschappen. (Hegmann &
Dingle 1982)

Er is eon verband tussen een can hot milieu can gepaste
levenswijze er: de erfelijkheid. In eon stabiel milieu. zoals bet
euedafon, zal do mesofauna eon hoge heritabiliteit op do dear
gunstige cigensohappen bezitten. Veak ZC1 dit gepaard gaen met:
eer niet konstente selektio, eon genetische kompositie van de
populatie die afhengt van zeldzamo mutaties.. lokale krisissen en
kolonisaties cmi eon fenotype wet voldoende instact 15. cm dear een
reaktie op to geven die de homostetie beweard. (Berry 1979)

popuicties zijn neast eantailen ook do fenctypen en
genotvpen vsn belang. Zo bunnen bet voorbomen v3n os.c ± llaties en
extinktie verkicert worden uit genctypen die alden niet in hot
voordee? z± n hi veci cf wein±g soort gencten. (Birch 1960) En
uordt do m,te van populatie roei heinvloed door bet genotype vsn

do Cc: jn( V1OUCmi . -ogs.3nn & EjO



Koëxistentie.

Experirnenten -

Mikroarthropcden die bii monstertechnieken in het veld samen
wcirden aangetr-offeri ziin daarom nog geen niche delers. In eeri
experimentele opzet kan wel gegarandeerd worden dat gilde gencten
oak daadwerkel i jk konkurreren cm de beschi kbare brcnnen.
Hypoastrura denticulata, Onychiurus armatus en Sinella caeca
getest in 'de Wit'vervangingsreeksen geven voor' springstaarten
een dergelijke gildetcets. Daarbij bleek Onychiurus de snelste
populatieontwikkeling te hebben bij afwezigheid van konkurrentie,
dat Hypogastrura bet aJ.leen ced deed wanneer de temperatuur
konstant op 16CC werd gehouden, en dat Sinella of Hypogastrura
b.i die teniperatuur de konkurrentiestrijd won afhankelijk van deinitiatie aantallen. Dc konkurrerende eigenschappen berusten op:
oöfagie, kannibalisrne, hinder van interferrentie met de
csvipositie, initiaal populatie grcotte en milieu cmstandigheden
zoals de temperatuur. (Lcngstaff 1Q75) Met andere wocrden; in een
natuurlijke niche zijn deze socrten cok niet echt vergelijkbaar.
Slechts door scheiding in plaats of tijd zijri deze scorten in het
zelfde bodemprcfiel aan te treffen.

Eon tweede studie aan Collembolen is uitgevcerd in een
bodemprofiel met soorten uit de geslachten: Tul1beria.,
Onychiurus, Falsomia, Iscutoma, Brachiostomella, Sminthurides en
Friesea. Dc dominantere van deze soorten hadden een vaste
aantalspiek in de loop van bet seizoen, gescheiden van do pieken
van de koëxistenten. Verder bleek er in do loop van het iaar
veelvuldig hc'rizontale en vertikale migratie op to treden. Ock
zodanig dat de verschillende levensstadia op een andere diepte
voor kwamen. Dc jongere dieren zaten dieper. Daarnaast bestcnd
er verschii in de verdeiling over bet profiel. Zc' zat Onychiurus
procampatus uitsluitend in aggregatios van zo'n 25 cm dcorsnede.
(Milno 1Q62) Ook bier zijn ogenschiniijke niche delers spatiëel
en temporeel goscheiden.

Het onderzoek aan samen voorkomende springstaarten in do
Nederlandse bossen lijkt veel op het voor gaande. In alle
onderzochto bosson kwamen 5 tot 7 soorten samen vcor. Deze zorgen
in bet ekosysteem vocr verhoging van do afbraak intensiteit enbet versnellen van do kringlopon. Do evolutie van dat systeem is
gestuurd door kolonisatie, koëxistentjo en extinktie, wat soorten
rijkdom, niche differentiatie en kompetitieve exklusie oplevert.
Zeer interressant is de stoning dat lager in de voedselkoten,
konkurrentie corder eon rd speelt dan prodatie. Ovortuigond
voorbeeld hiervan zijn drie drcogte tclerante algeneters.:
Lepidccyrtus lignorum, Tomocerus flavoscens en T. longicornis -
Eij a? deze soorten is bet uit hot ci kcrnen bet kritiEche momenten is hot corsto kohort elk jaar hot grcotste. Waarschijnlijk
docr dat vcedselkonkurrentic maximale vccrtpianting verhindert.Alleer. na eon regonbui bestaat do elegenheid orr in do bcmen to
f:.rageren. Do populatie cmvana wcrdt bij alle due, uitsluitend
,-,---- L l--- 'a• icr.r-, r.ir V'''- >'• '—:'-'-"

Eon andere test op do sate van saironn',en van zi Idegenoton
is uitgevcsrd bij twoc mi ten sot eon cverlappende niche.
HermanrJella granulata en Nc'thrus svl'ortris hobben
respektevelijk voorkour voor do strooisel- en do
fermentatielaEE. Zi verrrisn e aar door mikrchabitatvCedse1brrn selokti. ier it kcmnotitie fa:tc'ron:c.1r,'—c---t ¶fc'C+r.;r- ,,tr :m\7rP.-' Cr. C.'icz1lr,c t.'



xudaten. Do niche scheidin wordt verocfrzaakt door dat eon derde
van do Nothrus populatie geassocieerd is met faeces van
duizendpoteri en do grootte van bodemholten een diskrimirierende
faktor vormen. (Anderson 1978) Ock bier bii.jken weer crdfagie en
verstoring van de olleg wederzijds boinvioedende faktoren. Verder
is het duideiijk dat bij eon enge definitie ieder ziin eigeri
niche heeft en eon brede dofinitie goon biclogische waarde
vertegenwccrdigt. Nothrus kan niet in een te kleine bcdemruimte
komen.

Uitgaande van do hypctthese dat oppervlakkig geliikende
soorten vaker samen voorkomen dan opvallend verschillende
soorten. zijn de geslachten van Acaridae: Veigaia en Asca
vergeleken. Beiden komen vcor. van de strcoisel- tot do AL-laag
in eeri gemengd bos. Hier blekon anatomische verschillon al op
gescheiden vc'odsei patronen to wijzen. Er was eon duideiiik
andere tanding aanwezig op do cheliceren. Wat aangovoerd wordt
als een konfirmatie van Gauso's hypothose; dat twee soorten met
do zelfde ekclogie niet samen kunnen voorkomen. Of in woorden van
Hardin: "Komplete konkurrenten komen niet samen voor." (Hurl butt
1968) Dat kan ook geinterpreteerd wcrden in de zin dat or aitlid
ofuel spatiële scheiding ofwel tempcrele scheiding cfwel
voedseldifferentiatie in hot spel zal sun.

Theoriën -

Van de theorie dat soorten so stork ekolc'gisch identiek
kunnen sun dat ze eon zelfdo niche bezetton, kan worden afgeloid
dat or eon limiet mc'et zijn in bet aantal en do geiijkenis tussen
dergeiijke soorten. Hot aantal is daarbij afhankelijk van de
niche breedte en hot milieu. Onevenredig verdeelde bronnen
verlagen die limiet. evenals de produktiviteit van do a?
aanwezige soorten. Milieu c'nzokerheden verruimen de limiet. Er
bestaat voor elk koëxisterend soortenpaar eon waarde 'L' zodanig
dat wanneer twee soorten. seer dan L op eikaar liiken een
indringer eon intermediare niche moot zien te bereiken. Zijn do
twee gevestigden praktisc:h identiek don is do enige realistische
taktiok Os een van do twee zc sterk ekoiogisch to benodoren dat
doze or uit gekonkurreord wordt. Wanneer do twee soorten moor
dan L verschillon maakt eon indringer goon kons, osdat tusson die
twee niches kennenli ik geen levensvatbare omstondigheden
voorkomen. (MacArthur & Levins 1967)

Eon overzicht van void bemonsteringen gedurende vele jaren
en dwars door allerloi mogeliike systematische groepon en
ekosystemen, leidt c'nafwendbaar tot do konklusie dot:
kongenerische soorten vaker don op grond van hot toeval verwacht
kan worden somen voorkomen. Door ult vo?gt dot kompetitieve
exklusie slechts eon van do interaktie mogeiiikheden is en niot
de natuurwet waarvoor bet sinds Darwin's "Origin cf species"
gehouden is. Dc vraag of. genetisch verwant niet aitlid samen
gaat met ekc'lcgisch verwant, dringt zich op. Do school wasrop
analyse ploats vindt is van helang. i<ornpetitieve exk].usie kost
alleen voor woar twee soorten gebruik moken van eon zelfde bron.
Binnen een soort, tussen individuen, kan we? konkurrentie
optreden. Eon aethodologisc h sluitend bewiis I<an verkregen
worden door do H hypot hose; niche schoiding tegen do H
hypotbese; willokeurig samen gesteide Ickalo fauna's, to toets.en.
Dot bewils leidt dan tevens noor do konklusie dat kometiti.e goon
drijvende kracnt achtor do evolutie han in. Hot is znder:
"Survival cf the fittest als WO?: hot niet overleven van do
cnaanei1asto. Oc hot bo:a-ip '::oldzasa sccr t ' host in eon ander



licht te stasri. Op de meeste plaatsen is elke soort zeldzaam. Een
paar soorten maken een groot dccl en veel soc'rten maken maar cen
paar procenten van die aaritallen uit. (den Boer 1880, 1985)

Integratie.
Wordt nu in het licht van de theorievorming terug gekeken

raar de experimenteri dan blijken een aantal zaken op te vallen:
Bij het vergelijken van soorten blijken fysiologisc:he problemen
een veel grotere handicap in de proeven te vormerL dan op grond
van gevestigde koaddaptatie verwacht mocht worden. Scorten die
voor een test zijn uitgezocht omdat ze in de zelfde niche zouden
voor komen blijken bij verschillende temperaturen te moeten
ic'rden gekweekt. (zie Longstaf 1975) Het patrocin van de
erfelijkheid van de bekeken cigensohapper: suggereerd nog al
versc.hillende selektiekrachten. Wat leidt tot de kc'nklusie dat
die eigenschappen nooit in een zelfde milieu geëvolueerd kunnen
zijn. (Anderson 1Q78) Taktieken vcor kcëxistentie worden cerder
op een hoger abstraktie nivo dan op soortsr:ivo gezoc.ht. (Hurlbutt
1Q68) Hoewel bet soorten ziin die konkurreren, geslachten of
families zijn abstrakties die per defenitie niet kunnen
konkurreren.

Dit lijkt genoeg redenen cm konkurrentie tussen kcëxistenten
tot een zeldzaam verschijnsel te verkiaren. Als cen alternatieve
verkiaring voor bet samen voor komen van soorten met een zeifde
ekologie kan aan optimalisatie modellers gedacht worden waarbij
evolutie langs polygenetis.che paden gaat. Vcilgens bet principe
bet genotype erft over maar bet fenotype staat aan selektie
bloct. (Stearns 1880)



Verder onderzoek.

Selektie kriteria.
Uit het voorgaande literatuurovei-zicht blij ken in elk geval

dr'ie duidelijke omissies in hot totaai beeld van do vereiijking
van ekologische strategiën van do twee arthropodengroepen: Er is
tot nog toe eeri relevant werk gedaan aan de cytogenetika van
springstaarten. Vceds.el en prooi voorkeuren ziin in beide grc!epen
maar zeer ten dele bekerid. Welke soor ten uit beide grcrepen een
vergelijkbare niche bezetten is onvoldoende holder.

Dat leidt tot do koriklusie dat or nog 'ieel onderzoek naar
allerJ.ei ekologische parameters van aigemeen voorkomende scorten
gedaan zou moeten worden. Met name op hot gebied van vcedsel
voorkeuren zijn daar voor veel belovende technieken voor handen.
Er zijri aanwijzingerz dat in elk geval onder do Acaridae, eon
aantal soorten met een obligate voedselkeuze zitten. Dc relatie
monddelen—prooi is eon hoop volle onderzoeksrichting. evenals
allozym vergelijkingen tussen habitatgencten en darminhcud van
mogeliike predatoren. Ook kunnen veldbemonsteringen zoals
uitgevoerd ter vergeiijking van gangbare en geIntergreerde
landbouw, veel ontbrekende kennis aanvullen. (iaarplannen
Proj ektgroep odemekosystemen)

Os do rolovantie van dit werk voor de kennis van do
bodembiologie en de bodemvruc.h'tbaarheid te versterken vait hot
aan te bevelen twee thema's cer:traal te steilen: Effekten van do
mesofauna op do mineralisatie in landbcuw systemen. en:
Biologische hestrijding van bodes gebonden fytopathogenen. Uit
het voorgaande overzicht vallen voor beide ric.htingen enige
suggesties te destilleren.

Mirieralisatie.

In eon laridbouw ekosysteem bestaat de input vocr
mineralisatie in de bodes uit gewasresten, groenbemesters en
dierlijke most. Van kunstmest sag worden aangenomen dat het in
voor de plant bruikbare vorrn wordt aangeboden en hodemfauna
daar op goon invloed zal uit oefenen.

Voor do mineralisatie van gewasresten en groenbemesters is
uiteraard eon ruimo mikrofiora noodzakeli.jk. Van do rnesofauna han
eon bijdrage worden verwacht hij processen ala toegankolijk maken
voor de prirnaire aantasters en besrnetten met propaguies daar van.
(Andersen 1g78, Dyer & Swift 1ci7g van Straalen e.a. iges) Daar
voor zullen soorten uit het epigeon noodzakelijk aiim. Mogeliik
is do mate waarin deze groep veer heat eon to kwamtificeren
faktor in de verschillen tussen aangbare en geIntorgreordo
landhouw.

Bij hot geschikt saken van moat veer do plant zuliem seerten
uit hot hemiëdafon en hot cuedafen eon rci apolen. Oekhier zal
hot eigenliike omzetten weer van do mihroflcra seeten hemen.
Daarvan sag warden aan genomen dat or voidoende kiesen van
aariwezig aiim tegen do tijd dat do meat op hot land ligt. Er zin
intusson diverse aanwijzinaen dat mesafavna eon veranellende
invloed op doze omzett±ngon ham uiteefenen door do, in do
primaire konaumenten vast gelede mineralen woos in do kringloop
te breneen. Cek reageren mikrcflcra 'a vaamo t pepulatiesroci hi j
eon matiEc begraz rssdrjk. Vegtor 1':f, eiier 1c57. keels in
press Hierbij sullen bakterlvcren, funaifasen on namatefagon eon



rol spelen. Nadere studie riaar op welk moment zo'n versnelling
ewenst is in verbarid met al dan niet aanwezi8 ewas lijkt
4rLselik. Dc stuurbaarheid van deze komplexe processen lijkt
voorlopig niet erg groot.

Het is weJ.lic:ht goed om er in dit verband nadrukkelijk op te
ijzen dat bet vooral de predatoren van de chemcautotrcfe
c'ranismeri zijri waarop dit onderzoek zich zou moeten richten. De
rol van toppredatoren is in bet licht van bodemvruchtbaarheid
slechts een zeer marginale. Niet alleen is hun rol in nummeriek
opzic:ht duidelijk klein. maar ook suggereren de theoriën op bet
ebied van populatiestrategiën dat de aantallen van de
mikrofloragrazers eerder door hoeveelbeden voer dan door de
predatoren beheerst worden. (Usher e.a. 1971, Usher ea. 1979)
Alleen het werk aan kevers als predatoren var sprinstaartengeeft een indikatie dat 'tweede orde' predatcren een zekere
jnvloed kunnen hebben op de bodernvruchtbaarbejd. (Ernsting 1978,
de Ruiter 1987)

Wat een literatuur onderzoek naar ekologische strategiën ook
du±delijk maakt is dat. bij bet opstellen van modellen van
eriergie-, koclstof— en stikstofkringlopen, er uit gegaan zou
rnoeten worden van de 'gilden' of te wel van de trofische riivo ' s.
Systematische groepen ais Acaridac of Collembola ziin zo divers
dat ze ten ene male als katechorie voor koputersirnulatie
onbruIkbaar zijn. Ook al orndat de versohillende scorten uit cen
gilde elk op een ander moment in bet seizoen hun aantalspiek
hebben. Daarmee kan de invloed van een trofisch nivo ult een
voedselketen in de ioop van het iaar verrassend verschiilen.
(Mime 1962. Vegter 1985)

Biologische bestrijdin.
Dc ekonomiach meest belangrijke teelt in Nederland is die

van de sardappel. Daar bli treden drie vormen van boderngekoppelde
produktie remming op. Dc mogelijkheden voor bet toepassen van
mesofauna bij een of andere vorm van biologische hestrijding van
deze problemen lijken nader onderzoek waard. (Brussaard 1986)
Geen enkel organisme zal ooit als strategic hebben cm zijn prooi
uit te rocien omdat daarmee zijr: elgen bestaansmogeiijkheden
zouden zijn uitgeput. Biologische bestrijding zal this aitijd
bljven steken in reduktie van de plaag. (Murdoch & Oaten 1975.
Mrebs 1978.)

Als cerste kan cen nog onvoldoende onderzocht verschijnsel
worden genoemd wat optreed bij bet in achtereen volgende jaren
verbcuwen van aardappels op bet zeifde perceel. Dc dan gevonden
opbrengst remrning verdwijnt bij sterilisatie van de grond en zal
dus van rnikrobiële oorsprong zijn. Het aanbrengen van een
Pseudomcnas infektie schijnt ook soelaas te brengen - Het daar
ac.hter liggende mec.hanisme zou vooral berusten op konkurrentie cm
driewaardige iizerionen (Fe'). (Brussaard 1986) Door het
manipuleren van bc!dernarthropcden populaties is bet misschien
rnogeli jk cm Pseudomonas in de kompetitie te cndcrsteunen dots bet
hevorderen van een semebtieve s,ikrofaas. (voigens iceedn van
Usher e. a. 1971 Dc g nden 'rccivastbicd van scmmige
springstaarten bied bier p :ticvc. (Ushcr c. a.
Mogeiijb nnen bcdcsd±crer. ir bet aicescen sen bidrage levc-ren
aan bet enten van hot pootg,csd cf a in dc src'.nd aanwesige
pantendeien rr;t?t Psevd':iicrs. vc1ens i':iecin van Vester 1DSS
8i keuze van de juicte C is c'it arschi jni jk sen VC5i

C P r -, - - Ct ' C, flfl , ', = C, , fl I ) In - = ' = tn :4 .- — nfl- 1 It



nog te weinig over het gedrag en de heInvlc'edbaarheid daarvan
bekend bij arthropoden om al kandidaatsoorten aan te wijzen. Dc
rnogelijkheden van genetische manipulatie zijn bij sprirgstaarten
onbekend en bii miiten niet hoopvol. (Overmeer & var Zon 1973)

Een tweede probleem bii de aardappelteelt is het optreden
van Rhizoc:tonia solani. Een schimmelziekte die jaren in een
perceel akkergrond aar:wezig kan blijven. De ontdekking van de
hyperparasiet Verticillium biguttatuni biedt op termijn mogeliik
een opicissing, maar is niet zonder nicer in het veld toepasbaar.
In het onderdrukkeri van skierotia op de knollen doet deze
schimmel niet onder voor fungiciden. Dc mycoparasiet is ec'hter
onvoJ.dc'ende instaat om bii een hoge infektiegraad, Rhyzoctonia in
die mate te hinderen dat geen oogstverlies optreed. Een tweede
hindernis is dat de texnperatuurtrajekten van gastheer en parasiet
elkaar niet volledig dekken. Dc daar door ontwikkelde
groeiachterstand bii de hyperparasiet werkt het onder kontrole
houden van de aardappelinfektie tegen. (Brussaard 1986)

Mogelijk dat ook hier mijten en springstaarten de
konkurrentie verhoudingen wat kunnen verschuiven ten gunste van
de aardappeloogst. De inzet van fungivoren zou hier een dubbele
aanpak kunnen betekenen: en enter: met prcpagules van Verticillium
solani en het toegankelijker maken daar van, voor de gastheer en
het nc'g eens extra aantasten van die Rhyzoctc'nia plaag. (Andersen
1978, Dyer & Swift 1979, van Straalen e.a. 1985) Het verdient cok
hierbij aanbeveling van meerdere schimmeletende scJcrten uit te
gaan wegens individuele voorkeuren en socrtsgebonden
mc'gelijkheden. (Murdoch & Oaten 1975)

Eeri derde belager in de cykiische teelt var: aardappeller: is
het aardappelcyste aaltje. Gicrbcdera pallida en C. rostochiensis
zijn de systernatisc:he namen van de oorzaken achter de beruchte
aardappelmoeheid. Juist het optreden van twee soorten maakt het
induceren var: resistentie, in welke von dan ook, ZC! ingewikkeid.
Dc flu gevolgde techniek van chemische bc'derncintsmetting stuit op
grote milicukundige bezwaren. Aangencmen mag worden dat jone
alen in de cyste, opgezwollen en afgestorven moederlichaam, niet
anders dan met behuip van pathogenen zijn te benaderen.
(Brussaard 1986)

Mikrciarthrcpoder: kunner wellicht ook hier de rol van
transporteur vervullen. Maar een forse bezettir:g van het
trofische nivo van de nematofagen moet toch een aanvullir:g kunnen
leverer in de plaagreduktie. Het kwetsbare moment vcor de
nematcider: is de fase van uitzwermen. Slechts een brede predatcrer:
kcillektie var: multivoltiene soorter:, die tijdens de cystefase op
andere aaijes terug 'iallen kar: hier op inspelen. Hot verdient
aanbeveiing cerder eer: gilde dan eer: sclcrt hiervcc'r te
selekteren. Immers spnir:gstaarten zUn veelal cmnifaag waar door
ze heter c'venlever: bij het or:tbreker: var: de piaagorgar:ismen.
Ar:derzijds verschilien miiten en spnings.taarten in gevceligheid
vc'c'r milieufaktorer:, waar door juist ocr: mix van sccrter: wel cens
suk5esvol zou kunnen zi jr:. (Mime 1962, Andersen 1978, Dyer &
Swift 1979) Daarbij is hot zeker niet uitgeslcter: dat de gewenste
sc'c'rter: al in pc'ter:tie in akkerbouwgrond aar:w.::i zijn. Zodat
alleen ocr: aantal kultuurmaatreelen ger:oeg zou kur:nen zijr: cm
prc'fi it van demo aar:pak to kunnen hebben.

A? doze richtir:ger: vragen cm nader or:derzcek. Hot Ir:stituut
voor bodemvruchtbaarheid in Harer: is ocr: van do weinie piaatsen
in Neder land w:ar do expertise cr hot gebiod van mc veei



verschiliende diergrcsepen aanwezig is. Dc unieke kansen die dithiedt zcuden de cnderhavige ondei-zceksvrager1 dichter bij cenoplossing kunnen brengen -



Samenvattjng.

In landbouwekosystemen spelen mijten (Acaridae) en
s.pringstaarten (Cc'llembola) oensohijn1ij1-z eon zeifde rol. Doze
kr±ptie probeert enige gegevens aan hot Iicht to brengen hoe twee
sytematisch zo versohillende diergrcepon zo vaak in
vergelijkbare niches aangetroffen kunnen worden.

Daartoe wc'rder do systematiek, de anatomic, do ontwikkling
en enkele funktionele indelingen bosprokon. Vordor worden do
populatieontwikkelingen hehandeld. waarbij theoriën als unieke
bron verdeling en modelmatige benaderingen san do orde kcmen. Ook
wordt aandacht besteed aan do reaktie mechanismen op abiotischo
faktoren en problemen als. voedselvorgaring en predatie. 1et name
in de levensstrategien blijken enkole rolevanto versohillon tozitten. Zo staan: afwisselend vruchtbare- en fourageerporioden
bij springstaarten tegen over door lopende elleg na bet boreiken
van voiwassenheid bij mijten. Daarbii is ellog gekoppeld san
herhaside (springstaarten) of cenmalige bevruohtingen (mijte-r:)
gepaard gaande met hot afzetton en opnemen van eon spermatofoorzcials dat bij 'eel soorten springstaarten gast of eon ontmoeting
van de beide sexseri zc'als dat bij mijten bet geval is..

Fourageer optirnalisatie modellen worden op hun
toepasbaarheid biJ rnikroarthropodon bekeken en verschillen inmigratie mechanismen besproken; anemochorie 515 ci (Collernbola)of foresie door hypc'puslarven (Acaridse)

. Ook do oorzaken en de
effekten van do sexratio komen san bod. Wat hekend is over
chrornosciomsantallen en sexdeterminatie en hot voor komen van
part her:ogenese wordt besproken -

Over do effekten van bij arthropoden voc]. voor komonde
familiegroepen op do populatie gonotika worden met name do
mechanismen voor het bewaren van voldoende genetisohe variatie
besproken. Eon onmisbare eigenschap in oen heterogeen milieu,
terwiil temporele homogeniteit sib—paring bevoordeeld.

Experimonten over koëxistentie worden getoetst san thooriën
over konkurrentie. Wat loidt tot de konklusie dat kompotitieve
exklusie sleohts een uit vole mechanismer; voor hot reguleron van
hot samen voor komen van soor ten is.

Do mogelijkheden voor vorder c'nderzook zijn uit to splitson
in drie riohtingen. Hot verzamelen van algomono biologische
gogevens over mikroarthropoden is daar broodsto van. Eon
instituut als bet lB zou zic.h kunnon richten op do effokten van
totale trofisc.ho nivo ' s op do bodomvruchtbaarheid en op de
niogelijkhedon voor hot inzetter; van hole gilder; bij eon vorm van
miliouvriendelijkero pisag bestrijding. Do ingangen hiervoor bijdo toolt var: aardappellen kriigen specials aandacht. Voor eon
santa]. van doze optios is dit work a]. in ocr; uitvoerendo faso.
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