Eerste druk 1967
Tweede druk 1972
Derde druk 1975

Dezeuitgavebevat detekstenvan devoordrachten diezijn uitgesproken
tijdenshetsymposiumPopulatiebiologie,datwerdgeorganiseerd doorde
BiologischeRaadvandeKoninklijkeNederlandseAkademievanWetenschappenop31maarten 1 april 1967inhet Koninklijk Instituutvoorde
Tropen te Amsterdam.

%6>

POPULATIEBIOLOGIE
BIBLIOTHEEK
PLANTEZIEKTENKUNDIG CENTR.
Binnenhaven8 - Postbus8122
6700ER WAGENINGEN

BIBLIOTHEEK
DER
LANDBOUWHOGESCHOOL
WAGENINGEN

fpudocI

Centrumvoor Landbouwpublicatiesen Landbouwdocumentatie
Wageningen-1975

3 0 ? ^L

Copyright: Pudoc, Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen
Druk: H.Veenman en Zonen N.V., Wageningen
4*

BIBLIOTHEEK
DTR
LANDBOUWHOGESCHOOL
WAGENÏNGÉN

Inhoud

Woordvooraf
Prof.Dr.D.J.Kuenen Zoölogisch Laboratorium der RijksuniversiteitteLeiden

7

Variatiesinaantallendiereninnatuurlijkepopulaties
Dr.H.Wolda ZoölogischLaboratoriumderRijksuniversiteitteGroningen

11

Experimentenenmodellenin de populatie-dynamiek
Prof.Dr. H.Klomp Zoölogisch Laboratorium der LandbouwhogeschoolteWageningen
37
Epidemieënalspopulatiebiologischverschijnsel
Dr.J.C.Zadoks LaboratoriumvoorPhytopathologiederLandbouwhogeschoolte Wageningen
57
Individuenpopulatiebijplanten dier
Dr. W.H.van Dobben Instituut voor Oecologisch Onderzoekte
Arnhem, voordien Instituut voorBiologisch enScheikundig Onderzoek vanLandbouwgewassen te Wageningen

80

Populatiegenetica
Dr.Ir.J.H.vanderVeen AfdelingErfelijkheidsleerderLandbouwhogeschoolte Wageningen

108

Genetischevariatieenselectieinpopulaties
Dr. W.Scharloo Genetisch Instituut der Rijksuniversiteit teGroningen

126

Natuurlijke selectieenoecologie
Dr.K.Bakker ZoölogischLaboratoriumder Rijksuniversiteit te
Leiden

147

Soortenpopulatieinhetplantenrjjk
Dr.CheH.Andreas Botanisch Laboratorium der Rijksuniversiteit
teGroningen
174
Populatieensoortindediersystematiek
Prof.Dr. K.H.Voous Zoölogisch Laboratorium der Vrije UniversiteitteAmsterdam
190
Nabeschouwing
Prof.Dr.D.J.Kuenen Zoölogisch Laboratorium der RijksuniversiteitteLeiden
211
Literatuur

218

Register

232

Woordvooraf

PROF. DR. D. J. KUENEN

De fysicus doet zeer nauwkeurige waarnemingen aan onzuivere stoffen,
dechemicusdoetonnauwkeurigewaarnemingenaanzeer'zuivere stoffen,
aldus een oud en misschien wat verouderd grapje.
Maar al is deze uitspraak oud, ze bevat toch een aantal elementen
diehet overwegen waard zijn. Er wordt over nauwkeurigheid gesproken
en over de zuiverheid van stoffen, en op grond daarvan worden verschillende delen van de natuurwetenschappen en hun onderzoekers met
elkaar vergeleken.
Alsmen debiologieindezeoverwegingen betrekt dan ishet duidelijk,
dat de vergelijking met de natuur- en scheikunde dubbel negatief uitvalt, want de bioloog doet zeer onnauwkeurige waarnemingen aan materiaal waarvan hij de samenstelling slechts kan gissen.
Desituatieisoverigensgeenszinsgelijk indeverschillende onderdelen
van de biologie. Het deel dat nog het best bij de exacte wetenschappen
past is de 'moleculaire biologie', waarover in 1966een belangrijk symposium is gehouden. Het is een terrein waarop de chemicus zich kan
wagen ondanks het feit dat hij met structuren werkt die wel veel complexer zijn dan voor hem gebruikelijk. Hier kan defysico-chemicus zijn
technieken en theorieën gebruiken en toetsen, hier kan de analyse deelgegevens opleveren die aan de eisen van de exacte wetenschappen voldoen en die ons inzicht in de essentiële kenmerken van de levende stof
met sprongen vooruit hebben gebracht. Het resultaat is verbazingwekkend en verheugend,enookzij,die ditterrein niet zelf betreden, bedienen zichvan dedaar gebruikelijke termenzonder schroom. Woorden
en begrippen als DNA, boodschapper RNA, grensvlakpotentialen,
ribosomen,aftasten vandegenetischecode,ennogveelmeerzijngemeengoed geworden, alis devraag gewettigd of elkegebruiker zich welvoor
ogen houdt wat nu precies deinhoud van degebruikte termen isen hoe
sterk hier op grond van beperkte waarnemingen wordt gegeneraliseerd.
De analyse van de cel en zijn componenten heeft veel nieuws opge-

leverd. Maar menmagnietvergeten,dat deanalysevanhetcomplex dat
organisme heet zonder daarmee verbonden synthese steeds een deelvan
het essentiële van de hogere structuureenheid wegneemt. Moleculen
vormen celstructuren, en celstructuren cellen, en cellen weefsels, en
weefsels organen, en organen individuen, en individuen populaties, en
populaties levensgemeenschappen, en dezelevensgemeenschappen vindt
men in een milieu dat bijna overal ter wereld voortdurend verandert en
dat zijn variabele invloed uitoefent op populaties, individuen, weefsels,
cellenen molecuulstructuren.
Wiewaagthet dannogeenorganismeinzijnmilieualsstudieobject te
kiezen? Misschien is er deze of gene overmoedige diezich onvoldoende
voor ogenstelt,hoecomplex delevendenatuur isenhoegroot dediversiteit diezichaanhemopenbaart. Hij zalspoedigontnuchterd raken en
elderszijnheilmoetenzoeken.Maarzekerzijnerooktallozendieweten,
dat studie op alle niveaus van integratie zinvol is mits men zich van de
mogelijkheden en moeilijkheden voldoende bewust blijft.
De oecologie stelt vragen omtrent derelaties van organismen en hun
omgeving, waarbij omgeving dan niet alleen het abiotische milieu aanduidt maar ook alleaanwezigeplanten en dieren omvat. Menkan daarbij individuen beschouwen envragen welke defactoren zijn die de aanwezigheid van een plant of een dier mogelijk maken, en tevens hoe de
omgeving de toestand van het individu beïnvloedt. Men kan nagaan
onder welke omstandigheden planten zich generatief of vegetatief vermeerderen en kunnen verspreiden, hoe dieren hun milieu kiezen, wat
zij eten, voor welke roofdieren zij prooi vormen, en zo voort.
Bij de studie van een aantal individuen van één soort bespeurt men
spoedig de verschillen daartussen en tevens het feit dat groepen individuen van één soort van plaats tot plaats verschillende eigenschappen
kunnen hebben. Dielokale groepen van individuen kan men populaties
noemen.
Het woord populatieis,zoalszoveelwoorden, inlosverband zonder
veelomslagtegebruiken. Maar naarmateeentermmeergebezigd wordt
en een dominerende rol in een onderdeel van de biologie gaat spelen,
groeit ookmeer denoodzaak ereenpreciezedefinitie vantegeven.
Bij het zoeken naar definities in de biologie stuit men vaak op de
moeilijkheid dat deze moeilijk zijn te formuleren omdat het leven zo
veelvormig is. Dikwijls moet men zich behelpen met een goede omschrijving. In het gevalvanhet begrippopulatiezou menzichvoorlopig
tevredenkunnenstellenmetdeomschrijving dateenpopulatieeengroep

individuen is die potentieel onderling kruisbaar zijn en die zich in een
ruimte bevindt waarvan de grenzen min of meer nauwkeurig kunnen
worden aangegeven; dezebegrenzingmaakt dat uitwisseling vangenenmateriaal met naburige populaties beperkt is.
Het feit dat dezeformulering al direct niet opgaat voor eenparthenogenetische populatie en dat het 'min of meer' getuigt van een inherente
onzekerheid behoeft niet te zeer te verontrusten: dit soort onvolmaakthedenismaaraltegoedbekend.
Er zijn botanici dieook eenplantendek dat uit veelsoorten issamengesteldeenpopulatienoemen.In ditsymposiumwordt echtermetpopulatie steeds een groep 'soort'-genoten bedoeld, al zal het na kennismakingmet deverschillendebijdragen welduidelijk wo/den, dat ook de
definitievanhetbegripsoortindebeschouwingenomtrentpopulatiesbetrokken moet worden.
Het belangrijkste vaneenpopulatiealsobject vanstudieisdat mener
andere eigenschappen aan kan onderkennen dan aan individuen. Een
populatie kan afwisselend groeien en afnemen, waarbij de toe- of afname dealgebraïsche somisvan geboorte en sterfte, van immigratieen
emigratie. Verder heeft een populatie een leeftijdsopbouw, d.w.z. een
verhouding tussen de grootte van de verschillende leeftijdsklassen, die
van belang is voor het inzicht in geschiedenis, de toekomstverwachting
en deprestatie van depopulatie inhet heden.
Een populatie heeft een zekere hoeveelheid genetisch materiaal beschikbaar enreageert daarom alseenheid opselectieveinvloeden van de
omgeving.Afhankelijk van degenenvoorraad kan daarom deenepopulatie op dezelfde veranderingen van het milieu anders reageren dan de
andere.
Voor het oplossen van vragen van depopulatiebiologie ishet experiment vaak onmisbaar. De inhetlaboratoriumwerkende zoöloog-onderzoeker heeft het daarbij in bepaalde opzichten gemakkelijk: de ruimte
diehij zijnpopulatielaat bewonenbepaalt hijzelf,hijkanzijn uitgangsmateriaal zelf kiezen, hij kan vaak zijn individuen tellen enhij kan desgewenstdetoestandvaneenwillekeuriggrootmonsterbepalen.
Develdzoöloog kan niet verderkomen dan min of meer betrouwbare
schattingenenhijvoeltsteedshet onbehagen dathijnietweethoegroot
zijnpopulatieis,waarhijdegrenzenmoettrekken, hoegroot deinvloed
van zijn bemonsteringsmethode is op de te bestuderen populatie. Maar
als hij zich door de problemen niet letterlijk uit het veld laat slaan, en
alshij door gepastetoetsen debetekenisvanzijn gegevensgoedkan om-

schrijven, zalookhij waardevolle gegevensverzamelen. Enhijishet die
moetnagaan inhoeverre deresultaten dieinbloempotten of melkflesjes
in de kamer met constante temperatuur, enmet papier en potlood achter het bureau behaald zijn, enigerelatie vertonen mét wat er werkelijk
indewereldrondomhemgebeurt.
De botanicus inhet veldheeft het gemakkelijker dan dezoöloogomdat planten een vaste standplaats hebben en omdat de analyse van de
factoren die hun groei beïnvloeden wat eenvoudiger is dan bij dieren.
Daardoor zijn kwantitatieve gegevens gemakkelijker te verkrijgen.
In de dierenoecologie heeft men verder de moeilijkheid van het veel
groteraantalsoortendieelkhunspecifiekeeigenschappenhebben,ookin
hun relatiemet hunomgeving.
Hetverrassendebijhetdierenoecologischwerkisdatmen,ondanksde
verschillende terreinen, dieren,omstandigheden en onderzoekmethoden,
telkens weer gelijksoortige, vergelijkbare causale analyses kan maken.
Er zijn geen wetten in de populatiebiologie, maar wel regels en regelmatigheden die onder uiteenlopende omstandigheden en bij zeer verschillendesoorten dierenuit degegevenstevoorschijn komen.
Dit symposium dient ertoe een aantal van deze regels en regelmatighedentepresenteren, eenconfrontatie tegevenmetenkelemethoden en
theorieën, en een aantal problemen op te werpen die om een oplossing
vragen. De auteurs zijn van verschillende aard en hun benaderingswijzen lopen in sommige gevallen sterk uiteen. Hun diversiteit is een
zwakke afspiegeling van deveelheid vanvraagstellingen en objecten die
indepopulatiebiologieaandeordekunnenkomen.
Het isniet mogelijk gebleken vraagstukken diebetrekking hebben op
toepassingen van de populatiebiologie in het programma uitgebreid op
tenemen:binnen detijd vantweedagenzou dat eentegroteversnippering hebben gegeven, en het leek onverantwoord de bijeenkomst over
eenlangeretijduittestrekken.Dehoopmagechterwordenuitgesproken
dat uit deze reeks voordrachten duidelijk zal worden wat men in de
modernepopulatiebiologiewil,endatditterreinvanonderzoek,hoever
het ook van dat van de disputerende chemicus en fysicus af ligt, een
bijdrage kan leveren tot een verdieping van inzicht in de levende natuur, waar de mensin leeft, waar hij afhankelijk van is,en waarvan hij
een integrerend onderdeel uitmaakt.
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Variatiesinaantallendiereninnatuurlijke populaties

D R . H. WOLDA

De planten- en dierenwereld zoals wij die thans kennen is het resultaat
van een zeer lange evolutie. Vele eigenschappen van planten en dieren
zijn pas te begrijpen alsweze bezien in het licht van deevolutie diehet
betrokken organisme in het verleden heeft doorgemaakt, zodat de
evolutie-theorie in het denken van vele biologen een belangrijke plaats
inneemt. Daarom ishet onderzoek naar deprocessen diebij deevolutie
eenrolspelenvangrootbelangvoordebiologiealsgeheel.Bijdit onderzoek speelt depopulatiebiologie eengrote rol. Eén van de aspecten van
de populatiebiologie betreft het onderzoek naar de oorzaken van het
aantal individuen van een soort dat men in een bepaald gebied, in een
bepaalde populatie, aantreft en het is dit aspect waarmee deze bijdrage
zichvoornamelijk bezigzalhouden.
De resultaten van dit onderzoek zijn ook van grote praktische betekenis. In het drie jaar geleden gehouden symposium 'Op Leven
en Dood' werd door diverse sprekers gewezen op de noodzaak om
de aantallen van allerlei voor de mens belangrijke dieren op een gewenst niveau te houden. Meestal betreft het dieren die bij massaal optreden schade opleveren aan de land- en tuinbouw of voor de volksgezondheid en wier aantallen men dus graag teruggedrongen zou willen
zien tot een zodanig laag niveau, dat geen schadelijke effecten meer
merkbaar zijn. Daarnaast staan de gevallen waarbij men het aantal
individuen graag tot een zodanig hoog niveau zal willen opvoeren
dat de opbrengst maximaal wordt, zoals haringen in de Noordzee voor
de visserij, karpers in een vijver voor de sportvisser, mieren in een bos
voor de bosbouwer en oesters voor de oesterkweker. Een natuurbeschermer zal zijn gebieden zodanig willen beheren, dat de aanwezige
aantallen individuen van plant- en diersoorten niet zo hoog worden
dat derest van delevensgemeenschap er schade van ondervindt en niet
zo laag worden dat er soorten uitsterven. Voorhet beheersenvandeze
aantallen op een zodanige wijze, dat met eenminimum aan kosten het
11

gewenste effect wordt bereikt zonder ongewenste neveneffecten, iseen
diepgaandekennisnodigvandemanierwaaropindenatuurdeaantallen
van dieren worden bepaald.
Bij het onderzoek dat wordt verricht ter verkrijging van deze kennis
neemt het zuiver wetenschappelijk speurwerk naast het meer praktisch
gerichte onderzoek een belangrijke plaats in. Wanneer men vrij isin de
keuzevanzijn proefdier envan zijn vraagstellingen ismenvaak beter in
staat tot dekernvandeproblematiek door tedringen danwanneermen
isonderworpen aanbeperkingen vaneconomische aard. Het belangvan
deze eigen inbreng van het zuiver wetenschappelijk onderzoek voor
het uiteindelijk oplossen van praktische problemen moet dan ook niet
worden onderschat. In dit symposium gaat het echter niet om de praktische toepassing van de resultaten van het populatiebiologisch onderzoek maar om dewetenschappelijke problematiek zelf en het is daarop
datditbetoogzichzalconcentreren.Hetprobleemdatikaandeordewil
stellenis"watbepaalt het aantal individuen vaneendiersoort ineengegeven gebied?"

Aantalsschommelingen
Eén der in populatie-biologisch opzicht best onderzochte dieren is de
koolmees (Parusmajor), dank zij het werk van Kluyver (1951), Tinbergen (1960)en Lack enzijn medewerkers (Lack, 1966).
Het verloop van het aantal broedende paren op een viertal terreinen
over eenperiode van 17jaren is weergegeven infig.1.Men ziet hieruit,
dat het aantal individuen op een gegeven terrein niet constant is maar
tamelijk onregelmatig fluctueert vanjaar tot jaar. Deze aantalsschommelingen schijnen enigszins synchroon te verlopen bij verschillende
populatiesovereenvrijgrootgebied.Alserineengegevenjaarin Oxford
vrij veelmezen zijn, dan is dat in het algemeen ook in Bristol of op de
Veluwe het geval. Over het gehele gebied trad in de periode die in de
figuur wordt beschreven een geleidelijke toename in de aantallen op.
Blijkbaar zijn er bepaalde overeenkomsten tussen de koolmeespopulatiesin deverschillendeterreinen. Tochzijn er ook duidelijke verschillen,
speciaal wat betreft het aantalsniveau waarop dezefluctuaties optreden.
Op de Veluwe waren steeds belangrijk minder mezen per hectare dan
bijv. in Oxford. Een vraag die zich direct opdringt is in hoeverre deze
verschijnselen typisch zijn voor de koolmees en in hoeverre men mag
generaliseren tot andere diersoorten. Daarom zal nog een aantal geval12
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Fig.1 Het aantalbroedendeparen vandekoolmeesopeenviertalterreinen, nl.
Marley WoodbijOxford,hetForest of DeanbijBristol, hetBrecklandbij Cambridge ende Veluwe (naarLack, 1966).
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len behandeld worden.
In bepaaldegedeelten van deAlpen wordenvan tijd tot tijd delariksbossen sterk aangetast door de rupsen van de grijze lariksvlinder (Zeiraphera griseana).Baltensweiler (1964) heeft uit de literatuur voor verscheidene terreinen alle gegevens verzameld over de jaren waarin de
rups zo massaal optrad, dat schade werd gerapporteerd. Hij constateerde (fig. 2) een min of meer regelmatige afwisseling van een paar
opeenvolgende jaren met grote aantallen en een paar jaren waarin de
aantallen zolaagwaren dat geen schadeoptrad. Deze aantalsschomme-
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Fig. 2 Jaren waarinplagen optraden van de grijze lariksvlinder ineen aantal
gedeeltenvandeAlpen.Dehoogtevandekolommengeeftdesterktevandeplaag
weer.Kolommenmeteenwittestipbetreffenjarenmetonvolledigegegevens(naar
Baltensweiler, 1964).
lingen zijn aardig synchroon overhet gehelegebied,allijkt heterop dat
zijinsommigegebiedeneenjaar oftweeachter lopen.In deperiodevan
1949tot 1961werden in OberEngadin inZwitserland nauwkeuriger gegevens verzameld (Auer, 1961) die de regelmatigheid van deze aantalsfluctuaties accentueren (fig. 3). Er zijn, naast overeenkomsten, echter
duidelijke verschillen gevonden tussen de diverse terreinen. In Graubünden bijv. lag het niveau waarop de aantalsfluctuaties zich afspelen
lager dan in Ober Engadin en bovendien was de vorm van de aantalskromme niet overal hetzelfde. De dieptepunten schijnen overal in hetzelfde jaar te vallen, maar de toppen vielen in Graubünden twee jaar
later. OokbinnenhetgebiedvanOberEngadin vielenverschillenteconstateren tussen bijvoorbeeld zonnige en beschaduwde hellingen; weliswaar vielen dieptepunten en toppen in hetzelfde jaar, maar op zonnige
14
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Fig. 3 Hetverloop van eenplaag van de grijze lariksvlinder inOber Engadin
(naarBaltensweiler, 1964). a: dichtheidinkleinegebiedenbinnenhetEngadin;
b: geschatdichtheidsverloop;c: gemiddeldedichtheidvoorhetgeheleEngadin;
d: plaatselijkduidelijkeschadeaandebossen;e: duidelijkeschadeoveral.
hellingenstegendeaantallenaanvankelijk sterkerenbereikteneenlagere
piek dan op beschaduwdehellingen,waar vlak voor depiekeen enorme
aantalstoename optrad.
Er zijn duidelijke parallellen tussen de verschijnselen bij de koolmees
en die bij de lariksvlinder. In beidegevallen trad een zekere mate van
synchronisatie op over het beschouwde verspreidingsgebied en het aantalsniveauwaaropdezeschommelingenzichafspeelden varieerdevanhet
eneterrein naar het andere. Hetmeestinhet oogvallendeverschilisde
regelmatigheid van de fluctuaties bij de lariksvlinder naast de onregelmatigheid van de fluctuaties bij de koolmees. De amplitudo van de
schommelingen verschilt ook zeer sterk: was in het bos bij Oxford de
hoogst geregistreerdepiek twaalfkeer zohoogalshet laagste dal,bij de
lariksvlinder bedroeg dit verschilhet duizendvoudige hiervan.
Min of meer regelmatige aantalsschommelingen lijken vrij algemeen
te zijn. Of hier echt van regelmaat gesproken moet worden kan buiten
discussie blijven, maar alsregelmatig zullen worden aangeduid die fruc15

tuaties waar er steeds een afwisseling isvan een paarjaren van aantalstoenamegevolgddoor één ofmeerjarenvan aantalsafname. Het aantal
jaren kan variëren.
Een goed voorbeeld is de dennespanner (Bupalus piniarius)op de
Veluwe (fig. 4), waar in een periode van 15jaar ongeveer twee cycli
werden doorlopen (Klomp, 1966). De aantalsfluctuaties speelden zich
hieropeenveellagerniveauaf danbijv.inDuitsland,waarbijzeerhoge
dichtheden belangrijke schade aan de dennebossen werd aangericht.
log. dichtheid (aantal per m 2 )

• eieren
© jonge rupsen
o rupsen in september
* praepupae
D poppen

• vlinders

1950/51

1952/53

1954/55

1956/57

1958/59

1960/61

1962/63

1964/65
jaar

Fig. 4 Het verloop van de aantallen van diverse levensstadia van de dennespanner
op de Hoge Veluwe (naar Klomp, 1966).

Dergelijke regelmatige schommelingen vindt men bij een aantal insekten, maar ook bij zoogdieren zoals vossen, lynxen, lemmingen en
sneeuwschoenhazen (Elton, 1942; Hewitt, 1954) en bij vogels als het
alpensneeuwhoen (Watson, 1965).Ookhier schijnt weereen grote mate
vansynchronisatie van defluctuaties op tetreden overeenvrij grootgebied en er zijn wederom verschillen tussen de diverse terreinen wat betreft hetniveauwaaropdefluctuaties zichafspelen.
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Directe oorzaken
Omdeinhet begingesteldevraag,hoeindenatuur deaantallen worden
bepaald, te kunnen beantwoorden moeten we over meer gegevens beschikken betreffende de directe oorzaken van de waargenomen aantalsfluctuaties. Nodig iseen gedetailleerde kennis van de levensgeschiedenis
van de diersoort in kwestie en van de milieufactoren die het dier beïnvloeden.
De aantalsfluctuaties, zoalsdieindefigurenzijn weergegeven,leveren
slechts een grove benadering van de werkelijkheid.
Bij dekoolmeesstaatsteedshetaantalbroedendeparenineenbepaald
jaaraangegeven.Vlaknahetuitvliegenvandejongenkanechterhetaantalmezen in het bosweldrie totzeskeerzogrootzijngeworden.Velevan
dezejongen sterven en speciaal in de winter treedt er ook sterfte van
volwassenen op. Het aantal dieren dat tenslotte overblijft geeft het volgendepunt in degrafiek. Bij de lariksrups, waar het aantal van eenbepaald larvestadium is weergegeven, is het aantal eieren ongetwijfeld
belangrijk hogerenhetaantalvlinderslagerdandegetalleninde figuur.
Dit wordt goed geïllustreerd door de gegevens van Klomp (1966) over
de dennespanner (fig. 4) die betrekking hebben op alle ontwikkelingsstadia. De oorzaken van aantalsveranderingen zullen gezocht moeten
worden in veranderingen in sterfte en eiproduktie, gecombineerd met
veranderingen in de trek van dieren van en naar het studieterrein.
Indien er voldoende gegevens zijn over een redelijk groot aantal jaren,
kan men nagaan welke van deze grootheden het belangrijkste is en op
welk ontwikkelingsstadium deze vooral betrekking heeft. Met 'belangrijk' wordt hier bedoeld: van belang voor de aantalsschommelingen. Als bij een bepaalde diersoort, waarvan de aantallenfluctueren,
de sterfte van kleinejongen varieert van 10tot 60% en de sterfte van
grotejongen van 70tot 80%,en alsblijkt dat het percentage sterfte van
de kleinejongen dat in een gegevenjaar optreedt bepalend is voor het
aantal dieren dat men het volgende jaar aantreft, dan is deze sterfte
'belangrijk' en vormt de 'sleutelfactor' (Morris, 1959, 1963) voor de
populatie.Denadrukvaltdusnietineersteinstantieopdegroottevande
sterfte, maar op zijn variatie en de mate waarin dezevariatie correleert
met de aantalsveranderingen, hoewel de sleutelfactor in het algemeen
ook kwantitatief van betekenis zal zijn.
BijdekoolmeesinOxford bleekdesterfte vanjongedierenvlaknahet
uitvliegen uit het nest van doorslaggevende betekenis te zijn en bij de
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zwartemees (Parus ater)deemigratieindeherfst samenmetdewintersterfte (Lack, 1966). Bij de sparrerups (Choristoneura fumiferana) is
het tijdens eenplaag desterfte vangrote larven (Morris, 1963),bijde
dennespanner de sterfte van zeer jonge rupsen (Klomp, 1966), bijhet
alpensneeuwhoen (Lagopusmutus) deemigratie aanhetbegin vanhet
voortplantingsseizoen (Watson, 1965)enbij delemming desterfte van
jongen- ennietdevaakgeciteerdemigratie!- (Krebs, 1964).Desleutelfactor varieert dussterk vansoort tot soort enzelfs binnen éénendezelfde populatieishij niet altijd dezelfde. Inextreemkoude winterswas
er eensterfte onder devolwassen koolmezen diedeanders zobelangrijkejongensterfte overstemde.
Het ligt voor dehand omvoor deoorzaken vanvariatie ingeboorte,
sterfte ofmigratieindeeersteplaatstezoeken inhetmilieuvandebetrokken dieren. Dit milieu is eenzeer complexe zaak die alle factoren
omvatdieopdeéénofanderewijzevaninvloed zijn op deoverlevingsen voortplantingskansen vanhet dier inkwestie, zoals weersinvloeden,
nestgelegenheid, voedsel, soortgenoten, roofvijanden, concurrentenenz.
Een analyse van deze vaak elkaar onderling nog weer beïnvloedende
milieueffecten iszeer ingewikkeld, zoalszalblijken voor defactor roofvijanden indevoordrachtvanKlomp.Tochblijkt ookhierdatsomsaan
één factor eendoorslaggevende betekenis kan worden toegekend. Bij
de koolmees in Oxford is de beschikbare hoeveelheid voedsel voor de
jongeninhetnestvangrotebetekenisvoordeconditievandeuitvliegendejongen, endaarmee voor desterfte vandezejongen kort daarna, en
dus ookvoor het aantalsverloop in depopulatie. In andere gevallenis
hetweer,hetoptredenvannatuurlijke vijanden ofdeinvloedvan soortgenotenvanoverwegendbelang.
Men moet echter deoorzaken vanvariatie insterfte e.d.niet uitsluitend zoeken inhetmilieu,maar ookdenken aanmogelijke oorzakenin
de dierenzelf, zoalsuithetvolgendezalblijken.
Variatie in erfelijke eigenschappen
Bijvrijwelallediersoortenvindtmeneengrotevariatieineigenschappenindiezin,datsommigeindividuenveelbeterinstaat zijn zichonder
bepaalde milieuomstandigheden tehandhaven danandere.Ditbetekent
dat menereigenlijk niet meekanvolstaan vast testellen, hoeveel individueneropeenbepaald terrein leven,maar tevens dient menteweten,
watdeeigenschappenvandieindividuen zijn.Ditistemeerzoomdatde
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verschillentussendeindividuenvaakerfelijk zijn.Bijdetuinslak(Cepaea
nemoralis) produceert deénemorf( = erfelijke variant)bijeenhogetemperatuur tweekeerzoveeleierenalseenandere,terwijl bijlagetemperatuurjuist dieandere morf meer eieren legt (Wolda, 1967).Bij de ringelrups (Malacosoma neustria) bleek deénemorf bij lagetemperatuur veel
sneller dood tegaan dan deandere,terwijl bijhogetemperatuurjuist de
andere morf een grotere sterfte vertoonde (Laux en Franz, 1962). Een
uitspraak over deinvloed van detemperatuur op deeiproduktie van de
tuinslak of op de sterfte van de ringelrups heeft dan ook voor een bepaaldepopulatiedestemeerzinnaarmatemeerbekendisoverdemorfen
waaruit die populatie bestaat en in welkefrequentie dezçmorfen voorkomen.
De samenstelling van populaties wat betreft allerlei erfelijke eigenschappen kan sterk variëren van plaats tot plaats, zelfs over vrij korte
afstanden(vgl.devoordrachtvanBakker).Ditbetekent,datdeaantallen
individuen in verschillende populaties niet zonder meer onderling vergeleken kunnen worden, tenzij deze populaties in samenstelling gelijkzijn.Hetisnietondenkbaar, datverschillenin aantalsschommelingen
tussen verschillende populaties, of inhet niveau waarop dezeschommelingen optreden, mede worden bepaald door verschillen in erfelijke
eigenschappen.
Maar zelfs met het éénmalig vaststellen van desamenstelling van een
populatiezijn weer nogniet,omdat er steedsmeer aanwijzingen komen
dat deze samenstelling van één populatie geen constante hoeft te zijn
gedurende de periode dat deze populatie wordt bestudeerd. Door het
optreden van natuurlijke selectie kunnen veranderingen optreden in de
eigenschappen van een populatie, zodat dan de aantallen individuen in
zo'n populatie, op verschillende tijdstippen gemeten, strikt genomen
geenvergelijkbare grootheden zijn. Speciaal interessant zün diegevallen
waardegenoemdesamenstellingvaneenpopulatiemeefluctueertmetde
eigendichtheid. Tijdenseen hoge dichtheid zou men wel eens te maken
kunnen hebben met anders geaarde individuen dan wanneer men in
dezelfde populatie kijkt bij een lage dichtheid. Reeds Adlerz (1902)
geeft hiervan enige voorbeelden. De vuurvlinder Heodes virgaureae
had tijdens een hoge dichtheid in 1896een ongewoon hoog percentage
dieren met een bepaalde patroonafwijking op de vleugels. Bij een volgendehogedichtheid in 1901wasditweerhet geval,terwijl indetussenliggendejaren vanlagedichtheidhetpercentageafwijkende vlindersveel
geringer was.Bijdenonvlinder (Lymantriamonacha) washetpercentage
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van de afwijkende vorm eremita vaak hoog tegen het einde van een
periode met hoge dichtheid.
Dit betekent dathetnietondenkbaar is,dat veranderingen in bijvoorbeelddesterfte vanjongerupsenindeloopvandetijdmedewordenveroorzaakt door veranderdeerfelijke eigenschappen van dezedieren.

Hypothesen
De gegevens die tot nu toe zijn besproken leveren een vrij chaotisch
beeld. Er is op gewezen, dat de aantallen in een populatiefluctueren,
dat dezefluctuatiesnu eenszeer onregelmatig dan weerenigszinsregelmatigzijn,dathetniveauwaaropdefluctuatieszichafspelenkanvariëren
van deenepopulatienaar deandere,en dat dezefluctuaties vaakenigszinssynchroon verlopen over een bepaald gebied. In sommige gevallen
worden zulkehoge dichtheden bereikt, dat de voedselvoorraad wordt
uitgeput, of dat de populatie anderszinszijneigenmilieubederft, maar
in verreweg demeeste gevallen lijkt de aantalstoename nooit zo ver te
gaan dat dithoge niveau wordt bereikt. Bij diesoorten dieren waar dit
welgebeurt,lijkt ditslechtshetgevalover eendeelvanhetverspreidingsgebiedvande soort.
Nu eensis desterfte vanjongedieren,dan weer die van volwassenen,
dan weer de migratie van doorslaggevende betekenis voor het aantalsverloop en nu eensis de ene,dan weer de andere milieufactor hiervoor
voornamelijk verantwoordelijk. Bovendien moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid, dat veranderingen in samenstelling in
erfelijke eigenschappen van een populatie een rol spelen.
Verschillende onderzoekers hebben getracht wat orde te scheppen
in deze veelheid aan mogelijkheden door een hypothese op te stellen
over hoe, naar hun mening, in het algemeen de aantallen worden bepaald. Zij hebben getracht de bekende feiten onder één noemer te vatten. Op enkelevan dezehypothesen zal wat nader worden ingegaan om
zedaarna te confronteren met dethansbekendefeiten. Dit betreft inde
eersteplaats dehypothesevan dedichtheidsafhankelijke regulatiewaaraan de naamNicholson (1933; 1954)is verbonden. In de tweede plaats
dehypothesevandebeperkendefactoren welkedoorNicholson werdgezien als een speciaal geval binnen zijn regulatie-hypothese en die door
Andrewartha en Birch (1954) daarvan werd losgemaakt. In de derde
plaats dehypothese van hetfluctuerendemilieu, welkesterk wordt verdedigd door Andrewartha en Birch. En in de vierde plaats die van een
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variërende populatie-samenstelling zoals die door Chitty (1960; 1964;
1965)is uitgewerkt.
Al dezehypothesen gaanuitvandeindruk diemenheeft dat het aantal individuen in een populatie maar zelden zogroot wordt dat het zijn
eigen milieu bederft en niet vaak zo klein wordt dat de populatie uitsterft. Of dezeindrukjuist is,ismoeilijk vast te stellen, omdat gegevens
over bijvoorbeeld de frequentie waarin een populatie uitsterft vrijwel
ontbreken. DehypothesevanNicholsonendievan Chittystellen,dater
eenmechanisme moet zijn dat degrotetoename van deaantallen tegengaat. Ook de hypothese van de beperkende factoren beschrijft zo'n
mechanisme. De hypothese van hetfluctuerendmilieu daarentegen laat
depopulaties veeleereen speelbal van het toeval zijn.
De hypothese van de dichtheidsafhankelijke regulatie Deze komt, kort
samengevat, hierop neer: Er is voor elke populatie van dieren in een
gegevenmilieueenevenwichtsdichtheiddiedoordepopulatiewilworden
ingenomen. Omdat echter het milieu van een populatie voortdurend
verandert, verandert ook deevenwichtsdichtheid steedsen de werkelijke
populatiedichtheid zal dan ook steeds afwijkingen van het evenwicht
vertonen. Immers,indien het evenwicht verandert van bijvoorbeeld laag
naar hoog,heeft depopulatietijd nodigomvoldoendejongentekunnen
produceren en een hogere dichtheid te bereiken. Is de dichtheid groter
dan de evenwichtsdichtheid dan neemt de sterfte toe en/of de geboorte
neemtafjuist tengevolgevandetegrotedichtheid. Is dedichtheid kleinerdandeevenwichtsdichtheid,danneemtdesterfte afen/of degeboorte
toejuist ten gevolgevan dete lage dichtheid. De milieufactoren diegeboorteensterfte beïnvloeden moeten,willenzijinhetbeschreven proces
een belangrijke rol spelen, hun werking uitoefenen afhankelijk van de
dichtheidvandediersoortinkwestie.Hetmoeten dichtheidsafhankelijke
factoren zijn, willen ze de aantallen individuen kunnen reguleren, kunnen bijsturen, naar het evenwicht toe. Vandaar de naam van de hypothesenl. dievan de dichtheidsafhankelijke regulatie.In de regeltechniek
zou men dit een gevalvan negatieve terugkoppeling noemen. Factoren,
zoalshetweer,diezichinhunwerkingvandedichtheidvan dediersoort
niets aantrekken, kunnen niet regelend werken. Een mortaliteitsfactor,
ook al neemt hij eenhoog percentage van dë sterfte voor zijn rekening,
is voor het bijsturen van het aantal individuen van geen belang, als de
variatie daarin niet gekoppeld is aan de dichtheid van de populatie.
Die mortaliteitsfactoren die in hun effect wèl worden beïnvloed door
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de dichtheid zijn volgens de regulatiehypothese van doorslaggevende
betekenis,ook al isdesterfte dieer door wordt veroorzaakt vrij gering.
InhetvoorgaandeisdehypothesezoalsdiedoorNicholsonnaarvoren
werd gebracht sterk vereenvoudigd, in diezin, dat veledetails zijn weggelaten. Daar staat echter tegenover, dat hierdoor dek«rnvandehypothesebeter naar voren komt en dezehypothese minder *n de controversiëlesfeer wordt getrokkendanandersongetwijfeld hetgevalzouzijngeweest.
Deze hypothese heeft zeer veelinvloed gehad op het denken en doen
van de pecologen in de afgelopen decennia, en ze heeft zeer vele aanhangers gevonden. Dit komt in hoofdzaak doordat ze een duidelijk,
goed te begrijpen en exact te formuleren mechanisme beschrijft dat de
aantalsfluctuaties aan banden legt.
De hypothese van de beperkende factoren Een ongebreidelde toename
van de aantallen wordt verhinderd indien één of meer van de voor de
dieren noodzakelijke hulpbronnen als voedsel en nestgelegenheid maar
in beperkte mate aanwezig is of moeilijk gevonden kan worden bij de
gegevenverspreidings-enzoekmogelijkheden vanhetbetrokken dier.
Er kunnen nooit meer paren holenbroedende vogels in een bepaald
gebiedbroedendanernestholtenzijn. Mitserminstenszoveelparenvolwassenen zijn als het aantal bruikbare nestholten, is de produktie van
jongen min of meer constant. De voortplantingscapaciteit van dedieren
isin het algemeen zogroot, dat de aantallen sterk zoudentoenemen als
er wel voldoende nestholten zijn. Met andere woorden: als het aantal
volwassenen kleiner wordt dan twee per nestholte, nemen de aantallen
weer toe. De aantalsfluctuaties zullen dus de neiging hebben vrij beperkt te zijn.
Dehypothesevanhetfluctuerendemilieu Aan de aantalsschommelingen
worden beperkingenopgelegd omdat natuurlijke populatiesnu eenmaal
leven in eenfluctuerendmilieu. Bij gunstige omstandigheden zullen de
aantallen toenemen en bij ongunstige omstandigheden nemen zij af.
De aantallen nemen meestal niet zover toe dat catastrofaal hoge dichtheden worden bereikt, omdat het aantal opeenvolgende gunstige jaren
inhet algemeen beperkt is;en deaantallen nemen meestal niet zover af
dat de populatie uitsterft, omdat het aantal opeenvolgende ongunstige
jareneveneensbeperktis. Omdat demilieusvanverschillende populaties
verschillend znnin defrequentie van het aantal opeenvolgende gunstige
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en ongunstigejaren en in de mate van gunstig- of ongunstigheid, varieert het niveau waarop de aantalsfluctuaties zich afspelen van deene
populatienaardeandere.Ditisdehypothese vanhetfluctuerendmilieu.
In tegenstelling tot de hypothese van de dichtheidsafhankelijke regulatie en van die van de beperkende factoren, is die van hetfluctuerend
milieu bijzonder koel ontvangen door vele oecologen. Dit komt o.a.
omdat er geen duidelijk, exact te omschrijven mechanisme wordt gegevendat deaantalsfluctuaties aan bandenlegt.Dat deaantallenindividuenineenpopulatie een speelbalvanhet 'toeval' zouden zijn lijkt een
zeer onaantrekkelijke veronderstelling.
De hypothese van de variërende populatie-samenstelling Chitty ontwierpeenhypothesediehet aantalsverloop ineenpopidatiekoppelt aan
erfelyke veranderingen in die populatie. Hij gaat er van uit, dat er in
natuurlijkepopulatieseenvoortdurendeselectieplaatsheeftendatonder
alle omstandigheden die individuen in het voordeel zijn, die onder de
gegeven omstandigheden de grootste overlevings- en voortplantingskansenhebben.Ditligttrouwensvoordehand.Bijeenhogedichtheidis
dewederzijdseinvloedvandeindividuen vandeeigensoort zogroot, dat
er een sterke natuurlijke selectie optreedt ten gunste van een grotere
weerstand tegen eventuele nadelige invloeden van soortgenoten. Dit
gaat ten koste van andere eigenschappen met als gevolg dat, als een
milieufactor waartegen de weerstand was verslapt ongunstig wordt, de
aantallen teruglopen naar een laag niveau. Dan, bij een lage dichtheid,
isdedrukvansoortgenotenminimaalendeselectiegaat weertengunste
van eenweerstand tegenandere milieu factoren, enz.
Confrontatie met de feiten
De vier genoemde hypothesen dienen nogmaals de revue te passeren
om na te gaan, of zij in overeenstemming zijn met de thans bekende
feiten. Hetzalonvermijdelijk zijnhier ookpunten vanmeer theoretische
aard aandeordetestellen.
Dichtheidsafhankelijke regulatie De hypothese van de dichtheidsafhankelijke regulatieisjuist,indienersterfte ofvoortplantingoptreedtzodanig, dat afwijkingen van een evenwichtsdichtheid effectief worden
tegengegaan. Een moeilijkheid hierbij vormt het begrip 'evenwicht'.
Het isniet duidelijk watmener indenatuur onderzoumoetenverstaan
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en hoe men zo'n evenwicht zou moeten meten. Men heeft vaak degemiddelde dichtheid over een aantal jaren gebruikt als een schatting ervan.Zoalsechterisgedemonstreerd,ishetevenwichtzelfgeenconstante,
daar het door fluctuerende milieuomstandigheden wordt beïnvloed.
Met andere woorden: een gemiddelde dichtheid is zeker geen goede
schattingervoor.Hoemenindenatuureenfluctuerendevenwichteneen
variërende afwijking van zo'n evenwicht uit elkaar zou moeten houden wordt nergens duidelijk. Dit maakt het toetsen van de hypothese
aandefeiteneenbijzonder moeilijketaak.Maarlatenweveronderstellen
dat hogedichtheden inhet algemeenbovenhetevenwicht liggenenlage
dichtheden eronder, met voorbijgaan aan een mogelijk lange discussie
over het al ófniet redelijk zijn van een dergelijke veronderstelling. Is de
hypothesejuist, dan isin deeersteplaats teverwachten dat de geboorte
afneemt en/of desterfte toeneemt mettoenemende dichtheid, dus dater
dichtheidsafhankelijke effecten optreden; en in de tweede plaats dienen
dezeeffecten sterk genoeg te zijn om afwijkingen vandeevenwichtstoestand tegentegaan.
Dichtheidsafhankelijke effecten treden in de natuur inderdaad op.
Bij de koolmees neemt het aantal eieren en daarmee ook het aantal
vliegvlugge jongen per paar af met toenemende dichtheid (Kluyver,
1951;Lack, 1966).De groeivan derupsen van de dennespanner neemt
duidelijk af met toenemende dichtheid en daarmee vermindert ook de
eiproduktievandeuitdezerupsenvoortkomendevlinders(Klomp,1966).
Dit effect is weergegeven in fig. 5. De sterfte van jonge rupsen van de
sparrerups (Choristoneurafumiferana)namenigszinstoemettoenemendedichtheidendegroeivangrotelarven,endaarmeedeeiproduktievan
dedaaruit komendevlinders, namafmettoenemendedichtheid(Morris,
1963).
Somsis het verband tussen sterfte en dichtheid veel gecompliceerder.
DitwordtgoedgeïllustreerddoorhetwerkvanTinbergen(1960)overde
sterfte van diverserupsen inhet dennebostengevolgevan roofvijanden,
in casu van mezen (fig. 6).Tinbergen berekende, opeenmanier waarop
hier nu niet verder zal worden ingegaan, het verwachtte verband tussen
het percentage dat derupsen van een soort uitmaken in het voedsel van
de mezen en de dichtheid van diesoort, uitgaande van deveronderstelling,datditpercentageuitsluitendafhangt vandeonderlingeverhouding
vandeaantallen vandediverseprooisoorteninhetbosenvaneenzogenaamde risicofactor. Deze factor verschilt van soort tot soort en omvat
zaken als smakelijkheid, vindbaarheid en dergelijke. Deze veronderstel24
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Fig. 5 Deeiproduktievandedennespannerneemtafnaarmatededierenbijeen
hogeredichtheidwaren opgegroeid(naarKlomp, 1966).
linghoudtin,datderisicofactorzelfnietwordtbeïnvloeddoor dedichtheid. Het bleekechter, dat inwerkelijkheid depunten inde grafiek niet
op de verwachtingslijnen lagen. Bij lage dichtheden van de rupsen
werden ernaar verhouding teweinig gegeten, bijintermediaire dichthedente veel en bij extreem hoge dichtheden weerte weinig. Dit is geillustreert infig.7,datis ontleend aanongepubliceerde gegevens van
Tinbergen. Desterfte tengevolge vandemezen was dusdichtheidsafhankelijk, endezeafhankelijkheid wasvrijcomplex.
Wil er echter vandichtheidsafhankelijke regulatie sprake zijn,dan
moeten dedichtheidsafhankelijke effecten sterk genoegzijn omtegengesteldekrachtenindepopulatiemetsuccestegentegaan.Bijdekoolmees
in Engeland bleek hetaantal vliegvlugge jongen, datmede dooreen
dichtheidsafhankelijk procesbepaaldwerd,vanvrijwel geenbetekeniste
zijn voor deoptredende aantalsveranderingen. Daarvoor was de sterfte
vanjonge uitgevlogen dieren van doorslaggevend belang en deze sterfte
wasniet gecorreleerd met de dichtheid (Lack, 1966).Bij de dennespanner ishet aantal eieren, dat mededoor eendichtheidsafhankelijk proces
bepaaldwerd,ookvanvrijwelgeenbelangvoordeaantalsveranderingen.
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Fig. 6a Hetverbandtussen de dichtheidvan twee Insektenlarven (de dennenuil
(Panolis)A, eneenbladwesp(Acantholyda)B,(fig.6b,ziepag.27) enhetpercentagevanhetvoedselvandekoolmeesdatdoordebetrokkensoortenwordtingenomen.Voor de dennenuilmaakt het verschilofhet de enige aanwezigeprooisoort
isofdat erookandereprooien tegelijkertijdaanwezig zijn. Bijlage en zeerhoge
dichtheden wordt erminder enbij tussenliggende dichtheden meer gegeten dan
menzouverwachten(naarTinbergen,I960).
Desterfte vanjongerupsjes ishiervanoverwegendebetekenisen dezeis
weer onafhankelijk van de dichtheid (Klomp, 1966). Bij de sparrerups
(Choristoneura) waar, zoals vermeld ook dichtheidsafhankelijke effecten eenrol spelen, is de sterfte van grote rupsen van overwegend belang.Dezesterfte isnu welenigszinsdichtheidsafhankelijk, maar inverkeerde zin!Ze neemt namelijk af met een toenemende dichtheid en dit
brengt de populatie verder van een 'evenwicht' af in plaats van er naar
toe (Morris, 1963).
Er is een aantal speciale gevallen die men kan aanvoeren ter ondersteuning van de hypothese van de dichtheidsafhankelijke regulatie.
Dezekunnen echter beter behandeld wordenonder dehypothesevande
beperkende factoren. Afgezien van deze speciale gevallen zijn geen gegevensuit denatuur bekend dieeropwijzen, dat dichtheidsafhankelijke
factorenvangrootbelangzijnvoordebepalingvandeaantalsfluctuaties.
Dit zegt allerminst, dat de dichtheidsafhankelijke regulatie niet in een
aantal gevallen wel zou kunnen optreden omdat er nog maar enkele
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populaties voldoende nauwkeurig overeenvoldoend langeternüjn zijn
bestudeerd om tot een enigszins gerechtvaardigde conclusie te komen.
Het wijst er echter wel op, dat dehypothese geenuniversele geldigheid
heeft zoalsdooraanhangerservanwelWordtgesteld.Ditpuntkomtlater
nognadertersprake.
Beperkende factoren De hypothese van de beperkende factoren stelt,
datereenofmeernoodzakelijkehulpbronneninbeperktemateaanwezig
of vindbaar isen dat daardoor een ongebreidelde toename van de aantallen wordt verhinderd. Een goed voorbeeld is de Australische ekster
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(Gymnorkina tibicen); Carrick, 1963). Deze vogels planten zich alleen
voort als ze een territorium bezetten. Een terrein moet aan een aantal
voorwaarden voldoen wil het geschikt zijn als territorium en zulke geschikte terreinen zijn maar in beperkte mate aanwezig. Elkjaar zijn er
danookgrotetroepen dierendiezonderterritoriumrondzwerven. Hierdoor wordt een maximum gesteld aan het aantal jongen dat geproduceerdkanworden,watongelimiteerde toename van de aantallen voorkomt. Er is steeds een flinke reserve aan dieren aanwezig die opengevallen territoria snel kunnen gaan bezetten, wat een te snelle afname
van aantallen tegengaat. Zulke voorbeelden zijn er meer, vooral daar
waarterritoriaeenbelangrijkerolspelen.Erzijnbijvoorbeeld sterkeaanwijzingen datdeaantallenvandekoolmeesinNederland,dieineenaantal opzichten verschilt van diein Engeland, mede worden bepaald door
een beperkte aanwezigheid van territoria (Kluyver, persoonlijke mededeling). Het wegtrekken van voornamelijk jonge dieren, die geen territorium hebbenkunnen bemachtigen, is hier van groter belang dan de
sterfte aanjongen. Andrewartha en Birch (1954) geven nog meer voorprocent gegeten per dag
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Fig. 7 Hetverband tussen dedichtheid van dedennenuil (Panolis) envan een
bladwesp(Acantholyda)enhetpercentagedatvanelkvandezesoortenperdaggegeten wordtdoordekoolmees. Ditpercentage ishethoogstbijmatigedichtheid
(naarongepubliceerdefiguurvanL. Tinbergen).
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beelden. Het ziet er dus naar uit, dat deze hypothese opgaat voor een
aantal natuurlijke populaties.
Men kan deze voorbeelden hanteren als speciale gevallen van de
regulatie-hypothese. Immers, omdat het aantal broedende paren het
aantal aanwezigenestholten niet te boven kan gaan, neemt het percentage van de volwassen dieren dat aan de voortplanting deelneemt af
met een toenemend aantal vogels en daarmee hetaantal geproduceerde
jongen per volwassene. Zo geformuleerd is de voortplanting dus dichtheidsafhankelijk. Het is echter twijfelachtig, of een dergelijke formuleringveelbijdraagttoteenbeterinzichtindesituatie.Eenvoudiger,ende
situatie beter weergevend, kan men stellen dat door het beperkt voorhandenzijnvannestholtenhet aantalaandevoortplanting deelnemende
vogelsen daarmee dejongenproduktieaan banden wordt gelegdenmin
of meer constant wordt gehouden. Hierom, en omdat men deze voorbeelden, indien men ze wenst te brengen onder de hypothese van de
dichtheidsafhankelijke regulatie, daarbinnen toch een speciale categorie
uitmaken,verdienthetaanbeveling,hunspecialestatusteerkennen door
zeeenapartenaamtegevenenzeonderdehypothesevandebeperkende
factoren terangschikken. Aanwelkeformulering mendevoorkeur geeft
is van ondergeschikt belang. Het is echter duidelijk, dat voor de hypoprocent gegetenperdag
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thesevandebeperkendefactoren of, zomenwil,voor ditspecialegeval
binnenderegulatiehypothese,steun wordt gevondenindenatuur terwijl
deregulatiehypothese sensu strictodezesteun (nog)niet heeft.
Echte dichtheidsafhankelyke effecten kunnen hier wellicht mede een
rol spelen. Menkan zichgoedvoorstellen dat er bijeengrote overmaat
aanvolwassendierenvoortdurendgevechtenzullenzijnomhetbezitvan
de territoria en dat daardoor de produktie aan nakomelingschap per
broedendpaarminderkan zijn danindienerweinigvolwassenen waren,
maar ook dan blijft het beperkte aantal nestholten van primair belang.
Hetfluctuerendmilieu De hypothese die Andrewartha en Birchvoor
veelgevallen vangroot belang achten is dievan hetfluctuerendmilieu.
In gunstigejaren neemt het aantal individuen in een populatie toe, in
ongunstigejaren neemt het af en de aantalsschommelingen worden in
toomgehouden doordat ermeestalgeenlangeseriesvan opeenvolgende
gunstige of ongunstigejaren zijn. In hun boek (1954)geven zij diverse
voorbeelden van correlaties tussen aantalsschommelingen en milieufactoren, speciaalhetweer,zoalsinhetgevalvandesprinkhaanAustroicetescruciata in Zuid Australië.
Bijdekoolmeeshebbenwegezien,datinEngelanddesterfte vanjonge
dieren van doorslaggevend belangwas.Dezehangt direct samenmet de
conditievandejongenbijhet uitvliegenuithetnesten diewordt opzyn
beurtbepaalddoordevoedselsituatieinhetnest.Dehoeveelheidvoedsel
wordt maar zeerten delebeïnvloed door demezen.Iser ineenjaar om
de een of andere reden veel voedsel, dan is er weinig sterfte onder de
jongen en de aantallen mezen nemen toe. Is er weinig voedsel, dan
nemen de aantallen af. Dit past volledig in de hypothese van hetfluctuerend milieu. Welkefactoren dan weer de voedselvoorraad bepalen is
een volgend probleem.
Bij desparrerups Choristoneura (Morris, 1963) wastijdens een plaag
de sterfte aan grote larven doorslaggevend. Plagen treden echter maar
af en toe open meestal schijnen de aantallen omeenvrij laagniveau te
schommelen. Morris vond dat het begin van een plaag, dus een sterk
toenemende dichtheid, samen vielmet een opeenvolgende serievan bijzonder warme,zonnige,drogezomers.Het eindevan deplaag, duseen
sterk afnemende dichtheid, viel samen met een serie ongewoon natteen
koude zomers. Ook dat past inhet beeld van dehypothesevanhet fluctuerend milieu. Het ziet er dus naar uit, dat dezehypothese zeker recht
van bestaan heeft en in overeenstemming is met vele bekende feiten.
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Fluctuerende populatiesamenstelling Het ismoeilijk in tezien, hoe min
of meer regelmatige aantalsschommelingen waarbij de aantallen eerst
overeenaantaljarentoenemenendanoverweereenperiodevanééntot
enkele jaren afnemen, zouden kunnen worden veroorzaakt door een
fluctuerendemilieufactor. Zo'n factor zou dan ook een min of meer
regelmatige cyclusmoeten doormaken met eenafwisseling van een aantal opeenvolgende gunstige jaren en enkele opeenvolgende ongunstige
jaren. Gezien de vorm van de aantalsfluctuaties zou er in feite steeds
eenseriejarenmoetenzijnwaarindegunstigheidvandeomstandigheden
afneemt van vrij goed tot vrij slecht, dan een vrij snelle overgang naar
vrijgoedendanweereengeleidelijkeafname vandegunstigheid. Hetis
nauwelijks aan tenemendat milieufactoren bestaan metzo'n cyclus,zodat fluctuerende milieufactoren voor deze fluctuaties nauwelijks verantwoordelijk kunnen zijn. Bovendien vond Chitty (1960) dat in Wales
somsvrij dicht bij elkaar levendeveldmuispopulaties niet infase waren,
d.w.z. dat hun aantalsschommelingen niet gelijktijdig verliepen. Voor
zover hij kon nagaan waren de milieuverschillen tussen deze populaties
klein,zeker tenopzichtevandemilieuverschillen dieoptradentussende
diverse populaties binnen het grote gebied waar defluctuatieswelsynchroon verliepen. Dit pleit ook niet voor een fluctuerende milieufactor
alsvoornaamste oorzaak. In denatuur heeft men echter altijd temaken
meteengrootaantalfluctuerendemilieufactorenenineenmodeldathiervoorisontwikkeld door Den Boeren Reddingius (persoonlijke mededeling) bleek dat er een neiging is tot het optreden van enigszins 'regelmatige' aantalsschommelingen als een groot aantal onafhankelijk fluctuerendemilieufactorentegelijkeenrolspeelt.Hetisdusnietondenkbaar,
dat althans een deel van de regelmatige schommelingen in de natuur
door hetfluctuerendemilieu wordt veroorzaakt, maar het zoeken naar
andere verklaringsmogelijkheden lijkt vooralsnog gewenst.
Ook de hypothese van debeperkende factoren lijkt niet goed bruikbaar zijn als verklaringsmogelijkheid. Theoretisch zou de dichtheidsafhankelijke regulatiehypothese beter bij deze gegevens passen. De
gevallenechter diegoedzijn bekeken,zoalsdedennespanner endeveldmuizen (Chitty) geven allerminst steun aan dezehypothese. Er zalvoor
deze gevallen dus naar een andere verklaring gezocht moeten worden.
Chitty stelde daarom de hypothese op van de fluctuerende genetische
samenstelling van een populatie. Bij een hoge dichtheid treedt een natuurlijke selectieoptengunstevan individuen diedeeigen soortgenoten
beterkunnenweerstaan,maar slechteruitgerustzijntegenanderemilieu31

invloeden, en zodoende verandert de genetische samenstelling van de
populatie. Zodra één van die andere milieufactoren ongunstig wordt
lopen de aantallen terug.De bij lage dichtheden optredende selectie ten
gunstevanindividuendiebeteruitgerustzijntegendezeandereinvloeden
doet de aantallen weer toenemen. Zo'n mechanisme werkt ook als het
niet de eigen dichtheid, maar een andere milieufactor is, die bij hoge
dichthedendeselectieandersdoetverlopendanbijlage.
Chitty geeft een aantal manieren aan waarop deze hypothese getoetst zoukunnen worden,maar aanhet toetsenzelfismennognauwelijkstoegekomenzodatnognauwelijksgegevensbeschikbaarzijndievoor
oftegendezehypothesepleiten.Detoenemendesterfte vanjonge dieren
bij muizen en sneeuwschoenhazen bij een verouderende plaag (Chitty,
1964)(fig. 8)pleit ervóór.
aantalhazenper vierkantemijl
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Fig.8 Depopulatiedichtheidvansneeuwschoenhazenvan1932-1939.Destippe
betreffen dedichtheidvan volwassenen infebruari, delijnen geven de overleving
vandejongendieelkezomerwerdengeboren(naarChitty;1964).
BijdevlinderMalacosomapluvialezijn deverschijnselen metdehypothesevan defluctuerendegenetische samenstelling volledig in overeenstemming. De rupsen van deze vlinder leven in groepen in nesten van
spinseldraden, welkezijalleentijdelijk verlaten alszevoedselzoeken.Er
iseenaantaltypenteonderscheiden dieverschilleninactiviteit(Welling32

ton,1960).Demeestactieverupsenverspreidenzichsnelenvindenzogemakkelijkhunvoedsel,demeesttragerupsenverplaatsenzichnauwelijks
enverhongerentemiddenvaneenovervloedvanvoedsel.Tussenvormen
kunnen zich actief verplaatsen mits er spinseldraden voorhanden, zijn,
gemaakt door de meer actieve dieren in de populatie. Een kolonie van
uitsluitend actieve dieren valt ten prooi aan ongunstige weersinvloeden
of aan roofvijanden, omdat zij zoveel rondwandelen dat er van het
spinnenvaneen behoorlijk nest niets terecht komt. De kolonies met
een redelijk percentage actieve dieren gemengd met de nodige tussenvormen hebben de grootste overlevingskansen. Dit verschil tussen de
individuen is niet erfelijk in de klassieke zin, maar deeigenschap'wordt
wel overgedragen aan denakomelingen en gedraagt zich infeite alseen
erfelijke eigenschap. De eerste eieren die door een vlinder worden gelegd bevatten namelijk meer dooier dan delatereeieren en naarmate er
meer dooier inhet eiis,isdejonge rups actiever. De mate van activiteit
die de rups dan vertoont, behoudt hij zijn gehele leven. Ook al kweekt
mendedierenoptemiddenvaneenovermaataan voedsel,demeer trage
dieren eten minder en de eieren die een traag dier als volwassene legt
bevatten minder dooier, waardoor zijn nakomelingen weer een geringer
percentageactievedierenbevatten,enz.(Wellington, 1965).Ineenpopulatie die begint in aantal toe te nemen vindt men een hoog percentage
actieve kolonies, d.w.z. kolonies met een voldoend groot aantal actieve
individuen. Naarmate een populatie veroudert, neemt het percentage
niet-actieve kolonies toe omdat de actieve vlinders wegvliegen met als
gevolgeenteruglopen van deaantallen in depopulatie tot eenzeer laag
niveau of misschien weltot nul. Van elders aanvliegende vlinders, wat
steeds actieve dieren zijn. doen weer actieve kolonies ontstaan en de
cyclus herhaalt zich.
Meer aanwijzingen op dit punt zijn er eigenlijk nauwelijks. Verder
onderzoek zal moeten uitmaken of de hypothese van Chitty al dan niet
juist is.Het zou bijvoorbeeld demoeitewaard zijn om na te gaan, of de
extragrotesterfte aanjongenbijdedennespanner, diedeaantallen sterk
doet teruglopen, misschien mede wordt veroorzaakt door natuurlijke
selectietengunstevanhetweerstaanvandeinvloedenvan soortgenoten.
Daardoor zouden ze in andere opzichten zo kunnen zijn verzwakt, dat
ze in het jaar waarin de aantallen teruglopen ten prooi vallen aan invloeden van het weer of anderszins, waar zein anderejaren nauwelijks
lastvangehadzoudenhebben.Hetzouinteressantzijnomnategaan,of
de ongunstige weersomstandigheden die de plaag van Choristoneura
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beëindigden, misschien geen effect gehad zouden hebben als er niet een
aantal generatiesgeselecteerd op het weerstaan van soortgenoten envan
voedselgebrek aan waren voorafgegaan. Van belang is hierbij de waarnemingvanWatt(inMorris, 1963,p.62),datdesterfte vangroterupsen
van Choristoneura duidelijk verminderd was in het jaar nadat de omstandigheden in het een of ander opzicht ongunstig waren geweest, wat
zou kunnen wijzen op optredende natuurlijke selectie. Interessant zou
ookzijn omna te gaanof inmeeronregelmatigfluctuerende populaties,
zoals dievan dekoolmees, genetischeeffecten medeeenrolspelen.
Samenvatting en commentaar

Û

h

De conclusies van de vorige paragraaf kort samenvattend kan gesteld
worden, dat men er rekening mee dient te houden dat genetische veranderingen in een' populatie van invloed kunnen zijn op de aantalsschommelingen, dat in vele gevallen fluctuerende milieufactoren een
belangrijke rol spelen en dat soms aan de aantalsschommelingen beperkingen worden opgelegd doordat de een of andere milieufactor beperkend gaat werken. Dichtheidsafhankelijke effecten treden in de
natuur op,maar niets wijst er nog op dat zij van groot belangzijn voor
de aantalsschommelingen.
Delaatsteconclusievooralgeeft aanleidingtot enige opmerkingen.
Er doet zich de op het eerste gezicht wat vreemde situatie voor, dat
juist die hypothese waarvoor nog vrijwel geen bewijzen bestaan, namelijk die van de dichtheidsafhankelijke regulatie, zoveel overtuigde aanhangershadenheeft. Hetisechternietzovreemdalshetopheteerstegezichtlijkt, datookonderzoekerswiereigenresultatenniettengunstevan
dezehypothesepleiten(Lack, 1966)tochvandejuistheidervanovertuigd
blijven.
Dezeovertuigingberust namelijk in deeersteplaatsophet feit, dat de
regulatiehypotheseeengoedtebegrijpen mechanismeomschrijft datvele
verschijnselen theoretisch gemakkelijk kan verklaren. Tot deze verschijnselen behoort indeeersteulaatshetjeit, datvelenatuurlijke populaties door demensgeëxploiteerd kunnen wordenzonder dat depopulatie uitsterft, zolang die exploitatie tenminste verstandig geschiedt.
Verder dat verschillende populaties van dezelfde soort verschillende
dichtheidsniveaus kunnen hebben (fig. 1).En tenslotte de waarneming,
dat ook twee nauw verwante soorten in hetzelfde milieu verschillende
dichtheidsniveaus kunnen vertonen. Omdat er echter tot nu toe geen
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overtuigendegegevenszijn dat deregulatiehypothese indenatuur inderdaad werkt, ziet het er naar uit, dat deze theoretische verklaringen die
berusten op deze hypothese ook zeer sceptisch dienen te worden bekekenendatnaarandereverklaringenmoetwordenuitgezien.Deruimte
hier laat niet toe, verder op zulke andere verklaringsmogelijkheden in
te gaan en er moet dus volstaan worden met op te merken, dat diewel
degelijk zijn te vinden.
In de tweede plaats berust de overtuiging dat de regulatiehypothese
juist is op de stelling dat populaties, waarvan de aantallen niet worden
gereguleerd door dichtheidsafhankelijke factoren, maar een speelbal
zouden zijn van het toeval, dat wil zeggen van fluctuerende milieufactoren diein hun effect niet gecorreleerd zijn met de dichtheid, met wiskundigezekerheidgedoemdzijnopden duuruittesterven(vgl.Klomp,
1962). '
Dezestellingisjuist.Het aantaldiereninzo'npopulatiezalinderdaad
met zekerheid vroeg of laat "toevallig' een zodanig lage waarde bereiken dat geslachtspartners elkaar niet goed meer kunnen vinden en de
populatie uitsterft. Maar, dank zij het werk van Reddingius (persoonlijke mededeling) is het bekend, dat het niet zonder meer geoorloofd is
hieruit deconclusiete trekken dat 'dus' dichtheidsafhankelijke regulatie
in denu bestaandepopulaties altijd moet optreden, omdat alle populatieswaar dit niethet gevalisallangzullen zijn uitgestorven. In deeerste
plaatskanhetvelegeneratiesduren,voordat eendoorhettoevalinaantal schommelende populatie in feite uitsterft. In de tweede plaats moet
mendestellinginditverbandwatalgemenerformuleren. Hetisnamelijk
zo,datallepopulaties waarin toevalsfactoreneen rolspelen, endatzijn
alle natuurlijke populaties, met wiskundige zekerheid gedoemd 4Jh op.
denduur uittesterven,ofervan dichtheidsafhankelijke regulatie sprake
is of niet. De verwachte levensduur van een populatie zal toenemen
naarmate er meer onafhankelijke toevallig fluctuerende inilieufactoren
eenrolspelen(DenBoer,persoonlijke mededeling)ennaarmateermeer
vandichtheidsafhankelijke effecten sprakeis.Maaideuitsterfkans wordt
nooit nul!Webeschikken niet over gegevensbetreffende de levensduur
van populaties in de natuur die ons in staat stellen de hypothese te
toetsen, dat populaties in het algemeen minder snel uitsterven dan men
zouverwachtenalszeeenspeelbalvanhettoevalwaren.Bovendienishet
geeneenvoudigezaak,eendergelijkeverwachtingvoordeuitsterfkans op
testellen.Migratievanindividuentussenpopulatiescompliceertdezaak
aanzienlijk. Het isdusop ditmoment onmogelijk hierover een uitspraak
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te doen en net is dan ook niet gerechtigdteconcluderen,datdichtheids( afhankelijke
factoren weleen rol, of geen rol spelen.
_>sA Alseréénzaakduidelijkisgewordendanisdatwel,datereengrootgeH brek aangegevensbestaat. Meer,veelmeer onderzoek zalnodigzijn wil
devraag 'hoewordendeaantallenindividuen vannatuurlijke populaties
bepaald^ definitief te beantwoorden zijn. Elke poging tot een.conclusie
hierover kan op dit moment nietanders danzeervoorlopigen speculatief zijn. Hetzieterechternaar uit, dat denubekendegegevensalsvolgt
kunnenwordensamengevat:
; ' Deaantallenindividueninnatuurlijkepopulatiesvandieren fluctueren
"~ ten gevolge van variatie in het milieu. Onder gunstige omstandigheden
nemen de aantallen toe,onder ongunstige omstandigheden nemen ze af.
De grootte van deze aantalsfluctuaties hangt in de eerste plaats af van
de voortplantingscapaciteit van de betrokken diersoort. Afgezien daarin van echter zijn defluctuatiesdes te kleiner naarmate er meer onderling
-^ onafhankelijke milieufactoren op de populatie inwerken en naarmate er
\ sterkere dichtheidsafhankelijke effecten zijn. Bepaalde genetische ver\jj anderingenindepopulatiedie~samenhangenmetdedichtheidkunnende
fluctuatiessterk beïnvloeden en beperkende factoren in het milieu kunnen de aantalsschommelingen verkleinen. Of, enzoja inwelkemate,de
aantalsfluctuaties van een bepaalde populatie aan banden worden gelegd, en opwelkewijze dit gebeurt, hangt af van deaard van de betrokken dieren envan deaard endemate van variatie vanhet milieuwaari;
depopulatie leeft.
Er is dus alle reden om de verschillende hypothesen over aantalsbepalingbijdierentezienalsslechtsverschillendeaspectenvan eenzelfde
zaak. Hetishoogtijd, eeneind temakenaan devaakfelle debattenover
het voor en tegen van dezeof genehypothese.
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Experimenten en modellen in depopulatie-dynamiek

PROF.DR. H. KLOMP

HetzalnadebijdragevanWoldatot ditsymposiumduidelijkzijn,datde
analyse van de processen, welke de aantallen dieren in veldpopulaties
bepalen, een even moeilijke als moeizame arbeid is. Moeilijk, door de
veelheid engevarieerdheid van defactoren dieopnatuurlijke populaties
inwerken en door de gecompliceerdheid van de interacties tussen deze
factoren onderling. Moeizaam, omdat het noodzakelijk ishet effeöt van
defactoren op voortplanting en sterfte te meten bij verschillende dichtheden van het studieobject. Het tijdrovende oecologisch routine-onderzoek dient derhalve over een groot aantal generaties ofjaren te worden
voortgezet.
Dezeomstandighedenhebbenertoegeleid,datreedsruimveertigjaren
geleden is getracht inzicht tekrijgen in deze processen door experimentele populaties onder minder variabele omstandigheden te bestuderen.
Andere onderzoekers abstraheerden de problemen nog meer door het
formuleren van mathematische modellen, die de bevolkingsbewegingen
zogoedmogelijkbeschrijven ofdeinteractiesimiteren.
De groei vanypopulaties
Het principevan dehierboven geschetstewerkwijze kan wordenuiteengezetaan dehandvaneenvoudigeproevenover degroeivaneenpopulatie die optreedt wanneer enkele exemplaren van een organisme in een
gunstigmediumworden geënt.Zobestudeerde Gause(1934)detoename
in volumevan eenpopulatie van gistcellen ineen oplossing van saccharose in kleine erlenmeiers bij een constante temperatuur van 28°C.
Hij vond in het begin een snelle, bijna geometrische toename van het
aantal gistcellen. Bij dehogereceldichtheden werd dezetoename echter
geleidelijk minderentenslotteschommeldedeceldichtheidmethetvoortschrijden van detijd om eenbepaald niveau (fig- IA). Overeenkomstige
resultaten verkreeg hij in een cultuur van het microscopisch kleine or37
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Fig.1 A: De volume-vermeerdering vaneenpopulatievangistcellen naenting
van enkelecellen ineenvoedingsmedium. B: De aantalsvermeerdering vanpantoffeldiertjesin bacterie-culturen met verschillende, door regelmatig herhaalde
entingenop'constant'niveaugehoudenhoeveelhedenvoedsel(bacteriën)C: De
groeisnelheidvandepopulatieafgebeelddoordebovenstelijninB.Defunctiesvan
delogistischecurven inA enBzijnberekendnaardeexperimenteelverkregengegevens. A naarGause (1934)enB naarAndrewarthaenBirch (1954).
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ganismeParamaeciumaurelia,hetpantoffeldiertje. Hijtoondevoortsaan
dathetniveau,waar depopulatieheengroeit,afhankelijk isvandeconcentratievanhetvoedsel,inditgevaleendagelijkstoegediendeconstante
hoeveelheid van eenbepaalde bacteriesoort (fig. IB).
Onder zulke vereenvoudigde proefomstandigheden verloopt de groei
van een populatie blijkbaar volgens een S-vormiggebogen lijn. Dit betekent, dat degroeisnelheid eerst geleidelijk toeneemt, bij intermediaire
dichtheid een maximum bereikt en daarna geleidelijk afneemt tot nul
(fig. le). Dit verloop van de groeisnelheid is door Pearl (1925, 1927)in
een mathematische formule weergegeven als een differentiaalquotiënt:
àN _$N(K-N)*
~àt
^K

/

waarin ß een evenredigheidsconstante voorstelt, N de grootte van de
populatie enKhet maximum aantal dieren in decultuur, d.i. het aantal
ophetniveau waar depopulatienaar toegroeit.
Dat deze formule inderdaad aan de boven beschreven voorwaarden
voor de groeisnelheid voldoet, blijkt als volgt. Het deel dN/dt = ßiv*
zegt namelijk, dat de snelheid waarmee de populatie groeit rechtevenredigismethetaantalorganismen(N)datalaanwezigis.Ditzoutoteen
geometrische toename van het aantal leiden. In de cultuur is dit echter
niethet geval: daarin treedt eenremming op, diegroter is naarmate N
toeneemt. Deze remming is in de formule ingevoerd door de factor
(K- N)/K,dieaangeeft defractievanhetmaximaleaantalplaatsenKdat
nog niet door organismen is ingenomen. Deze fractie wordt geleidelijk
kleinermetdetoenamevanN enisgelijknulwanneerNhetmaximum K
heeft bereikt. Op dat moment is de groeisnelheid dNIdt dus ook nulgeworden.
De bovenstaande formule voor de groeisnelheid is een differentiaalquotiënt, waaruit door integratie dezogenaamde logistische groeikromme kan worden afgeleid. De vergelijking daarvoor luidt:
Nt =

K

1+e*-

waarinaceenintegratie-constanteentdetijd enNt hetaantal individuen
ophettijdstip fvoorstellen.Hetisgemakkelijk intezien,datbijtoename
* Dezeformule is,afgezien van degebruikte symbolen, identiek met dievermelddoorZadoksindeappendixvanzijnbijdrageonder[5.1].
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van thet aantal dieren (JV)tot Knadert. Omhet mathematischmodel te
vinden,dathetbestbijdeexperimenteelverkregengegevenspast,moeten
a, ß en K uit deze gegevens worden afgeleid. Dit is een mathematische
procedure,diehiernietnaderzalworden besproken.
Pearl en Gause (1934) hebben aangetoond, dat het model niet alleen
de groei van snel delende gistcellen en protozoën goed beschrijft, maar
dat het eveneens de populatiegroei van dieren met een gecompliceerde
levenscyclus, zoals bananevliegen en meeltorren zeer bevredigend weergeeft. Hetisjuist ditlaatste,waternstigebezwarentegenhetmodel heeft
doenrijzen. Zohoudt demathematische formulering ondermeerin, dat
deremmingvandegroeibijtoevoegingvaneenindividu aan depopulatiezonder uitstel optreedt. Dit is bij eencellige organismen misschien bij
benaderinghetgeval,maarbijhogeredierenzalhetenigetijd durenvoordat deinvloedvandehogeredichtheid tot uitingkomt ineendalingvan
de groeisnelheid.
Het blijkt derhalve, dathetmodeleenbevredigendebeschrijving geeft
van het waargenomen verschijnsel, hoewel de grondleggende causale
mechanismen ernietinopgenomenzijn. Metanderewoorden,hetmodel
isnietverklarend enkan onsdusooknietverder brengenmetdecausale
analyse van de bevolkingsgroei van de hogere dieren. De goede beschrijving, diehetmodelgeeft, kan zelfs inhogematemisleidend zijn.
De fluctuatie en regulatie van populaties
Het boven beschreven bezwaar tegen de bruikbaarheid van het model
geldt in nog sterkere matebij de studievan dedynamiek van veldpopulaties. Deze verkeren immers slechts bijuitzondering in degroeifase, en
zefluctueren inlangzaam veranderendemilieusomeenvrijwel constante
gemiddelde waarde. Met anderewoorden, zulkepopulaties schommelen
om de waarde K uit het logistische groeimodel. Bij het onderzoek van
dezefluctuatiesgaat het vooral om hun aard en om deregulatie van de
aantallen open omhetmaximumniveau;delogistischeformulering kan
hierbij geen hulp bieden.
Reedsinhet beginvan dezeeeuwheeft mengedacht aan demogelijkheid, dat bij de bevolkingsbewegingen om zo'n niveau roofvijanden, en
in het bijzonder bij insekten de parasieten, een belangrijke rol zouden
kunnen spelen. Deze opvatting vond onder meer steun in enkele gevallen van plagen in de fruitteelt waarbij een biologische bestrijding
met succeswerd toegepast. Zo slaagde men er in omeen schildluis,die
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schadelijk optradindecitruscultuurvanCalifornie, doorintroductievan
eenlieveheersbeestje tot eenlaagniveautereduceren.
Tochbleekhetmoeilijkominveldpopulatiesderolvanzulkevijanden,
zgn.predatoren, kwantitatief vastteleggen.Ditheeft ertoegeleid,datde
theoretische beschouwingen over de invloed van vijanden op de prooipopulaties het veldwerk ver vooruit zijn.
De wisselwerking tussen roofdieren en hun prooi
Een van deeersten, dietrachtte eenkwantitatief inzicht te verkrijgen in
de wisselwerking tussen prooi en predator, was Volterra (1931,). Deze
wiskundigeformuleerde,daartoegestimuleerddoordebioloog d'Ancona,
een model waarmee zo'n oecologisch systeem werd nagebootst. In het
volgendeisgetracht ook deprincipesvan ditmodel kort weertegeven.
Het is uiteraard gecompliceerder dan het logistische model, omdat het
uitgaatvandeaanwezigheidvantweepopulaties,namelijk deprooiende
roofvijand, waarvan de aantallen worden aangeduid met Nv en Nr.
Volterra verondersteldenu, dat degroeisnelheid van deprooibevolking,
wederom weergegeven als een differentiaalquotiënt, rechtevenredig is
met het aantal:
dNp/dt =a.Np
d.w.z. dat de prooi zonder vijanden geometrisch in aantal toeneemt.
Derem op dezegroei, diein het logistischemodel werd ingevoerd door
detijdens degroei afnemende faktor (K- N)/K,wordt nugevormd door
deroofvijanden, die.bijvoortgaandevermeerderingvan deprooihiervan
een toenemend deel wegvangen, waardoor de groeisnelheid afneemt.
Deze afname stelde Volterra rechtevenredig met het aantal predatoren
Nr,zodat degroeisnelheid bij aanwezigheid van roofvijanden wordt:
dNp/dt = (ot-yNr)Np
(1)
Voorts gingVolterra er terecht van uit, dat het aantal vijandelijke individuen bij afwezigheid van de prooi zou afnemen, zodat hij stelde:
dNrjdt = -ßJVr
Zijn er in het systeem echter prooidieren aanwezig, dan zal deze afnamewordengeremd.WederomsteldeVolterra, dat dit zou gebeurenin
een mate rechtevenredig met het aantal prooidieren. Zodoende kan de
groeisnelheid van de predator worden weergegeven als :
dNrldt = (- ß+SNp)Nr
(2)
Om nu verder in te zien waartoe deze formuleringen leiden, kan de
volgenderedeneringgevolgdworden.Hetsysteemverkeert inevenwicht,
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wanneer beidegroeisnelhedengelijk zijn aan nul. Uit deformules (1)en
(2)iseenvoudigafteleiden,dat dit hetgevaliswanneera- yiVr = 0en
-ß+8Np = 0, of wanneer
JV r =a/yenJVp=ß/S
Ditisaftebeeldenineengrafiek, waarinopdeassendeaantallenvan

(3)

dichtheid roofdier <N,)

dichtheid roofdier (Nr)

w

10-

B

8 • 11
6

-A

\-2

4
2

/k

m
1^-

2

4

6

8

2

10

3-—__—

4

dichtheid prooi(Np)

u l-~ -. . - 1 •., .

6
8
10
dichtheid prooi (N p )

relatieve dichtheid roofdier
3 •

relat,dichtheid roofdier

c

n

/

s

relatieva dichtheid prooi

ƒ
tl
IV

III

i m

1
2
3
relatieve dichtheid prooi

Fig. 2 Hetprooi-roofdier model van Volterra.A: Degroeisnelheid van het
roofdier. B: degroeisnelheidvan deprooi, voorverschillende aantalsverhoudingenvandeprooienhetroofdier. Degetallenbijdecurvengevendegroeisnelheid
weer. C: Veranderingenindedichtheid(tenopzichtevandeevenwichtsdichtheid)
vanprooi enroofdier bijverschillende aantalsverhoudingen derdieren. D: Veranderingen inderelatievedichtheidvanprooi enroofdier indeloopvande tijd.
Zie detekst, a = 0,5,ß= 0,7,Y= 0,25en S= 0,20.
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beidediersoorten zijn uitgezet (fig. 2).Letmen daarbij voorlopig alleen
opdeaantalsveranderingen van deroofvijand bij verschillende waarden
van de prooidichtheid (fig. 2A) en is de laatste (Np) gelijk aan ß/S,
dan is dNr/dt = (~ß+8NP)Nr = 0. Bij alle aantalsverhoudingen van
prooienvijandgelegenoplijnnverandert dedichtheidvandevijand dus
niet.
Bij andere aantalsverhoudingen van detweediersoorten verandert de
dichtheid van de predator wel. Het zal na het bovenstaande duidelijk
zijn, dat de predator in aantal toeneemt, wanneer de dichtheid van de
prooigroterisdanß/Senafneemt voor dichtheidswaarden van deprooi
kleiner dan ß/S.Immers, dan is dNr/dt respectievelijk groter eivkleiner
dannul.
Hoe verloopt nu de lijn, die de aantalsverhoudingen weergeeft waarvoorbijvoorbeeld dNr/dt = pi Omdezevraagtebeantwoordenkanmen
stellen dat (zieformule 2):
ûN,/àt = (- ß+$Np) Nr=p
of
Nr = p/(-p+§Np)
waarinNr alsfunctie van Np gegevenis.Deafbeelding van deze functie
iseenhyperbool.Infig.2Azijnhiervanenkelevoorbeeldengegevenvoor
waarden vanp>0 enp<0.
Wordt de aantalsverhouding van beide soorten op een bepaald moment weergegeven door het punt P, dan zal de predator in aantal toenemen. Tegelijkertijd verandert ook het aantal van de prooi. Het blijkt
infig.2A niet, of dit eentoename of een afname zal zijn. Om dit nader
vasttestellen moetmenletten op deaantalsveranderingen van deprooi
bij verschillende waarden van depredatordichtheid (fig. 2B).Deredeneringisanaloog.Is depredatordichtheid gelijk aana/y, dan verandert de
prooidichtheid niet (lijn m). Voor waarden groter dan a/y neemt de
prooidichtheidafenbijdichthedenkleinerdana/yneemtdeprooiinaantaltoe.
Het is nu eenvoudig in te zien, dat combinatie van dezetwee figuren
aanleiding geeft tot het volgende (zie fig. 2C). Bij een dichtheidsverhouding van beide soorten gelegen op het snijpunt van n en m is het
systeem in evenwichten tredengeen aantalswijzigingen op.Immers,dan
isvoldaan aan het gestelde in deformules (3). Gaat men echter uit van
een willekeurige dichtheidsverhouding R in vak I, dan is de groeisnelheid van depredator negatief, die van deprooi positief. Hun aantallen
veranderen volgens pijl 1tot lijn n gesneden wordt. In vak II immers
wordt ook de groeisnelheid van de predator positief en nemen beide
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soorteninaantaltoe,totlijnmgesnedenwordt.Daarna (invakIII)gaat
deprooi in aantal afnemen, terwijl depredator zichblijft vermeerderen,
omtenslotteinvak IVweerin dichtheid te dalenen terugtekeren naar
R. Degehelegeschiedeniszalzichdan herhalen.
Zetmen dedichtheidvan beidesoortenuittegendetijd, dan ontstaat
het beeld van deklassieke prooi-predator oscillaties (fig. 2D).
Dit model geeft een beeld van een wederkerige regulatie: de predator
houdt de aantallen van de prooi binnen deperken en de aantalssterkte
van deprooi is,op zijn beurt, bepalend voor deaantallen van derover.
De regulatie komt tot stand doordat bij toenemende dichtheid van de
prooi door een rover meer prooidieren worden bemachtigd. Dit is de
zogenaamde functionele responsie van de predator op de toenemende
prooidichtheid.Zeimpliceerteendalingvandeintensiteitvandevoedselconcurrentietussenderoofdieren onderling,wateenhogerereproduktiesnelheid en dus .een vermeerdering van het aantal predatoren in de
hand werkt. Dit laatste is dan dezogenaamde numerieke responsie van
depredator op detoenemende prooidichtheid (Solomon, 1949).
De stijging van het aantal rovers geeft een geleidelijke toename van
het percentageprooidieren dat uit depopulatie wordt weggevangen. Dit
gaat door totdat, als gevolg daarvan, de sterfte van de prooi zo hoog
wordt, dat het aantal gaat afnemen. Dit laatste leidt weer tot een verhogingvan deintensiteit van deconcurrentie omvoedseltussenderoofdieren.
Hetblijkt dus,datdeaantallenvandepredatorinfeitebepaaldworden
door een fluctuerende intensiteit van de voedselconcurrentie. De dichtheidvandeprooipopulatie wordt daarentegen beperkt door de fluctuatie
vanhet aantalroversendedaaraan gekoppeldefluctuatie vanhetpredatie-percentage. Tussen de prooidieren treedt dus geen concurrentie op;
het model veronderstelt, dat voedsel en ruimte voor de prooi in overmaat aanwezig zijn.
Bezwaren tegen het model van Volterra
Inhetmodelisuitgegaan vaneenvoudigeveronderstellingen omtrenteen
aantal eigenschappen van de prooi en zijn roofvijand. Deze zijn door
Volterra niet op hun juistheid getoetst. Het behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat hiertegen allerlei bezwaren zijn geopperd.
Delezerkan dezevinden bij Watt (1962).Hier zullener slechtstweebesproken worden.
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Het eerste bezwaar is gelijkluidend aan dat wat tegen het logistische
modelwerdgeopperd, namelijk het ontbreken vaneenuitstel indereacties van de organismen op de dichtheid. Uit deformuleringen van Volterravolgt, dat eenverandering indedichtheid van deprooi direct aanleidinggeeft tot eenaantalsverandering van depredator. In een natuurlijke populatie is dat niet mogelijk. Immers, om in aantal toe te nemen
moet de predator eerst meer nakomelingen voortbrengen en deze doen
hun invloed op depopulatie pas later gelden.
Dit vertragingseffect is door Nicholson (1933) in een prooi-predatormodel ingevoerd. Het blijkt eveneens aanleiding te geven tot oscillaties
van de dichtheid van de betrokken soorten, maar hierbij neernt de
groottevan deamplitudo van beidegeleidelijk toe(fig. 3).Dit resulteert
tenslotteineenzohogedichtheidvanderover,dat hijzijnprooiingrote
delen van het woongebied uitroeit. Nicholson veronderstelt nu dat
restanten van de prooipopulatie, door het ontbreken van predatoren,
lokaalsterk inaantal kunnen toenemen, totdat zulkeconcentraties door
derovers wordengevonden enin deloop vanenkelegeneraties weerge-

20

generaties
Fig. 3 Schommelingen indichtheidvanprooienpredatorvolgenshetmodelvan
Nicholson. De toenemende amplitudo wordtveroorzaaktdooreenvertraging in
denumerieke reactie vandepredator. Zie de tekst.
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heelwordenuitgeroeid.Vanuiteenaantalvanzulkekoloniesheeft echter
bijtijds emigratie plaats,zodat enkele individuen eldersnieuwe kolonies
kunnen vestigen.
Dezeop grond van theoretische beschouwingen afgeleide situatie lijkt
vooral mogelijk, wanneer de prooi zich sneller kan verspreiden dan de
rover. De eersteheeft dan gelegenheid om elders populaties op te bouwenvoordatdeze,vroegoflaat,doorroofdieren worden ontdekt.
Het tweede bezwaar dat tegen het Volterra-model en tegen andere,
zogenaamde deterministische modellen, naar voren isgebracht heeft betrekking op het feit, dat constante waarden worden ingevoerdvooreen
aantal eigenschappen van de betrokken diersoorten, die onder veldomstandigheden variabel zijn. Zoveronderstelde Nicholson inzijn hiervoor genoemdemodel, dat devoortplanting van deprooi in allegeneraties gelijk was, terwijl het veldonderzoek de grote variabiliteit hiervan
telkensweer aantoonde.
Opgrondvandezeoverwegingenzyndoorenkeletheoreticizogenaamde stochastische modellen geformuleerd, waarin zulke eigenschappen
variabel zijn en waarden kunnen aannemen overeenkomstig van te
voren opgestelde waarscrujnlijkheidsverdelingen. Zo is door Bartlett
(1957) een stochastische formulering gegeven van het prooi-predator
model van Volterra. De afloop van de interacties tussen de dieren ligt
inzo'nmodeldusnietvantevorenvast,maarwordtmedebepaald door
de toevallige waarden die de parameters kunnen aannemen. Uitgaande
van dezelfde dichtheden van prooi en rover kan deafloop dus zeer verschillend zijn.
Eenvoorbeeldisgegeveninfig.4.Hierinistezien,datzichaanvankelijkdrieoscillatiesontwikkelen waarin het 'Volterra-effect' nog duidelijk
naar voren komt. Hun grilligheid en de ongelijkheid van hun vorm laat
echter deinvloedvan hettoeval zien. Na de derde oscillatie wordt het
Volterra-effect echterzosterkverstoord,datdeprooigeenduidelijkepiekdichtheidmeerkanbereiken.Tenslotte volgt voor de predator een reeks
van dusdanig ongunstige'omstandigheden', datdezeinenkelegeneraties
nagenoeguitsterft. Eerst dankan deprooizichweersterk vermeerderen.
In andere gevallen kan eerst deprooi - en dus daarna depredator - na
eenofmeeroscillatiesgeheelofnagenoeggeheelverdwijnen.
Uit het voorgaande blijkt, dat aanpassing vanhet model aan meer
natuurlijke omstandigheden leidt tot een beeld waarin de predator, of
de prooi èn de predator, regelmatig uitsterven in kleine of grote delen
van het areaal. Dit verschijnsel treedt zeker niet algemeen op in veld46

Fig. 4 Schommelingen in aantalvan eenprooidier enzijnpredator -volgens een
stochastischgeformuleerd Volterra-model. Ziede tekst. NaarBartlett1957.
populaties. Het is daarom van belang na te gaan, wat de experimenten
hieroverhebbentezeggen.

Heteffect vanroofdieren inexperimentelepopulaties
De eerste experimenten opgezet om het model van Volterra te toetsen
werdenuitgevoerd door Gause (1934).Hoewelhij werktemet zich snel
delende infusoriën die, zoals eerder werd uiteengezet, zich goed lenen
voorhettoetsenvanmodellenzondervertragingseffect, verkreeghijgeen
aantalsfluctuaties zoals die door het model worden voorgeschreven: de
prooi werd steeds na een aanvankelijke toename door depredator uitgeroeid. Dit kon echter gemakkelijk worden verklaard uit het feit, dat
de predator een merkwaardige eigenschap bezat, die niet in het model
geïncorporeerd was. Bij dalende prooidichtheid reageerde de predator
namelijk niet met een afname van de delingssnelheid, maar met een
sterke reductie van de celgrootte en dit laatste had geen effect op de
efficiëntie waarmee de prooi werd aangevallen. De objecten bleken dus
ongeschikt om het model te toetsen.
EenaantaljarenlaterheeftHuffaker(1958)proevengedaanmetmijten.
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Deprooiwaseenmijtesoort, diedecellenaandeoppervlaktevansinaasappels aanprikt en van het celvocht leeft. Deze mijt werd gegeten door
een roofmijt. Huffaker hield gemengde populaties van deze soorten bij
constante temperatuur en vochtigheid in metalen bakken waaruit de
mijten niet konden ontsnappen en waarin zich een bepaald aantal sinaasappels bevond. De roofmijten werden toegevoegd enkele dagen na
de enting van de prooi. De ontwikkeling van beide populaties werd
nauwkeurig gevolgd door periodieke tellingen. Steeds bleek, dat de
predator een duidelijke positieve numerieke responsie vertoonde op de
vermeerdering van deprooi dieinhet begin van elk experiment optrad.
Dezereactie wasechter steeds zofel, dat deprooiin korte tijd door het
groteaantal roofdieren werd uitgeroeid. Huffaker slaagdeer dus niet in
om met deze eenvoudige proefopzet de zgn.Volterra-oscillaties te verkrijgen. Hij nam waar, dat de rovers zich zo snel door de proefruimte
konden verspreiden, dat nieuween nogkleinekolonies van deprooi, op
anderesinaasappels dan waarop de dieren waren geënt, vroegtijdig werdengevondenenuitgeroeid. Hijzocht daarom aansluiting bijhet model
van Nicholson (p. 45) en wijzigde de proefopzet zodanig, dat de prooi
zich snel kon verspreiden en de predator in zijn uitbreiding werd geremd.Heteerstewerdgerealiseerd doorindeproefruimte enkele paaltjes
teplaatsen,vanwaaruitdeprooienzichaandoorhengevormde draden,
door een met een ventilator veroorzaakte, zwakke luchtstroom, konden
verspreiden.Ditgedragtreedtookondernatuurlijkeomstandighedenop.
Bijderoofmijten komthetnietvoor;dezekunnenzichalleenlopendverplaatsen. Bovendien werden hun bewegingen van het ene deel van de
proefruimte naar het andere geremd door het plaatsen van enkelesmallebarrières,vanvaseline,zodat deroversalshetwaremoesten omlopen

Fig.5 Aantalsfluctuatiesals gevolg van interactiestussen eenprooi, de mijt
Eotetranychus sexmaculatus, eneenpredator,deroofmijtTyphlodromus occidentalis, inexperimentelepopulaties bijconstante temperatuur. Degrafiekgeeft
hetgemiddelde aantaldierenper sinaasappel, berekendoverhet gehelesysteem
van 120vruchten. DevierkantenA tjm Rgevendeplattegrondvandeproefruimte
weer, waarin de 10 x 12vruchten met rechthoekjes zijnaangeduid. Witterechthoekjes(begrenzingslijnen niet ingetekend) = geen of zeer weinigprooidieren;
lichtgearceerde, zwaargearceerdeenzwarterechthoekjes = weinig,matigen veel
prooidierenper vrucht.De dichtheid vandepredatorisglobaalaangegeven met
een,tweeof driecirkelsper vrucht. Elk vierkantiseen gemiddelde vantwee tellingen enheeft betrekkingopdedoor delijnstukjes A t/m R overdektedelen van
degrafiek.NaarHuffaker1958.
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om andere delen van de ruimte te bereiken.
De resultaten van dezeproef zijn weergegeven infig.5.Het blijkt dat
er drieoscillaties optreden zonder dat deprooi wordt uitgeroeid. Na de
derde 'crash' ishij echter zoschaars (vierkant Q),dat depredator door
voedselgebrek uit hetsysteemverdwijnt. Bijbeschouwingvanhetbevolkingsverloop in dekleinereeenheden vanhet systeem, zoalseensinaasappel of eenklein groepjevan dezevruchten binneneenbarrière, blijkt,
dat hierindeprooisteedstijdelijk wordtuitgeroeidenlater door invasie
vaneldersweerbevolktraakt.
De resultaten van de proeven van Huffaker sluiten dus nauw aan bij
het beeld dat Nicholson op grond van zijn model had gevormd. Op
basis van theorieen experiment zou men dus voorlopig kunnen concluderen,datsystemenmeteenmonofagepredator slechtsbestaanbaar zijn,
wanneer prooi enpredator aan bepaaldeeisenten aanzien vanverspreidings-envoortplantingssnelheid voldoen.In dat gevalzullenbeidesterk
discontinu verspreidinhet woongebied voorkomen ennu eenshier, dan
weer daar talrijk optreden.
Deze situatie is inderdaad een enkele maal in het veld aangetroffen.
Zo vermeldde Cockerell (1934), dat in Nieuw Mexico een bepaalde
schildluissoort slechts geïsoleerdeplekken bewoonde in uitgestrekte terreinen met geschikte voedselplanten. Hij toonde aan, dat zulke concentraties vroeg of laat door roofvijanden worden gevonden en daarna
snel worden uitgeroeid, maar soms pas nadat een aantal jonge larven
van de luis door de wind was verspreid, die dan elders nieuwe kolonies
stichtten.
Zo'n sterk discontinue verspreiding is echter eerder uitzondering dan
regel. Veel diersoorten hebben in een homogeen terrein een regelmatiger verspreidingspatroon. Waarschijnlijk wordt de dichtheid van
zulke soorten dus niet bepaald door een eenvoudige interactie met een
monofage roofvijand, maar is de wisselwerking met het milieu van een
andere, meer gecompliceerde aard.
De betekenis vanpolyfage predatoren
Onderzoeknaar demortaliteitsoorzaken bijdiereninhetveldheeft aangetoond, dat veel prooisoorten door twee of drie, en dikwijls aanzienlijkmeersoortenroofvijanden wordenaangevallen.Bovendienbleek,dat
mpnofagie bij predatoren zeldzaam is. Van veel soorten zijn zelfs vrij
langelijsten van prooisoorten bekend. Dithangt ten delesamenmethet
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feit,datzijvaakovereenveelgroterdeelvanhetjaar actiefzijn danhun
prooidieren.Zoishunmenuaanhetbeginvanhetjaar anderssamengestelddan later inhet seizoen.Devoedselsamenstellingvan dekoolmees
indennenboswijzigt zichzelfswekelijks(Tinbergen, 1960).
VoorzulkegecompliceerdeinteractiesgevendemodellenvanVolterra
enNicholsongeenadequaat beeld.Ditwordtnogversterkt, wanneer de
numeriekeresponsie van deroofdieren op dichtheidsveranderingen van
de prooi in het geding wordt gebracht. Om even bij de koolmees te
blijven:dezeplantzichvoortinmei-juni;wanneereenbelangrijkeprooisoort, die in augustus-september in deprooifauna voorkomt, zoals de
dennespanner, aanzienlijk talrijker is dan hetjaar tevoren, kan de predator geen numerieke responsie op deze toename vertonen, althans
nietindezinvandegenoemdemodellen.
Indezegevallenheeftmendusniettemakenmeteenwederkerigeregulatie van aantallen, waarvan in de voorgaande modellen sprake was
(p.44).De aantalssterkte van deprooi ishier niet direct bepalend voor
de aantallen van de predator. De resultaten van onderzoekingen bij
mezen (Kluyver, 1951)en spitsmuizen (Croin Michielsen, 1966) wijzen
er sterk op, dat de grootte van het territorium dat door de bezitters
tegen soortgenoten wordt verdedigd, van veelbetekenis isvoor hungetalssterkte. De dichtheid van depredatoren wordt in deze gevallen bepaalddoorhunonderlingeinteracties.Men spreektvan zelf-regulatie.
Kluyver (1966) slaagdeer in om zijn eerder verkregen zienswijze een
betere basis te geven door een ingreep in een koolmezen-populatie op
het eiland Vlieland, waar de aantallen weinig worden beïnvloed door
immigratie van elders. Hij verlaagde in enkele opeenvolgendejaren het
aantal uitvliegende jongen met 60% door het wegnemen van eieren.
Voorts telde hij het aantal paren dat ieder jaar in het bos tot broeden
kwamenditleiddetothetverrassenderesultaat, dat dedichtheidvan de
broedvogelbevolking, vergeleken met de aantallen uit een viertal jaren
voor de proef, niet afnam.
Daar bijna allevogelswaren geringdkonhijvaststellen, dat dit effect
vooraltot stand kwam, doordat eenaanmerkelijk groter percentage van
debroedvogelseenjaarlaterweertotbroedenkwamdan onder normale
omstandighedenhetgevalwas.Degemiddeldeleeftijd vandebroedvogelbevolking nam dan ook duidelijk toe.
Nu slapen demezentijdens dewintermaanden indenestkasten. Door
nachtelijke controles stelden Kluyver en zijn medewerkers vast, dat de
verschuivingindeleeftijdsverhouding reedsjn decemberzijn beslaghad
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gekregen. Bovendien konden zij vaststellen, dat de wintermortaliteit
tijdens deproefjaren gelijk wasaandieuitdejaren voordeproef. Hieruitconcluderen zij, datderegulatievandeaantallendusoptrad voorde
winter,datisvoordetijdvandegrootstevoedselschaarste.Ditleiddetot
deopvatting,datderegulatiehoogstwaarschijnlijk totstandzoukomen
door socialeinteracties tussen de dieren in deherfst en deze zienswijze
werd gesteund door waarnemingen over agressief territoriaal gedragin
dieperiode.
Ditalleswijsterdusop,datinzulkegecompliceerdesystemen deaantalssterktevandeprooiniet direct bepalend isvoor deaantallen vande
predator. Watisnuechter deinvloedvanderoversopdedichtheidvan
deprooidieren? Holling (1959, 1965)heeft inproeven aangetoond, dat
dit afhankelijk is van de functionele responsie van depredator op de
prooidichtheid (p.44j.Defunctionele responsieindemodellenvanVolterra enNicholson wordt uitgedrukt inhetaantalgevangen prooidieren
perhoofd vanderoverbevolkinginafhankelijkheid vandedichtheidvan
deprooi. Volgensformule (1)vanVolterra (p.41)ishetaantal doorde
predator-populatie gevangen prooidieren
y = yNrNp
endusperhoofd vandepredatoren-bevolking

il'
1

,
ii
|

^-=r^
Nr
waaruit volgt, datdefunctionele responsie wordt weergegeven dooreen
rechte lijn. Het aantal gevangen prooidieren neemt rechtevenredig met
deprooidichtheid toe(fig.6A).
Holling bestudeerde deze reactie op prooidichtheid bij een polyfage
muizesoort, Peromyscus.In het bos eten deze muizen onder andere
coconsvaneenbladwesp,Neodiprionsertifer. Demuis werdineenkooi
gehouden waarindezecoconswerdenaangebodeninverschillendedichthedennaast overmaathondebrood. Decoconswerdenbegravenvolgens
eenruitjespatroon ondereenzandlaagvan4,5cmdikte.Naeendonkere
periodevan8uurwerdvervolgensvastgesteldhoeveelcoconsdemuishad
opgegraven en opgegeten, en hoeveel hondebrood er gegeten was.De
proef werdbijelkedichtheidvijfmaal herhaaldendeverschillendedichtheden werden in aselecte volgorde aangeboden. Het resultaat is afgebeeld infig.6B.Het blijkt, dat defunctionele responsie wordt weergegevendoor eenS-vormiggebogenlijn.Dezewijkt dussterkafvandeovereenkomstige responsieindemodellen vanVolterra enNicholson.
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In deeerste plaats iser bij demuis een afbuiging naar een maximale
consumptie. Dit schrijft Holling toe aan de verzadiging van het dier.
Daar zo'n verzadigingsniveau bij bijna alle predatoren zal optreden, is
het ontbreken ervan in demodellen kennelijk een tekortkoming. Het is
echter mogelijk, dat bijbepaaldetypen vanpredatoren het verzadigingsniveaupas bij zeerhogeprooidichtheid wordt bereikt. In dat gevalhebben de modellen dus geldigheid voor een breed traject van prooidichtheden. Dit zou in het bijzonder kunnen gelden voor parasieten van insekten, een type van predatoren, dat Nicholson vooral in zijn model
betrekt. Bij dezedieren wordt defunctionele responsieuitgedrukt in het
aantalgeparasiteerdegastherendatlaterdoordeparasitairelarvenwordt
gedood. Zulke parasieten hebben vaak een grote eivoorraad en het is
in theorie mogelijk, dat alleen bij zeer hoge gastheerdichtheid zoveel
slachtoffers door de zoekende wijfjes worden gevonden, dat de gehele
eiproduktiekan worden afgezet.
In detweedeplaats dient nagegaan teworden, waardoor inhet eerste
deel van de curve een buiging naar boven optreedt. Blijkbaar wordt de
muisin dit lagetraject bij toenemendecocondichtheid gestimuleerd om
erintensievernaartezoeken.Hollingmeent,datditeffect totstandkomt
door een leerproces. Bij zeer lage prooidichtheid wordt de geur van de
cocon zozelden waargenomen, dat er geen associatie tot stand komt
met debetekenisvandecoconalsvoedsel;ofbetergezegd:dezeassociatiekomt weltot stand, maar isreeds vervaagd, voordat demuis wederomdegeur waarneemt. Bijhogereprooidichtheid neemt dekans dat dit
het gevalisafen zozal depredator leren ombij het waarnemen van de
geur in het zand te graven, waar de beloning gereed ligt.
Het optreden van dit leerproces werddoor Hollingin eenexperiment
getoetst. Hij plaatste daartoe een zestal in het laboratorium gekweekte
muizen apart in kooien. Tot aan de proef werden ze uitsluitend met
hondebrood gevoed. Tijdens deproefperiode van 12opeenvolgende dagen kregen zij, naast overmaat hondebrood, een hoge dichtheid van
coconsaangebodenopdereedsbeschrevenwijze.Dagelijkswerdhetaantalopgegravenprooidierengeteld.Hetresultaatisweergegeveninfig.6C.
Hieruit blijkt, dat demuis reeds deeerste dag reageert op deaanwezigheid van de nieuwe prooi. Daarna neemt het aantal gevonden prooien
sneltoeenbereikt reeds op devierde dageen maximum. Het leerproces
verloopt bij deaangeboden prooidichtheid kennelijk snel.
Tinbergen (1960),dieinhet dennenbos werkte over depredatie en de
voedselkeuze van koolmezen, vond bij deze dieren een overeenkomstige
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functioneleresponsie.Hijsteldenamelijkvast,datinjarenwaarineenbepaaldeprooisoort, bijvoorbeeld derups van de dennenuil,vrijtalrijk in
hetbosvoorkomt, dezeinhet voedselvan demeesineenhoger aantal
voorkomtdanteverwachtenwasopgrondvandebijlagerupsedichtheid
verkregencijfers. Dit isduseenmooiebevestiginguithetveldvandein
de experimenten verkregen resultaten.
Wijmoeten onsnu echtergaanbezighouden met debetekenisvan de
S-vormigecurvevoorderegulatievandeprooidichtheid.Bijhetlineaire
verband neemt het aantal gevangenprooidieren rechtevenredig toe met
deprooidichtheid. Dit betekent, datbijeen bepaalde predatordichtheid
het percentage dat van de prooibevolking wordt weggevangen, onaf^
hankelijkisvandedichtheidvandelaatste.InhetVolterramodelkwam
deregulatiedanooktotstanddoordenumeriekeresponsievandepredator. Het predatie-percentageneemt dantoedoor eentoenemende dichtheidvan derovers.
Hierboven zagen we al, dat bij polyfage roofdieren, als vogels en
muizen, denumeriekeresponsie in dezin der modellen ontbreekt. Hun
aantal, nemen we voorlopig aan, wordt door territoriumvorming bepaald (p. 51).De S-vormige functionele responsie betekent echter, dat
ook zonder aantalsvermeerdering van depredator, over het lage dichtheidstraject van deprooi,regulatieoptreedt. Immers,ineenjaar waarin
eenbepaaldeprooisoort eenintermediairedichtheid heeft, wordt van de
bevolking eenhoger percentageweggevangen dan ineenjaar waarin de
dichtheid laag is. In het eerstgenoemde jaar legt de predator zich
namelijktoeopdevangstvandieprooionder invloedvanhetbovenbesprokenleerproces.
Het gecombineerde effect vanpredatoren en parasieten
Tinbergen (1960) stelde bij zijn veldonderzoek vast, dat vele prooisoorten van mezen ook door parasieten worden aangevallen. Dit zijn,
zoalswereedskortvermeldden,bijzonderepredatoren, diehuneierenin
hungastheren(prooien) afzetten. Ze zijnin deregelsterk aaneengastheergebondenendusoptevattenalsmonofage predatoren.
Huninvloed opdeaantallenvanhungastherenwerd door Nicholson
(1933)ineenmodelweergegeven.Wijzagen,datditleiddetotschommelingenmeteentoenemendeamplitudo (fig.3).
Tinbergen (zie Tinbergen en Klomp, 1960) heeft nu een model geconstrueerd,waarinheteffect vanbeidetypenpredatoren,devogelende
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parasiet, geïncorporeerd is. Dit leidt in bepaalde gevallen tot een verrassend resultaat. Door het dichtheidsafhankelijke effect van de vogel
ontstaan oscillaties met afnemende amplitudo. De schommelingen
worden dus gedempt. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat devogel
bijtoenemende dichtheidvandegastheer(prooi)zijn greepopdebevolkinggeleidelijk verhoogt. Hierdoor neemt degastheer, bijlagedichtheid
aan parasieten, minder snel in aantal toe en bereikt een minder hoge
culminatie-dichtheid danzondervogelshetgevalzouzijn.Alsgevolghiervan is denumerieke reactie van deparasiet minder fel enzalzijde gastheer, enige generaties later, ook minder diep wegdrukken. Bovendien
wordt dit laatste nog tegengegaan door een daling van de predatiedruk
vandevogelbijafnemendedichtheidvandeprooi.Wanneerdedichtheidsafhankelijkheid van de vogel-predatie voldoende sterk is, leidt dit begrijpelijkerwijs tot een dempingvan deschommelingen.
Dit allesistheorie!Er zal nogveelanalytisch veldwerk nodigzijn om
te zienwater vanhoudbaar is.Mocht in detoekomst blijken, dat dein
het model gesimuleerde interacties inderdaad werkzaam zijn, dan zou
daarmee het regelmatige verspreidingspatroon van vele prooidieren,
waarvan hierboven sprake was, verklaard kunnen worden.
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Epidemieën alspopulatiebiologisch verschijnsel

D R . J. C. ZADOKS

Inleiding
/

Epidemie,epidemiologie Een epidemieishet optreden vaneenziektein
eenwaardpopulatiealsgevolgvandetoenamevaneenpathogeenpopülatie.Dewaardkanzijn:mens,dier, plant,schimmelof bacterie.Deziekteverwekker, in het vervolg pathogeen genoemd, kan zijn: protozo,
nematode, schimmel, bacterie of virus.Epidemiologie is de studie van
ziekteinpopulaties(vanderPlank,1963:2).Ernstigeepidemieënspreken
tot de verbeelding van het publiek door de schade, het ongemak of
zelfs het leed, dat zij veroorzaken.
Voorzover alleen de populatie van zieke waardindividuen wordt
beschouwd is de epidemie een medisch, veterinair of planteziektenkundigfenomeen. De epidemiealsgevolgvan onbalans tusseneen aantalonderlingzeerverschillendepopulatiesis- inruimerverbandbezien een populatiebiologisch verschijnsel.
Waardenpathogeen;vectoren reservoir Een epidemieis de resultante
van deinteractietussen tweeofmeer populaties,behorendetotverschillende categorieën. De categorieën waard en pathogeen zijn reeds ten
tonelegevoerd. Somswordthetpathogeen door eenlevendwezenovergebracht van het zieke waard-individu naar het gezonde, dat op zijn
beurt ziek wordt. Deze overbrenger van het pathogeen is de vector: de
derde categorie. Het pathogeen kan ergens permanent aanwezig zijn in
min of meer latente vorm. Dit 'ergens' kan zijn een populatie van de
vierde categorie: het reservoir.
Eenvoorbeeld is devlektyfus, eenziektediezichsterk kan uitbreiden
intijdenvandepressie,hongersnoodofoorlog.Dewaardiseenzoogdier,
de mens, het pathogeen is eenvirus (Ricketsiaprowazeki), devector is
eeninsekt(o.a.deluisPediculushumanus),hetreservoirisweereenzoogdier, derat (Rattus norvegicus) en andere knaagdieren (Zinsser, 1935).
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De populaties, behorende tot de vier genoemde categorieën, kunnen
elkaar wederzijds beïnvloeden.
De epidemie als studie-object De epidemie als studie-object wordt gezien als een concrete eenheid met opgang, hoogtepunt en neergang
(Gäumann, 1945: 166).Door de epidemie in maat en getal uit te drukken, samenstelling en levensomstandigheden van de betrokken populatiesteonderzoeken enmilieufactoren - waaronder metnamehet weer teanalyseren, tracht deepidemioloog wetmatigheden optesporen.
Het einddoel van de epidemioloog isniet het populatiebiologisch inzicht als zodanig, maar het bestrijden of - beter nog - voorkomen van
eenepidemie.
Theoretische epidemiologie
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Het epidemiologisch model De groei van een epidemie wordt waargenomen als de toename in het aantal zieke waardindividuen. Dit aantal
geldt tevens als maat voor de pathogeenpopulatie; deze meting is indirect. Slechts zelden is het pathogeen zelvezichtbaar en dus meetbaar.
Tegenover dewaarnemingaandenatuurlijke ofkunstmatig opgewekte
epidemie staat de theoretische beschouwing, die deels beschrijvend
en deels verklarend is.De theoreticustracht eenepidemiologisch model
op te stellen, waarin een aantal biologisch gefundeerde grootheden
met elkaar in verband gebracht worden. Deze grootheden moeten
meetbaar zijn. De kunst van demodellenbouwer is ommet eenzoklein
mogelijk aantal grootheden een verklarende beschrijving te geven van
hetepidemischproces.
Botanische epidemiologie De epidemiologie kent twee richtingen, de
medische en de botanische, die onderling meer verwant zijn dan velen
vermoeden. De botanische epidemiologie richt zichin hoofdzaak op de
cultuurgewassen. Het is in de botanische epidemiologie gangbaar bij
numeriekebeschouwingen enkelebenaderingen toetepassen.
Alseerstebenaderingwordt gesteld dat dewaardpopulatie gedurende
degroeivan deepidemieconstant is.Dewaardpopulatie dientalsrekeneenheidmetdenumeriekewaarde1.
Hetpathogeenisniettetellen.Tellendschattenisalleenbijnematoden
uitvoerbaar. Het tellen van virusdeeltjes is, gezien de grote aantallen,
slechts eentheoretische mogelijkheid. Bij schimmels- alleen dezegroep
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van pathogenen wordt in het volgende behandeld - zijn geen discrete
individuen teonderscheiden, tellen isonmogelijk. De ontelbaarheid van
depathogeenpopulatieiseenschijnbaarnadeel,datechterdooreenkunstgreep in eenvoordeel wordt omgezet: depathogeenpopulatie wordt gemeten als de zieke fractie van de waardpopulatie met een numerieke
waardevariërendvan0tot 1.Ditisdetweedebenadering.
Hetlogaritmischmodel Het eenvoudigste modelvoor degroeivaneen
populatieisdatvandegroeivaneenkapitaaluitgezettegenvoortdurende
samengesteldeinterest.Iederoneindigkleinehoeveelheidrentewordtonmiddellijk gereïnvesteerd in renteverdienend kapitaal; dit groeit
logaritmisch (fig. 1)[4.1]*. Dit model is simpelmaar weinigrealistische

Fig. I Logaritmischegroei:x isdehoeveelheidpathogeenoptijdt.
* Denummerstussenvierkantehaken hebben betrekking op de formules in
deappendix opblz.76.
59

infecties

/•
10«

-

•/

/•
10

r•

3

•/

»f»•

102

10»

i
<i

• 1

/• •

p=5
V-5
i-2

1
'
'
1
15
20
25 t
ro
.Fig1. 2 Pseudo-logaritmischegroei volgenshetOort-Corstenmodel. Inditmodel
zijndeepidemiologischegroothedenlatenteperiodep, infectieuseperiodeienvermenigvuldigingsfactor vverwerkt. Bijtoenemende waardevandetijdtnaderthet
verbandtussenaantalinfectiesen t(stippen) tothetlogaritmisch model(getrokkenlijn), Naar Oort (ongepubliceerd) en Corsten, 1964.

Een beter model gebruikt enkele epidemiologische grootheden: de
latente periode p, de infectieuse periode i en de vermenigvuldigingsfactor v.Delatenteperiodeis detijdsduur, terekenenvanaf deinfectie,
waarin het pathogeen in de waard aanwezig is zonder dat deze infectieus is. De vermenigvuldigingsfactor is het aantal geslaagde dochterinfecties per moederinfectie per tijdseenheid.
Men kan zich de epidemie als volgt denken: een infectieuse eenheid
komt terecht in een gezonde waardpopulatie en brengt een infectie tot
stand. Na een latente periode van p dagen veroorzaakt de infectieuse
eenheid gedurende een infectieuse periode van i dagen vnieuwe infec60
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Fig. 3 Groeivaneert kunstmatig opgewekteepidemie van 'gele roest' op de
zomergerst cv.Topper, veroorzaaktdoordeschimmelPucciniastriiformis.Hierin
isx de zieke fractie van de waardpopulatie, t detijdindagenvanaf1januari.
Destippen zijndewaargenomen waardenvan x. A isdelogistische, B delogaritmischecurve. AanhetbeginvandeepidemievallenA enBsamen, tegenheteinde
vandeepidemie voegtdelogistische curvezichhetbestnaarde waarnemingen.

tiesper dag, dieiederweerna eenlatenteperiodevan/»dagen,enz.enz.
In een grafiek wordt het aantalinfectieuse eenhedencumulatief uitgezet
tegen de tijd (fig. 2).De aldus geconstrueerde groeicurve nadert sneltot
eenlogaritmischekromme(Corsten, 1964).Hierbijisdegroeisnelheidvan
de pathogeenpopulatie dx/dt op ieder moment evenredig met het getal
derpopulatiezelf,metdewaardex, dx/dt = rx[4.1].Deevenredigheidsconstante r dient als maat voor de groeisnelheid van de epidemie [4.3].
Het gedemonstreerdemodelimpliceert eenoverlappingvan deopeenvolgende generaties. Op dit punt verschilt de beschouwingswijze van de
epidemiologen belangrijk van die van de zoölogen. Bij dierlijke popu61

160

170 180 190 200 210

Fig. 4 Logistischegroei van een epidemie vangele roest in zomergerst (zie fig.
3). Hetverbandtussendeziekefractie vande waardna bgistische transformatie
(slippen) endetijdtwordtbeschrevendooreenrechtelijn,dezgn. 'logit-lijn'.
laties heeft de gang der seizoenen een sterk synchroniserende invloed
op de generaties, in extremo bij univoltine insekten. Bij botanische
epidemieën, waar een repeterende infectiecyclus zich vele malen herhaalt binnen een groeiseizoen, is geen sprake van synchronisatie der
generaties. In experimenten volgt de toename van het drooggewicht
bij individuele komkommerplanten (Cucumis sativus) in de kas de
logaritmische curve (Bolas and Henderson, 1928).Evenzo de groei van
het aantal blaadjes bij het kleinekroos (Lemnaminor) onder constante
envrijwel optimaleomstandigheden.Een dergelijke ongebreideldegroei,
die in zijn uiterste consequentie leidt tot Malthusiaanse vernietigingsvisioenen (Malthus, 1798; Yule, 1925),komt in de vrije natuur zelden
voor. Alleen bij epidemieën van planteziekten is logaritmische groei
geen uitzondering, althans zolang het zieke deel der waardpopulatie
slechts een kleine fractie van de totale waardpopulatie omvat en wel
maximaal0,05.Bovendezegrenstredenafwijkingen op,dieertoenopen
eenrealistischer model te construeren (flg. 3).
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Fig. 5 Logit-lijnvan een epidemie van 'swollen shoot' in cacao, een ziekte veroorzaaktdooreenvirus(naarvan derPlank,1965).Hierin isx de fractie zieke
ofdodebomenentde tijdinjaren.
Het loglstisch model De ervaringleert, dat de groeisnelheid van cel,
orgaan,individuenpopulatietoeneemttoteenmaximumendanweer afneemt. Aanhet beginvan deepidemieishet aanbod vanhet pathogeen
debeperkende factor voor degroeisnelheid;in eenlater stadiumechter
wordt het aanbod van de gezonde,niet-geïnfecteerde waard limiterend.
Degeleidelijk inbetekenistoenemendelimiterendefactor wordtwiskundig op de eenvoudigste wijze geformuleerd door te stellen, dat de relatieve groeisnelheid van de populatie recht evenredig afneemt met het
toenemend getal van de populatie. De relatieve groeisnelheid is dan
maximaalaan het beginvan debevolkingsexplosieenrijisnulwanneer
hetplafon vandepopulatieisbereikt.Voorverderebijzonderheden kan
verwezen worden naar debijdrage van Klomp in dit boek.
Het hier geschetste model wordt het logjstisch model genoemd [5.1].
Nadrukkelijk zij gesteld, dat dit logistisch model'berust op een willekeurigeaanname,diealsenigeverdienstezijn eenvoudheeft. Hetisechterverrassend,hoegoedhetuiteenlopendegroeiverschijnselen beschrijft:
de groeivan het celvolume(Brown and Broadbent, 1950), degroei van
hetoppervlakvaneenblad(Gregory, 1921),vaneengjstpopulatieineen
bouillon,vanmenselijke populatiesbinnenbepaaldegrenzenvanruimte
entijd(Yule,1925),ennietindelaatsteplaatsdegroeivanpopulatiesvan
plantepathogenen (van derPlank, 1963;Zadoks, 1961;fig.4,5,6en7).
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Fig.6 Logit-lijnvanhetverloopvaneenpest-epidemieindevoorstadCripplegate,
London,1665(GegevensuitGale, 1959).Het aantalsterfgevallen x is uitgedrukt
alsfractie vanhet totaal,de tijdt inweken.

Goede overeenstemming tussen waarneming en model wordt alleen bereikt indien de milieu-omstandigheden gedurende de periode van logistischegroeimin ofmeerconstant zijn. Dezevoorwaardeisin debotanischeepidemiologie zelden gerealiseerd.
Dat bij de goede overeenstemming tussen waarneming en theorie
het gelukkig toeval een even welkome als misleidende metgezel is,
wordtteweinigingezien.
Latenteperiode,infectieuseperiodeenuitval Het enthousiasme voorhet
logistischmodeldoetonsbijna deepidemiologischegrondbegrippen vergeten, die al genoemd zijn bij de ontwikkeling van het logaritmisch
model. Zo ontbreekt de latente periode p in de logistische formule
[5.1].Voordat eengeïnfecteerd plantedeeltot degroeivandepathogeenpopulatie kan bijdragen moet een latente periode verstrijken [6.1].
De latente periode verklaart een merkwaardig epidemiologisch verschijnsel, het zgn. 'geheugen-effect'. Iedere wijziging in de uitwendige
omstandigheden die de groeisnelheid van een epidemie tijdelijk beïnvloedt blijft in het latere verloop van de epidemie kenbaar. De latente
periode overbrugt de tijdsspanne tussen oorzaak en gevolg (van der
Plank, 1960).Doordat dit gevolgzelf weer oorzaak is,kan iedereepidemie- dankzijdelatenteperiode- eeneigengezicht krijgen.
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Fig. 7 Vergelijking van drie epidemieën,weergegeven als logitlijnen;x is de
fractiezieke waardpopulatie, t detijdinjaren.
A: 'swollenshoot' incacao, eenvirusziekteineenmeerjariggewas{tie fig. 5);
B: pest,eenbacterieziektebijdemens(ziefig.6);C: geleroestbijzomergerst,
eenschimmelziekte vaneeneenjariggewas(zie fig. 4).

Een andere consequentie van de latente periode is minder eenvoudig
tedoorgronden. Berekeningleert,datdegroeisnelheid vaneen epidemie
een bovenste grens heeft. Deze bovenste grens wordt bepaald door een
dimensieloos getal, dat het produkt is van de latente periode p en de
infectiesnelheid r. De hoogst gevonden waarde vanpr is 4, het theoretisch maximum bedraagt 6. Waar voor de meeste pathogenen de minimumwaarde van de latente periode bekend is, laat zich de maximumsnelheidvandeepidemiegemakkelijk berekenen.
In het voorgaande is een tweede grondbegrip van de epidemiologie
ingevoerd: de infectieuse periode. Deze zij hier slechts vermeld als
overgang tot een derde grondbegrip: de uitval (Engels: 'removal'). Als
de infectieuse periode voorbij is, speelt de waard geen rol meer in het
epidemisch proces, hij valt uit. In de medische epidemiologie kent
men uitval door de dood naast uitval door immunisatie na herstel
van depatiënt-waard. In de botanische epidemiologie wordt de uitval
steeds veroorzaakt door de dood van waard-individu of waardgedeelte.
Uitval als bepalende factor in het verloop van een epidemie wordt
tegen het einde van deepidemie intoenemende mate belangrijk.
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Het gebruik van degrootheden latenteperiode en infectieuse periode,
het onderscheiden van de ziektevrije periode voor de infectie en van
de post-infectieuse periode na uitval, leiden tot gecompliceerde wiskundigevergelijkingen, waarin delogistischeformule - het uitgangspunt
- niet meer te herkennen is [6.2],[7.1].
De grenzen van het inzicht De fraaiheidvan de ontwikkelde theorieën
doet weinig af aan onze hulpeloosheid tegenover de grootste variabele
inhetepidemischproces,hetweer.Hetweeralsvariabeleisnadrukkelijk
buiten spelgeplaatst tijdens demodellenbouw. Ongaarne wordt erkend,
dat in de praktijk de epidemiologische voorspellingen berusten op
weersvoorspellingen en niet op de bovengeschetste modellen. Voorlopig
kan detheorie niet verder gaan dan demetingvan deinvloed vanweertypen op de infectiesnelheid.
Wordt het populatiebiologisch inzicht in het epidemisch gebeuren
enerzijds begrensd door deproblematiek van deweersinvloeden, anderzijds wordt het begrensd door de problematiek van de interacties van
waard, pathogeen, vector en reservoir. De rol van de vector en, in
sterkere mate nog, de rol van het reservoir onttrekken zich vooralsnog
aan kwantitatieve beschouwingen.
Devariabelewaardpopulatie Dewaardpopulatieistotnutoebeschouwd
als een gegeven grootheid, een invariabele. Dit is een bruikbare benadering voor epidemieën bij veeljarige gewassen en soms zelfs bij eenjarigegewassen,indien deepidemiezichinkortetijd voltrekt.De formulesvoordegroeivandepathogeenpopulatie kunnengecorrigeerdworden
met een empirische factor voor de groei van de waard (van der Plank,
1963) [8.1 t/m 8.5]; empirisch, aangezien de groei van een gewas zich
vooralsnogonttrektaanwiskundigeabstractiesvanalgemenegeldigheid.
In dezegedachtengang wordt echter degroeivan de waardpopulatie als
een hinderlijke bijkomstigheid weggecijferd.
Dezegemakzucht kan leidentot demisvatting, dat degroottevan de
waardpopulatie van weinig invloed is op de pathogeenpopulatie. Het
tegendeel is waar, zoals blijkt bij eenjarige gewassen met een seizoensdepressie, waarin de waardpopulatie op zijn kleinst is. De seizoensdepressievantarwebijv.ligttussendeoogstvanhetvoorgaandeendeopkomst vanhet volgendegewas.Indezeperiodevanca.driemaanden zijn
groenetarweplanteningeringe,maarsterkfluctuerendehoeveelheidaanwezigin devorm van opslagtarwe (fig. 8).
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Fig. 8 Devariabele waardpopulatie; wintertarwe als waardvoor degele roest,
Pucciniastriiformis. Op de verticaleasisuitgezetde totalehoeveelheidwintertarwecv.Heine's VilinNederland, uitgedruktincm7,bladoppervlak.De verschillen tussen dehoeveelheden wintertarwe in voorzomerennajaar belopen soms een
miljoenvoud(naar Zadoks, 1961).
Voorpathogenen dieuitsluitendkunnenlevenoplevendeplantedelen,
dezg.'biotrofe'pathogenen,isdeomvangvandewaardpopulatie tijdens
deseizoensdepressie van doorslaggevende betekenis.Eenvoorbeeld isde
biotrofe schimmeloptarwemetdekleurrijke naam 'geleroest', Puccinia
striiformis.De tarwepopulatie tijdens de seizoensdepressie kan in het
enejaar het miljoenvoud zijn van dieinhet anderejaar, zulksalsgevolg
van de weersgesteldheid. Hierdoor kan ook depathogeenpopulatie van
jaar totjaar met een miljoenvoud verschillen. Dergelijke variaties in de
hoeveelheidpathogeen bijdeopkomstvanhetvolgendegewaszijn uiteraardvangroteinvloedopdeepidemiediezichopdatgewaszalgaanontwikkelen (Zadoks, 1961).
Heteindevandeepidemie Reedseerder is gesteld, dat tegen het einde
van deepidemiedehoeveelheidniet-geïnfecteerde waardeenbeperkende
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Fig.9 Schematischbeeldvan eenepidemie met drieduidelijk onderscheidbare
fasen. In debeginfasegroeitdeepidemie logistisch(logit-lijn), inde middenfase
treedteenversnellingop,indeeindfase ontstaatvertraging medetengevolge van
uitval(naarvanderPlank,1965).Ditmodelisaanmerkelijkgecompliceerderdan
het logistische model.De epidemie is onvolledig, 7°/oooverleeftdeepidemie. Een
dergelijkmodelzouvan toepassingkunnenzijnopdeepidemievandeAmerikaanse
kastanje, veroorzaakt door de schimmel Endothia parasitica. Coördinaten:x
isdefractie ziek ofdood, t isdetijdinwillekeurigeeenheden.

factor voor de groei van de epidemie is.De snel toenemende uitval van
de zieke waardindividuen kan de aanwas zelfs inhalen voordat de hele
waardpopulatie te gronde is gegaan. De epidemie is dan onvolledig
(Bailey, 1957;fig.9).Waarschijnlijk dank zij dit mechanisme zijn thans
indeVerenigdeStatennogenkeleverspreidebomenvandeAmerikaanse
kastanje (Castanea dentata)in leven, nu de in 1904begonnen epidemie
van een schimmelziekte (Endothia parasitica)is uitgewoed. Miljoenen
bomen werden gedood en grote gebieden werden ontbost (Peace, 1962;
vander Plank, 1965).
Restpopulaties van de waard na het uitrazen van een epidemie kunnen echter ook ontstaan indien de waardpopulatie oorspronkelijk bestonduiteenmengselvanmeerenmindervatbareindividuen:eenaantal
van deminder vatbare individuen blijft over en dezeindividuen kunnen
het uitgangsmateriaal zijn vaneennatuurlijke of kunstmatige herkolonisatie door de waard.
De aanvang van een epidemie
Het verschijnen van een nieuw pathogeen Het moge vreemd lijken dat
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heteindevandeepidemievóórhetbeginwordtbehandeld.Ditvindtzijn
redenindeoverweging,datbijhetbeginvaneenepidemieanderemechanismenoptreden dan detot nutoe besprokenen.
Veelvuldigontstaateenepidemiedaarwaardoortoedoenvandemens
een pathogeen wordt ingevoerd in een waardpopulatie die nimmer tevoren met dit pathogeen in aanraking is geweest. Hier heeft de waard
nooitdeselectiedrukvanhetpathogeenondervondenenhijheeft danook
geen weerstand ontwikkeld. De epidemie verloopt volgens het bekende
patroon.
Interessanter zijn de gevallen waarbij waard en pathogeen een gezamenlijke evolutie hebben doorgemaakt (Oliveira, 1964; Wahl/e.a.,
1960).Dezesituatiekanbestudeerdwordenbijwildeplanten, waaronder
de wilde voorouders van onze cultuurplanten. Epidemieën zijn daarbij
geen uitzondering, doch zewerken zeldendestructief; blijkbaar leeft de
wilde plant in een zeker evenwicht met zijn pathogenen. Een regulatiemechanisme, dat tot zulk eenevenwicht leidt, wordt later besproken.
Eenvormigheidendichtheidvandewaardpopulatie Landbouwis,populatiebiologisch bezien, het bijeen brengen van een groot aantal genetisch
vrijwel identiekeindividuen ineenbegrensderuimte,metuitsluitingvan
anderssoortigen. De landbouw ontregelt de natuur door de schepping
vanwaardpopulatiesgekenmerktdooreenvormigheid,dichtheidengrote
uitgestrektheid.
Genetische eenvormigheid is een van de onuitgesproken grondvoorwaarden voor de geldigheid van de reeds besproken epidemiologische
modellen.Iedereafwijking vandeeenvormigheidleidttotvertragingvan
hetgroeitempovaneenepidemie.
De dichtheid van een waardpopulatie is een belangrijke epidemiologischefactor. Immers,hetpathogeenmoetvande zieke naar degezonde
waardgaan.Hoedichterdewaardindividuen bijeenstaan, hoegemakkelijker. Naarmate de waardindividuen verder uiteen staan, zijn detransportkansen geringer. Beneden een zekere dichtheidsdrempel van de
waardpopulatie isgeen epidemiemogelijk, zoalsberekening en praktijkervaring aantoonden (Zadoks, 1959, 1963).Naar analogie zou men hier
kunnen spreken van 'onderpopulatie' (Klomp e.a., 1964), maar dan
onderpopulatie van dewaard.
De mobiliteit vandewaard In demedischeepidemiologieis demobiliteit van dewaard eenbelangrijke factor naast dedichtheid. De snelheid
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vandeepidemiewordt mede bepaald door decontactfrequenties tussen
waardindividuenendeelpopulaties,zoalsgezinnen,arbeidsgemeenschappenen woongemeenschappen.
Ondanks het feit dat de plant stevigin de bodem geworteld staat, is
ook bij de botanische epidemiologie de mobiliteit van de waard van
betekenis. Pathogenen van cultuurgewassen worden over dehelewereld
heenenweervervoerdmetzaaizaadenplantgoed (Zadoks, 1967).Ditis
vooral vanbelangvoorhetintroduceren vannieuweziekten.Dekwantitatieveaspectenvandemobiliteitvandewaardzijnbijplanteziektennog
niet bestudeerd.
Demobiliteitvanhetpathogeen Complementairaandedichtheidvande
waardpopulatieisdemobiliteitvandepathogeenpopulatie.Geringedichtheid van dewaard werkt alseenrem op de infectiesnelheid, diegecompenseerd kan worden door grotemobiliteit vanhet pathogeen. Waar in
demedischeepidemiologie dewaard bijdraagt tot deversnellingvan de
epidemiedoor zijneigenmobiliteit,moetindebotanischeepidemiologie
met zijn vastgewortelde waard de mobiliteit komen van het pathogeen.
Hetisdanookgeentoevaldatbijdemenszeerweinigenbijdeplantzeer
veelziekten verspreid worden door regenen wind.
Demobiliteitvaneenpathogeenkanvergrootwordendooreenvector,
in deregeleeninsekt, somseennematode.De vectoris dederdevan de
indeinleidinggenoemdecategorieënvanpopulaties. Voor zoverdevector een insekt is, gelden de populatiebiologische beschouwingen van
devorigeopstellen.Dekwantitatieve interactievan waard,pathogeen en
vectorisindebotanischeepidemiologieeenvrijwelonontgonnengebied.
In de medische epidemiologie zijn reeds vorderingen gemaakt (Baily,
1957).

Regulatie vanhet waard-parasiet evenwicht
Dichtheidsafhankelijke regulatie De simpele waarneming, dat de natuurlijke en kunstmatige vegetaties niet telkenmale weggevaagd worden
doorepidemieën,impliceert dateenzekerematevanregulatie aanwezig
is.Dezeregulatieiseenwerkingwaardooreenevenwichtstoestand tussen
waardenparasietbewaardofhersteldwordt.
In de entomologie is dichtheidsafhankelijke regulatie door middel
van voedsel-, prooi-predator- of migratie-mechanismen belangrijk. Ook
pathogène schimmels kennen 'predatoren' in de vorm van schimmel70

etende diertjes en hyperparasitaire schimmels of bacteriën. Een belangrijke rol spelen deze predatoren niet. Het migratiemechanisme is op
populaties van plantepathogenen niet van toepassing. Het voedselmechanismewerkt ookbij plantepathogenen, althans in zoverre, dat de
nettoreproduktieafneemt alsdebeschikbarehoeveelheid ongeïnfecteerde
waardopraakt.
Desondanks kan bij plantepathogenen niet gesproken worden van
dichtheidsafhankelijke regulatie zoals die uit de zoölogie bekend is.
Dichtheidsafhankelijke regulatie vooronderstelt een evenwichtsniveau
van de populatie, maar dit evenwichtsniveau bestaat meestal niet bij
populaties van pathogenen, althans voorzover het pathogenen van cxxk
tuurgewassenbetreft. Dichtheidsafhankelijkeregulatieisindebotanische
epidemiologiekennelijkvangeringebetekenis.
Landbouwkundigeregulatie De meest opvallende regulatie is de landbouwkundige regulatie. Demenstrachtdeepidemiologische factoren, te
weten delatente periode, deinfectieuse periode, devermenigvuldigingsfactor, dedichtheid van dewaard en demobiliteitvanhetpathogeen op
vele wijzen te beïnvloeden. De belangrijkste methoden zijn onder te
brengen onder de genetische, chemische en landbouwtechnische technieken.
De latente periode wordt verlengd door inkruising van resistentie.
De infectieuse periode wordt verkort door resistentieveredeling of door
toepassing van chemische middelen. De effectieve waarde van de vermenigvuldigingsfactor wordt sterk gereduceerd door chemische bestrijdingsmiddelen. De potentiële waarde van de vermenigvuldigingsfactor is genetisch te beïnvloeden. Genetische en chemische technieken
hebben epidemiologisch vaak hetzelfde effect, nl. vertraging van de
epidemie (fig. 10 en 11).
Genetischeregulatie Ook in de niet door de mens beïnvloede plantewereldkomenbesmettelijkeziektenvoor.Tenzijheteennieuwpathogeen
geldt, zijn de epidemieën bij wilde planten weinig intens en lokaal beperkt: kennelijk ishier eenvormvanregulatie aanwezig. De landbouwwetenschap laat zienhoedezeregulatieongeveer werkt.
De mate waarin een waard weerstand biedt aan het pathogeen is
een variabele grootheid. Deze wordt bepaald door erffactoren die ongelijkmatig over de waardpopulatie verdeeld zijn. De groeiende pathogeenpopulatie oefent een selectiedruk uit, waardoor die genen in fre71
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Fig.10 Landbouwkundige regulatie metgenetische middelen: het effect van
genetisch bepaalde resistentie bijdrie aardappelrassen op hetverloop van epidemieënvandeaardappelziekteinNederland, 1953(naarvanderPlank, 1963).De
aardappelziekte wordt veroorzaakt door de schimmel Phytophthora infestans.
Hoe groter deresistentie, hoe meer vertraging van deepidemie, zoals tot uitdrukkingkomt indehellingshoek vandelogitlijnen, waarbijlogit (x) isuitgezet
tegendetijdt(in dagen).
quentietoenemen,dieeenverhoogdeweerstand en daarmedeverhoogde
overlevingskansen waarborgen.
Hetziekmakendvermogenvanhetpathogeeniseveneenserfelijk vastgelegd. Sprongsgewijze veranderingen in de pathogeniteit, die regelmatig voorkomen, gevenhet pathogeen demogelijkheid zichaan degewijzigde genetische samenstelling van de waardpopulatie aan te passen.
Aldus kunnen waard- en pathogeenpopulaties elkaar wederkerig beinvloeden in een dynamisch evenwicht (Person, 1966).Zo wordt eengemeenschappelijkeevolutievanwaardenparasietmogelijk.Hetgenetische
regulatiemechanisme treedt op zowel in de vrije natuur als in de door
demens- metvooralsnogonvastehand - gestuurde natuur.
Pseudo-epidemieën
De botanische epidemiologie beperkt zich tot de besmettelijke ziekten
veroorzaakt door een infectieus agens. De medische wetenschap bezigt een ruimer woordgebruik: een epidemie bij de mens heeft als oor72
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Fig.11 Landbouwkundige regulatie metchemische middelen: het effect van
chemische bestrijding ophetverloop van een epidemie van de aardappelziekte
(Phytophthorainfestans) bijhet ras Bintje. De logit-lijnen voor de verschillende
behandelingen tonen het verband tussen logit (x) en detijdtgerekendin dagen.
Mettoenemendaantalbespuitingen wordt de epidemie intoenemende mate vertraagd(naar van derPlank, 1963).
zaakeenstoffelijk agens,aldannietinfectieus, ofeenaanstekelijkegeestestoestand. Hetlaatstetypevanepidemie (beterwarehettesprekenvan
pseudo-epidemie) is het onderwerp van recente wiskundig-epidemiologischestudies.
Historisch zijn epidemieën van hysterie in vrouwenkloosters, met
alsmodernependant epidemieënvanhysterieinmeisjesscholen (Anonymus, 1966; Moss and McEvedy, 1966; McEvedy e.a., 1966). Het zijn
plotselinge uitbarstingen; de patiënten tonen soms ernstige ziekteverschijnselen. Een stoffelijk agens ontbreekt; de afwijkende geestestoestand wordt aanstekelijk binnen een scherp begrensde populatie met
eigen voorgeschiedenis: klooster of school. Epidemische hysterie is een
populatiebiologisch verschijnsel met als bijzondere karakteristiek een
extreemdichtheidseffect. Eeneerstemodelvoordittypeepidemieisreeds
geformuleerd.
De afwijkende, aanstekelijke geestestoestand is niet noodzakelijkerwijs van pathologische aard, zij kan ook van culturele aard zijn. Voorbeelden zijn aanstekelijke verschijnselen als 'rock and roll', 'twist' en
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'beat', dieover dewereldtrokken meteensnelheidvergelijkbaar metdie
van de A-griep. Het onderzoek van deze verschijnselen met populatiebiologische methoden zou alleszins de moeite waard zijn maar is nog
niet ter hand genomen. Daarentegen heeft deuitbreiding van de wetenschappelijke idee, een aanstekelijk geestesprodukt bij uitstek, wel de
nodigeaandacht gekregen(Goffman and Newill,1964).
De populatie der wetenschapsbeoefenaren kan ingedeeld worden in
drie deelpopulaties: vatbaren, infectieusen en uitgevallenen. Infectieus
zijn de onderzoekers die in een bepaald jaar over een gegeven specialisme publiceren. Zij vallen uit een jaar na het verschijnen van hun
laatste publikatie over dit specialisme. Een epidemiologisch model,
bestaandeuiteenstelselvandifferentiaalvergelijkingen, maakthetmogelijkhettoekomstigverloopvandeepidemie- ditishettoekomstigaantal
infectieusen - tevoorspellen.Zowerdberekend,dat deepidemischeontwikkeling van het medisch specialisme 'mestcelonderzoek' een hoogtepunt zalbereikenin 1978(fig. 12;Goffman, 1966).
Voor het wetenschapsbeleid kunnen deze beschouwingen belangrijk
zijn. In hoeverre zij thans reeds reëel zijn, blijve een open vraag. Bij
toepassing van het logaritmisch model op de groei van het aantal
wiskundige publikaties (fig. 13; May, 1966) blijkt, dat het cumulatief
gewicht daarvan naar schatting in het jaar 3600 gelijk zou zijn aan
demassavandeaarde.VolgenshetIogistischmodelechterzaldeepidemie der wiskunde op een berekenbaar tijdstip ten eindegeraken. Na dit
tijdstip zal geen wiskundige publikatie meer geschreven worden. Dit
soort extrapolaties is natuurlijk onzin. Het toepassen van epidemiologische modellen op pseudo-epidemieën dient dus met de grootste voorzichtigheid te geschieden.
Slotbeschouwing
De epidemie - beschouwd als de ziekte van een populatie - is een populatiebiologischverschijnsel:deonbalanstussentweepopulaties,waard
en pathogeen. In een aantal gevallen komen ook de populaties van
vector en reservoir in het geding. De epidemie als studie-object wordt
gekenmerkt door een fenomenale groei van de pathogeenpopulatie, die
inextremegevalleneenhonderdmiljoenvoudbinnenenkelemaandenkan
bedragen.
De botanische epidemiologie heeft, evenals haar zustervak de medische epidemiologie, haar plaats in het geheel der populatiebiolo74
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Fig. 12 Eenpseudo-epidemie van een medisch specialisme. Veranderingenper
tijdseenheidAi/At(Atis5jaar) inhetaantalonderzoekers(i)ophetgebiedvande
mestcelindeperiode1878tot1998(naarGoffman, 1966).

gische wetenschap nog maar nauwelijks herkend. Dit betoog is dan
ookeenpogingtoteennadereplaatsbepaling.Zijisonvolledig,lacunair,
maar het herkennen van lacunes leidt tot verdere ontwikkeling.
Hoewel ook in de onverstoorde natuur epidemieën voorkomen, zijn
demeesteepidemieën tewijtenaaneendoordemensveroorzaakteonbalanstussenepidemiologischegrootheden.Ditbehoeftmenniet te betreuren:onzevoedselvoorzieningmaakthetnoodzakelijk. Hetisdetaakvan
de botanische epidemioloog, als op de produktie gericht populatiebioloog, de weg aan te wijzen waarlangs onbalans in balans gekeerd kan
worden.
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Fig.13 Depseudo-epidemievaneenwetenschap.Hetverloopvanhetcumulatieve
totaalNaanmathematischepublikaties(stippen)uitgaandevaneengeschataantal
à41.000, verschenentoten met1867. Degetrokkenlijn berustopde vergelijking
N = 56.000.e0,025(t-1880)
(naar May, 1966),

Appendix: wiskundige modellen in de epidemiologie
Deterministische en stochastische modellen De deterministische modellengaan uit van deveronderstelling, dat het volgende door het voorafgegane volledig bepaald is. De stochastische modellen werken met
kansverdelingen;zijlatenruimtevoorhettoeval.Stochastischemodellen
wordengebruikt indemedischeepidemiologie.De botanischeepidemiologie beperkt zich tot deterministische modellen. Voor details zij verwezen naar dehandboeken (Bailey, 1957;Van der Plank, 1963).
Symbolen Stel de waardpopulatie is constant met de getalswaarde 1.
Noem verder
i de duur van deinfectieuse periode
In denatuurlijkelogaritme(metgrondtal e)
p deduur van delatente periode
r een evenredigheidsfactor die door de opeenvolgende formules met
toenemende ingewikkeldheid telkens anders wordt gedefinieerd
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x depathogeenpopulatie; 0 < x < 1
xt dewaardevanxoptijdstipt,
dan is de groeisnelheid van de pathogeenpopulatie gegeven door het
differentiaalquotient dxt/dt.
Lineairegroei
of

dxt/dt = r
xt=x0(l+rt)

en

r=

[3.1]
[3.2]

• (x2- x-,)

[3.3]

r kanhier de 'lineaire infectiesnelheid' genoemd worden.
Logaritmischegroei
dxt/dt =r.xt
of
xt=x0- ert

[4.1]
[4.2]

en

[4.3]

r=

• In x2/x1

r ishier de 'logaritmische infectiesnelheid' ('logarithmic infection rate'),
ook wel aangeduid met n.
Logistische groei De literatuur kent een aantal uiterlijk nogal verschillendevergelijkingen, diealle aangeduid worden met de term 'logistisch'. Zezijn in zoverre verwant, dat zij door vereenvoudiging afgeleid
zijn van eenzelfde basisvergelijking met vierparameters. De in de botanische epidemiologie gebruikelijke logistische vergelijking heeft slechts
één parameter, de schijnbare infectiesnelheid r:
dxt/dt =r.xt.(l-xù*
[5.1]
Dit geeft
Inxt/(l -xt) =rt, of logit(xt) =rt
[5.2]
en

r= —^—. < l n - ^ - - l n - Ü ^ - )
^2 _ ' l

1 ~ X2

[5.3]

1- X±

r ishier de 'schijnbare infectiesnelheid' ('apparent infection rate').
DewaardeInx/(l -x)wordtookgenoemdlogit(x).Dezekan worden
* Dezeformule is,afgezien vandegebruiktesymbolen, identiekmetdeeerste
door Klompvermeldevergelijking inzijn bijdrage.
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Individuenpopulatiebijplantendier

DR. W. H. VANDOBBEN

Populatie-dynamica bijplant endier
De positie van het individu binnen depopulatie heeft zowel populatiedynamische als genetische aspecten, maar deze laatste worden in het
volgende buiten beschouwing gelaten.
De populatie-dynamica is tot nu toe hoofdzakelijk ontwikkeld in de
richting van de dierkunde. De vraag dringt zich op, waarom op hetgebied van deplantkunde zoweinigonderzoek isverricht over fluctuaties,
regulatie van aantallen en aanverwante problemen. De redenen moeten
gezocht wordenin enkeleessentiële verschillen tussen hogereplantenen
dieren waarvan in de volgende vergelijking een aantal wordt genoemd.
Dieren Dieren bewegen zich vrij en vullen de beschikbare ruimte niet
op, noch fysiek, noch in oecologisch opzicht. Soorten met verschillende
levenswijze (verschillende oecologische nis) beconcurreren elkaar niet.
De interspecifieke concurrentie vormt dus zelden een beletsel voor toeneming van een soort.
Het individu heeft eenstandaardformaat en stelt standaardeisen. Het
aantalmoetzichaanpassenbijhetgeenhetmilieuheeft tebieden.
De intraspecifieke concurrentie is sterk. Het aantal individuen iskenmerkendvoor destatusvandesoort.
Sterkefluctuatiesinaantalzijn mogelijk enkunnen inkort tijdsbestek
optreden. Daarom zijn de factoren, die uitschieters bevorderen en weer
doen verdwijnen goed voor onderzoek toegankelijk.
Regulatie van het aantal door intraspecifieke concurrentie, ziekten of
predatoren is in enkele gevallen aannemelijk gemaakt.
Planten Planten vullen in een gesloten vegetatie de beschikbare ruimte
op, letterlijk en grotendeels ook in oecologische zin. Naast hun speciale
eisen behoeven alle soorten licht, vocht en mineralen, zodat soorten uit
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dezelfde 'laag'ininterspecifiekeconcurrentietreden.Naarmateeensoort
ten aanzien van de abiotische factoren een bredere oecologische amplitudeheeft, wordt zijnpositiesterker door dezeconcurrentie bepaald.
De plant is zeer plastisch wat de afmetingen betreft. Daarom is niet
het aantal individuen, maar het geoccupeerd oppervlak en het plantgewicht per eenheid van oppervlak kenmerkend voor de status van de
soort. Intraspecifieke concurrentie doet veelkiemplanten en spruiten afsterven, maar dit heeft bij een gesloten gewas geen invloed op het geoccupeerdoppervlakenalleeninextremegevallenopdeproduktie.
Fluctuaties wordenineengesloten vegetatieafgedempt door deinterspecifieke concurrentie, die sterk regulerend werkt. Verschuivingen voltrekken zich doorgaans langzaam en zijn meestal definitief.
Er zijn aanwijzingen dat ziekten eenevenwichtsniveau tussen soorten
kunnen beïnvloeden.
Menmagaannemen,datpredatie,incasu doorherbivoren, regulerend
kanwerken door selectief grazen. Gelijkmatig afgrazen werkt ookselectief, omdat hierdoor meer hoog opgroeiende soorten dan lage soorten
worden getroffen.
Intraspecifieke

concurrentie

Bij dieren komt bij een tekort aan voedsel of ruimte de aanpassing tot
standviahetaantalennietviadeafmetingenvanhetindividu,diebinnen
vrijengegrenzenliggen.Debetekenisvan ditlaatsteisduidelijk:vooral
de locomotie vereist een harmonie tussen lichaamsgewicht, spierkracht, eventueel vleugeloppervlak en voortbewegingstechniek.
Bij groepen waar delocomotie hoge eisen stelt, zoals bij vogels,vliegende insekten en landzoogdieren is de uniformiteit van het volwassen
dierdanookopvallend.Hetjeugdstadiumiskortofheeft eenheelandere
levenswijze(insekten).Bijwaterdieren, dieinhunmilieugewichtlooszijn,
stelt delocomotie lagereeisenen hier zien wij bij vissen bijv. groteverschillen in afmetingen tussen de jaargangen terwijl ook het milieu
sterkmodificerend kanwerkenopdeuiteindelijkeafmetingen. Hetlaatste
geldtookvooranderegroepenwaterdieren:inoverbevolkteculturesvan
Daphnia kan het gewicht per individu dalen tot 30%van het normale.
Afgezien van dergelijke gevallen beperken de individuele modificaties
zich bij het dier voornamelijk tot het gedrag en dit kan bij de regulatie
een grote betekenis hebben: bij overbevolking kan territoriumgedrag
mede tot aanpassing voeren. Dit gedrag leidt, samen met de voedsel81

keuze, tot intraspecifieke concurrentie, diesterfte of vertrek naar ander
terrein bevordert.
Planten zijn sterk modificeerbaar en reageren onmiddellijk op tekorten aan voedsel of ruimte in hun afmetingen, waarvan de specifieke
maxima en minima veel verder uiteen liggen dan bij het dier. Niet het
aantalindividuen,maarhetgeoccupeerdoppervlak bepaaltdestatusvan
eensoort,waarbijheter- binnenwijdegrenzen- voor dezaadproduktie
niettoedoetofdezeafkomstig isvaneengrootaantalkleineofeenklein
aantalgroteplanten.Deintraspecifiekeconcurrentie- eninhetalgemeen:
deregelingvanhet aantal - heeft daarom voor desoort alleenbetekenis
wanneer de stand zo dicht is,dat deplanten niet meer normaal kunnen
fructificeren. Opschaarsbegroeidterreinkanzichdezesituatievoordoen
als kiemplanten in dichte stand naast elkaar opgroeien. Alsregel treedt
erdanechtereenregulatiedoor dichtheids-afhankelijke sterfte op(fig.8).
Dit proces is al dikwijls beschreven, meestal aan de hand van veldwaarnemingen. De sterfte begint, wanneer bepaalde individuen door
eerdere opkomst of een toevallig iets betere voeding een voorsprong
krijgen. Door een cumulatief effect, waarbij zowel bovengrondse als
ondergrondse concurrentiekan optreden,kaneenkleinevoorspronguitgroeien tot een belangrijk verschil, waarbij achterblijvende individuen
tenslotte verdwijnen. De grotespecifieke verschillen diehierbij optreden
zullen later worden besproken. Een bosbeheer kan erop gericht zijn, de
eliminatie van achterblijvers door dunning te versnellen.
De intraspecifieke concurrentie uit zich- bij de plant in tegenstelling
tot die bij dieren, het sterkst bij krachtige voeding. Het dier kan op
voedselgebrek reagerenmetversterkteactiviteit, deplant alleenmetvergroting van het wortelstelsel en deze mogelijkheid is nog zeer beperkt
(Brouwer, 1966); dit gaat bovendien steeds ten koste van de bovengrondse delen.
De plant kan alleen grote afmetingen bereiken en vele soortgenoten
overvleugelen wanneer er binnen zijn bereik voldoende mineralen aanwezig zijn. Op een rijke standplaats overleeft een klein aantal grote individuen, terwijl bij gebrek - mits dit niet extreem is- eengroter aantal
maar kleinere planten zich handhaaft (tabel 1).
Deze regel geldt ook voor houtgewassen*.
* MededelingvanIr.C.P.vanGoor.Alleervaringopditpuntstamtvantoevallige waarnemingen als weergegeven in tabel 1.Proeven over deinteractie
tussen kiemplantsterfte en vruchtbaarheidstoestand schijnen te ontbreken.
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Tabel1 Aantal entotaalgewichtvanplantenvanhetgroenstreepzaad(Crépis
capillaris)die'szomersingrote dichtheid warengekiemd opeenstortplatas van
grond.
Standplaats1
grofzand

Standplaats2
grofzandmeteen
laagje compost

215
25
1800
2,3
41

11
100
3300
2,4
78

Aantal planten
Gemiddeldebladlengte in mm
Totaal droog gewicht in mg
Stikstofgehalte in %
Totaal opgenomen stikstof in mg

Debepalinggeschieddein december, toen deplanten degrond geheel bedekten.Detweemonsterswerdengenomenvaneenoppervlakvan 160cma,opeen
onderlingeafstand van 2m.
Volgens de landbouwplantenteelt wordt bij karige minerale voeding
de hoogsteopbrengst per eenheid van oppervlak bereikt bij een relatief
hoog plantgetal, ook al is hierbij de individuele plantgrootte gering
(fig. 1).
kórrelopbrengst in kg/ha
4000 -

2000

20

40

60
N in kg/ha

Fig.1 Samenhang tussenzaadopbrengst vanhaver enstikstofbemestingbij twee
plantdichtheden, 70en140 kg zaaizaadper ha(proefveldU191 vanderijkslandbouwconsulent te Utrecht).
Stikstofgebrek kan, tot opzekerehoogte,wordengecompenseerddoor verhoging
van het plantgetal.
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Fig. 2 Samenhang tussen de reciproke waardenvanplantgewicht en aantal
plantenper m' bijvoederbieten opproefvelden vanverschillende vruchtbaarheid.
Het blijkt,datbijlaag opbrengstniveau (dusboven indefiguur)deopbrengst het
sterkstafhangtvanhetplantgetal. Naarde Wit, 1960
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De samenhang tussen plantgetal en opbrengst per ha is wiskundig
beschreven door De Wit (1960). Bij grafisch weergeven van proefresultaten volgens de door hem afgeleide formule blijkt inderdaad, dat
het relatief effect van deplantdichtheid op de oogst per hectarehoog is
bijlaagopbrengstniveauenwelindiezin,datdeoogstdansnelstijgtmet
verhoging van het plantgetal (fig. 2).
Dit verschijnsel is alsvolgt te verklaren (fig. 3).
,^Een gesloten gewas, dat de lichtenergie zo volledig mogelijk opvangt, is bevordelijk voor de produktie. Het vermogen van een plant
om ruimte in beslag te nemen, neemt met verbeterde voeding toe volgens een verzadigingskromme. Hieruit volgt, dat het bij een beperkte
mineralevoedingeerdermogelijk is,boveneenbepaald grondoppervlak
een aaneengesloten gewasdek te verkrijgen met een groot aantal kleine
planten dan meteenklein aantalgrote.
grondbedekking per plant
500

stikstof in gram per plant

Fig. 3 Schema voor desamenhang tussen stikstofaanbod en grondbedekking
van een vrijstaandeplant (verzadigingskromme). Hiergeeft4gN eengrondbedekkingvanvan450cm2,2gNeenvan300cm2. Verdeeldovertweeplantengeeft
4gNduseengrondbedekkingvan600 cm2.
Een slechte minerale voeding schaadt vóór alles het vermogen van
de plant om ruimte in beslag te nemen en slechts in mindere mate de
fotosynthesefunctie. Dekleineplanten, diedoor dedichtestand bijsuboptimale voeding worden verkregen, zienkans om door verplaatsing
van mineralen van oude naar jonge organen van dezelfde spruit de
assimilatieopgangtehouden,waarbijtenslottetochrelatiefveelprodukt,
zij het met een laagmineraal gehaltewordt geoogst (fig. 4).Deplasticiteitvan deplant strektzichnamelijk ook uittot dechemischesamenstelling.Ook het gevormde zaad is dan arm aan mineralen, maar overigens
volwaardig.
De verminderde sterfte van kiemplanten, die men in natuurlijke
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Fig.4 Plantgewichtenstikstofgehaltevanwinterroggetijdensdebloeiopeenbemestingsproefveld(IBS139). Bijeen stikstofopneming van bifv. 60 kg/ha ishet
plantgewichtper ha ongeveer 6700 kg;bij30 kg/ha ongeveer 4500 kg,dus aanmerkelijk meer dan dehelft. Hetstikstofgehalte van deplanten isindit geval
uiteraardlager.
vegetaties bij armoede aan mineralen ziet optreden levert dus ook hier
de hoogsteproduktiedieonder deze omstandigheden mogelijk is. Voor
water geldt dit niet. Water gaat door verdamping verloren en wanneer
totale uitputting dreigt, levertjuist een gering plantgetal per oppervlak
en een onvolledige onderschepping van straling het beste eindresultaat.
Behoudens dit speciale geval levert vergelijking van plant en dier dus
demerkwaardigetegenstellingop,datonderomstandighedenvanvoedselgebrek bij deplant het voor de soort meest gunstigresultaat wordt bereikt door eenverhogingvanhet aantal individuenper oppervlaken bij
dieren door een verlaging. De aanpassing wordt bij de planten bereikt
dooreenafnemingvandeintraspecifiekeconcurrentiedoorvermindering
van groeikracht terwijl bij de dierenjuist een toeneming (via versterkte
activiteit)eenbelangrijke bijdragekanleveren.

Interspecifieke concurrentie
In het algemeen kan men stellen, dat bij dieren de interspecifieke concurrentie in een uitgebalanceerde biocoenose van beperkte betekenis is
(Bakker, 1965). Menschrijft dittoeaanspecialisatie,waarbijiederesoort
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zijn oecologische nis bezet en min of meer langs de anderen heen leeft.
Hetterritoriumgedragisdanookvóór allesgerichttegendesoortgenoot.
Erzijnhieropweluitzonderingen:degrotelijster (Turdusviscivorus) vertoont in de winter territoriumgedrag tegenover andere bessenetende
vogelsoorten. Voor zeer nauw verwante soorten is interspecifieke
territoriumgedrag in het broedterrein bekend. Wynne-Edwards (1962)
noemt o.a. de combinatie fitis-tjiftjaf en tuinfluiter-zwartkopgrasmus.
Eenduidelijkeinterspecifieke concurrentieomnestholten komt bij holenbroeders voor (depimpelmees legt het hierbij af tegen de koolmees, de
middelstebontespechttegendespreeuw).
Een meer passieve interspecifieke concurrentie door het uitputten/
van voedselvoorraden komt ongetwijfeld voor, maar over de portee
hiervanisweinigbekend.Deduidelijkste gevallenhebben betrekking op
introductie van vreemde soorten in een milieu, waar hun oecologische
nis zwak is bezet. Het Amerikaanse schelpdier Crepidula schaadt in
Europa de oester door voedselconcurrentie. Introductie van een hond
(dingo)inAustraliëinvoorhistorische tijd lijkt debuidelwolf(Thylacinus
cynocephalus) van het vasteland van Australië te hebben verdrongen.
Volgens Shorten (1946) verdwijnt de Engelse eekhoorn binnen 15jaar,
als de door de mens geïntroduceerde Amerikaanse grijze eekhoorn zich
plaatselijk vestigt.
Bij planten treedt de interspecifieke concurrentie veel sterker op de
voorgrond. In gesloten vegetatiesishet licht, en deruimte om het op te
vangen, steeds een limiterende factor voor de groei. Schaduwplanten
weten zich tot opzekerehoogte te onttrekken aan dezealgemene interspecifieke concurrentie-situatie door aanpassing aan zwak licht. In zulk
eengevalspreekt men van 'subordinatie'.
Kan men bij de dieren destellingwagen, dat desoortgenoot deergste
concurrent is,omdathij dezelfdeeisenstelt,bij deplanten gaat ditzeker
nietop.Hierisdeergsteconcurrenteenanderesoortmetverwanteeisen.
Ook in een uitgebalanceerde plantengemeenschap, waarvan men van
concurrentie op het eerste gezicht niet veel merkt, houden de samenlevende soorten elkaar voortdurend onder druk en dit draagt zelfs bij
tot de stabiliteit. In zulk een gezelschap kan een soort zich niet tot een
'plaag' ontwikkelen: daarvan kan alleen sprake zijn bij introductie van
vreemde elementen in een schaars begroeid milieu, zoals de schijfcactus
(Opuntia) in Australië, de waterhyacint (Eichhornia) in Afrika.
Bij dieren echter kunnen ook autochthone elementen zich tot een
plaag ontwikkelen, omdat de druk van de interspecifieke concurrentie
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nietsterkis.Zijmissendedrukvanhetalgemeentekortaanlichtdatalle
voor plantengroei gunstige standplaatsen kenmerkt.
Het massa-effect
Onder massa-effect verstaat men het verschijnsel, dat de onderlinge
samenwerking van soortgenoten depositie van de soort als geheelrelatief versterkt (mutualiteit).
Dieren Als we de statenvormende insektenals bijzonder geval terzijde
laten, blijven overde vele min of meer sociale soorten, waarbij binnen
de groep het individu een zelfstandige eenheid is en een zekere mate
van intraspecifieke concurrentie blijft gehandhaafd.
Over de'survivalvalue'vansocialeverschijnselen bijdierenisveelgeschreven. De volgende aspecten worden daarbij genoemd:
1 Gezamenlijke afweer van - en waarschuwing voor - predatoren
(bijv. alarmsignalen, gezamenlijke aanval van meeuwen en sterns op
roofdieren dieeenbroedkolonie binnendringen).
2 Hetindicerenvanvoordesoortgeschiktebroed-,slaap-,ofoverwinteringsplaatsen.
^
3 Het elkaar vinden van de geslachten. Als voorbeeld: sociale baltsen paaiplaatsen. Bij vele vleermuizen heeft de copulatie plaats in de
herfst, bij de traditionele overwinteringsplaatsen.
4 Het vormen van groeps-gezinnen. De bekendste voorbeelden vindt
men bij depinguïns (Wilson, 1907; Levick, 1915),waar een groepjegezamenlijk dezorgvoor dejongen opzichneemt. Dejongenzijn lang afhankelijk endekansopwegvallenvandeoudersin dietijd isgroot. Ook
de aansluiting diewijfjes metjongen van de eidereend bij elkaar zoeken
is onder dezenoemer te brengen. Duidelijke gevallen zijn in bij andere
diergroepen schaars; bij de vogels zijn nog te noemen de Californische
eikelspecht Melanerpes (Ritter, 1938) en de Zuidamerikaanse koekoek
Crotophagus(Euler,cit.Stresemann, 1927-34).Dezesoorten vormengezinnen van 4 à 10 individuen, die bij de specht ook een gezamenlijke
wintervoorraad eikels aanleggen. Deze worden vastgeklemd in (soms
duizenden)gaatjes uitgehakt indebastvanéénboom.
5 Sociaaljagen (bijv. pelikaanachtigen,leeuwinnen).
6 Overdrachtvanervaringvanoudeopjongeindividuenbijv.hetleiderschap van een oude hinde bij eenroedel edelherten (Eygenraam, 1963),
traditionele trekroutes en pleisterplaatsen bij ganzen, kraanvogels en

waarschijnlijk veleanderesociaal trekkende soorten.
Debetekenisvantraditiesinhetlevenvandierenwordt waarschijnlijk
sterk onderschat, Wynne-Edwards (1962) schrijft het uitsterven of zeldzaamwordenvanbepaalde soortentoe aan devernietiging van tradities
door intensieve vervolging. Hij noemt in dit verband de Amerikaanse
trekduif (Ectopistes migratorius), de Groenlandse walvis en de Noordkaper (Balaenaglacialis enB.mysticetus).
7 Het gemeenschappelijk scheppen van een gunstig milieu. Hier kan
men denken aan de waterbouwkundige werken van bevers, de sociale
nestbouw van enige Afrikaanse wevers en enkele andere vogels (Stresemann, 1927-34). Er zijn voorts vele gevallen van lagere dieren die gezamenlijk bepaalde structuren opbouwen zoalsde worm Tubifexinzoet
water, Filograna in zee.Voorts:Bryozoa, koralenensponzen. Bijvastzittende dieren kunnen kolonievormende individuen eikaars groei beperken en dus verschijnselen vertonen, die aan de planten herinneren.
Voordezesoorten geldendan ookniet debezwaren, dietegrote modificatievoor mobiele vormenmeebrengt (Knight-Jonesand Moyse, 1961).
Devoordelen, diemenaansocialeverschijnselen bij dieren toeschrijft,
hebben met interspecifieke concurrentie doorgaans geen directverband.
Gemeenschappelijke afweer van voedselconcurrenten, zoals demens die
toepast, is blijkbaar zeldzaam. Mather (1961) noemt een geval waarbij
Drosophila-laiven alleen bij voldoende dichtheid hun substraat kunnen
vrijhouden van bacteriën en schimmels.
Wynne-Edwards (1962) merkt op, dat vele van de veronderstelde
voordelenvangroepsvormingbijdierennooitvoldoendezijn aangetoond
ennooit vollediggeaccepteerd.Dit isjuist; immers groepsvorming trekt
ook predatoren aan en het is moeilijk te bewijzen, dat dit de voordelen
van gemeenschappelijke afweer niet volledig compenseert. Echter ook
het alternatief dat Wynne-Edwards stelt,namelijk van een soort wapenschouw dieregulerend werkt ophetaantal,isonbewezen. Dezeaspecten
van de oecologie der hogere dieren lenen zich weinig of niet voor het
experiment.Debetekenisvan sociaalcontact bij walvissenofzelfs maar
spreeuwen voor het voortbestaan van de soort kan men niet onder
laboratoriumcondities onderzoeken. Men blijft hier aangewezen op
interpretatie van veldwaarnemingen met deaan dezemethode inherente
onzekerheden.
Wanneermennuvraagtnaardeaanpassingenvanhetindividubinnen
de groep, dan liggen deze, zoals reeds opgemerkt, bij de mobiele diersoorten speciaal in het gedrag.
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Het kan gaan van een simpele 'pik-volgorde' tot een gedifferentieerd
patroon van leiderschap en subordinatie. Een suggestief voorbeeld hiervanisgegevendoorLorenz(1931)inzijnbeschrijvingvandesocialeverhoudingen binnen een kauwenkolonie.
Planten Ook bijplanten is deintraspecifieke groepsvormingeenzoveel
voorkomend verschijnsel, dat het voor dehand ligt deimplicaties grondigteonderzoeken.Deplantleentzichveelbetervoorexperimenten dan
de hogere dieren door de vaste standplaats en de zo veel eenvoudiger
betrekkingen tot het milieu, waarbij psychische factoren alvast ontbreken. Van dezemogelijkheid isnog maar weiniggebruik gemaakt.
Groepsvormingbijplantenvanéénsoort staat indedescriptievevegetatiekunde bekend als sociabiliteit, waarvoor, op voorstel van BraunBlanquet(1964),cijfers van1-5kunnenwordengegeven.
De mate van sociabiliteit hangt enerzijds af van de groeiwijze van de
soort,bijv.bijhetafsplitsen vanzelfstandige zyspruiten,maar anderzijds
vanhetmilieu.Voorervarenvegetatiekennersgeeft dematevangezelligheidwaarineensoortvoorkomtbelangrijke aanwijzingen overdestabiliteit van een plantendek. In het algemeen wijst eenfijn-diffuseverdeling
van soorten binnen eenvegetatie op stabiliteit, op een eindstadium van
eenontwikkeling, terwijl groepsvorming typerend isvoor pioniervegetatiesenvoorsnelleveranderingenzoalsdiena grovestoringkunnenvoorkomen,(vanLeeuwen,1966)
Ditisplausibel,omdat kaalterrein gunstigemogelijkheden biedtvoor
uitbreiding van desoorten diehet eerst dekans wetenuit te buiten, terwijlnaeenlangeontwikkelingmeer soortenzijngearriveerdenverwezen
naardeplaatseninhetinmiddelsgedifferentieerde milieuwaarzezichhet
best kunnen handhaven.
Meestal wordt de sociabiliteit in de descriptieve sfeer gehouden,
maar voor het voortbestaan van een soort heeft de groepsvorming in
velegevallen een even grote betekenis als bij het dier, zij het op andere
wijze. De in het voorgaande genoemde punten 1-6 komen hier niet in
aanmerking.
Vanhet aspectgenoemd onder (7)zijn veleduidelijke voorbeeldengesignaleerd. Voorbeelden diemenindelitteratuurveeltegenkomt hebben
betrekking opmossen:een dichtepol ('aggregatie') vanindividuen biedt
een gezamenlijke bescherming tegen uitdrogen. Een individuele spruit
van veenmos (Sphagnum)kan alleen groeien in een zuur milieu, maar
grotepollen vanbepaaldesoorten kunnen zichzelfs inbrak water hand90

haven doordat ze gezamenlijk een betrekkelijk klein aanrakingsvlak
hebben met het ongunstig milieu én binnen de pol een optimale zuurgraad kunnen handhaven. Mattenbies (Scirpus lacustris) en zeebies
(Scirpus maritimus) kunnen zichals gesloten veld of pol handhaven op
plaatsen, waar de individuele plant door degolfslag teveel zou worden
geschaad(Westhoff 1965).
De grootste betekenis van het massa-effect bij planten ligt echter
waarschijnlijk in het aspect dat bij de dieren zeldzaam is en dat bij de
mens waarschijnlijk slechts dank zij zijn intelligentie tot ontwikkelingis
gekomen: de afweer van concurrerende soorten. Aljochin (1926) schijnt
deeerste te zijn geweest diehierop heeft gewezen.
,
Het isplausibel te veronderstellen, dat het een plantesoort gemakkelijker valt om deconcurrentievan eensterkere soort teweerstaan, naarmatehetbetergelukteenruimtelijkescheidingtehandhaven.Ditkangebeuren door eenliefst rondeplekzo dicht mogelijk bezettehouden met
soortgenoten,zodathetbinnendringenvanvreemdesoortenwordtbelet.
Ook wanneer zaad van een potentieel sterkere soort kans ziet op zulk
eenplektekiemen,kan degroeivandezevreemdekiemplant invelegevallensterkerwordenbelemmerd,naarmatedezwakkesoorteendichter
standvertoont.
Het experimenteel onderzoek over interspecifieke concurrentie heeft
eengoedebasisgekregendoorhetwerkvanDeWit(I960,1965,1966).
De lotgevallen van twee soorten in een mengsel kunnen worden beschreven met behulp van derelatievevermenigvuldiging (DeWit,1960),
d.i. de verhouding waarin de soorten zich vermenigvuldigen. Deze
waarde istevergelijken met het de in de populatiegenetica gehanteerde
begrippen 'relativefitness','survivalvalue' of 'adaptivevalue'(Li,1955).
De Wit heeft gesteld, dat deze relatieve vermenigvuldiging bij twee
soorten in mengcultuur onafhankelijk is van de mengverhouding zowel
als van de dichtheid van stand. Dit betekent, dat de ondergang van de
zwakstesoortopdenduurvaststaat,zodramaarenigemengingoptreedt.
Hij vermeldtechtertevensdevoorwaarden, waaronder dit geldt:
1 Desoorten moeten elkaar uitsluiten. Dit betekent dat het profijt van
deéénkwantitatief wordt gecompenseerd door het verliesvan deander,
zodat desomderverhoudingen (opbrengstinmengcultuur: opbrengstin
monocultuur) 1bedraagt. Dithoeft nietzotezijn, tweesoorten kunnen
hun maximale ontplooiing hebben in een ander seizoen, of ze kunnen
stoffen afscheiden waarmee ze elkaar schaden of stimuleren (een voorbeeldgevenDeWit,TowenEnnik,1966).
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2 De soorten moeten gelijkvormige groeikrommen hebben, d.w.z. deze
moeten gelijk zijn behoudens een muliplicatiefactor voor de opbrengst.
3 De soorten moeten ongeveer even hoog worden.
Is aan eenvan dezevoorwaarden niet voldaan, dan iseen dichte stand,
waarin de concurrentie zo vroeg mogelijk begint na ontkieming, altijd
voordelig voor de zwakste soort.
In de landbouw is 'dik zaaien' de primitiefste methode ter bestrijding
van onkruid en dit klemde te meer in een tijd, toen men niet over goede
methoden beschikte om het zaaizaad te schonen (vrij te maken van onkruidzaad). Men zaaide dan een mengsel van gewas en onkruid, met het
gevaar, dat het gewasin deloop derjaren geheelverdween. Er iszelfs een
hypothese diezegtdat deroggezijn carrière alscultuurgewasis begonnen
als onkruid in de veel oudere tarwe.
In het algemeen hebben landbouwgewassen (granen, erwten) grof zaad
en een krachtige groei van- de kiemplant. Hun positie tegenover onkruiden, die hen later potentieel de baas zijn door een veel hogere groei,
maar die kleine kiemplanten hebben, wordt versterkt door dicht zaaien.
Zo wordt het dicht zaaienvan erwten eengoedmiddel geacht om dewilde
haver (Avena fatua) de baas te blijven. Deze plant groeit, wanneer hij
als kiemplant niet tijdig wordt onderdrukt, ver boven de erwten uit.
De waarnemingen van Granström (1962), weergegeven in tabel 2, over
het lot van de witte ganzevoet in een gewas erwten, kunnen ook zo worTabel 2 Versplantgewicht in grammen van witte ganzevoet (Chenopodium
album) ineenveldgewas erwten vanverschillendeplantdichtheid55dagen naopkomst.
Aantalerwteplanten
per m%
0
70
120
190

Gewichtperplant
bijdeerwt
22,4
15,0
12,1

Gewichtperplant
bijhet onkruid
9,0
2,3
1,4
0,5

Naar Granström, 1962.
den geïnterpreteerd. Zowel de afmetingen als de overlevingskansen van
dit onkruid verminderen bij dichter zaai van erwten veel sterker dan die
van het cultuurgewas.
Het duidelijkste voorbeeld van potentieel sterke soorten, die als kiem92

plant concurrentie slecht verdragen, zijn dehoutigegewassen. In tabel3
zn'n enkele gegevens opgenomen betreffende kiemplanten van hulst
(Ilex aquifolium) vanongeveer6maanden oudinvergelijking metrozetten van paardebloem (Taraxacum)en vingerhoedskruid (Digitalis)van
ongeveer dezelfde leeftijd. Ondanks het groter zaadgewicht is de groei
vanhulst vergelekenbijdezekruiden inheteerstejaar uitermategering.
Tabel3 Gewichten verdeling van drogestofinplanten van enigemaandenoud,
bepaaldindecember
Vingerhoedskruid Paardebloem
(Digitalis)
(Taraxacum)
Bladgewicht in mg
Stengelgewicht in mg
Wortelgewichtin mg
Bladgewicht:totaal gewicht
Gewicht van 1000zaden in g

26000
~
3340
0,84
0,1

4250
6050
0,41
2,0

Hulst
(Ilex) '
325
250
150
0,44
27,3

Deze verschillen in groeisnelheid hangen samen met een zeer sterk verschillendeverdelingvandegevormdestof overwelenniet assimilerende
organen.Naarmate ermeerinbladwordtgeïnvesteerd,wordtmeerlicht
opgevangeneniseensnellerestijgingvandeproduktievan dejongeplant
mogelijk. Een bladrozet van Taraxacumgroeitminder sneldaneenrozet
vanDigitalis, omdateengroot deelvandegevormdestofalsreserveinde
penwortel wordt opgeslagen.Dit stelt deplant in staat omhet volgende
voorjaar vroegtijdig te bloeien, maar het gaat ten koste van de uitbreidingvanhet bladrozetinhet eerstejaar.Bij dehulst isdeverdelingvan
dedrogestof overdeorganen vandeplant nog ongunstiger. Na devorming van een spruitje met ongeveer zes dikke blaadjes met relatief geringoppervlak wordt degroeiafgesloten meteenrustendeknop,waarna
degevormdestofinheteerstejaarnietmeerwordt gebruikt omhetassimilerendeapparaat tevergroten,maarvoordevormingvan steunweefsel
(hout)in de spruit.
Dezeontwikkeling vandekiemplantisbijhoutigegewassenzeeralgemeen.Omeengroeiwijze inteleiden dieinlaterjaren deplanteenoverheersende positie zal verschaffen, moet de concurrentie-positie van de
kiemplantwordenopgeofferd, zodatdeoverlevingskansenineengesloten
vegetatiedekvankruidenvrijwelnihilzijn.Ditimpliceert,datdeverdediging van de kruiden tegen de houtige gewassen gebaseerd moet zijn op
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eengrotedichtheidvanstandendat,inhetalgemeen,dekruidensoorten
met delaagstegroeiwijze het meest belang hebben bij een dichte stand.
In dit licht gezien is het ontbreken van effectieve middelen tot disseminatie bij vele zwakke soorten opmerkelijk.
Inonsklimaat bestaat graslandalleenbij degratievanmaaienofweiden. Zonder ingreep zouden hoge kruiden en tenslotte bos zijn plaats
innemen. Zijn concurrentie-positie is dus kwetsbaar. Het valt op, dat
grassennietbeschikkenoverergeffectieve middelentotverspreidingvan
zaad: de vrachtjes zijn hoogstens voorzien van kroonkafjes en naalden
waaropdewindwatvatheeft ofdiedoorruwheidenigemogelijkheidhebbentothethechtenaanvachtenvanzoogdieren.Vandeinheemseverwanten heeft alleenhetrietvruchtpluis,maar dezesoortisin een voor hem
optimaalmilieunietalseenzwakkeconcurrentaantemerken.
Wat betreft de disseminatie bestaat er enige ambivalentie. Enerzijds
lijkt het voor een soort belangrijk, dat het zaad een verre verspreiding krijgt en het ligt voor de hand hiermee het veel voorkomen van
vruchtpluis, vruchtvlees, vleugels en haakjes in verband te brengen.
Des te opvallender is het, dat zoveel soorten slechts zwakke of helemaal geen mogelijkheid tot zaadverspreiding hebben, met als meest
krasse voorbeelden de aardnoot (Arachis) en de ondergrondse klaver
(Trifoliumsubterraneum), die de vruchten onder de moederplant in de
grondboren,zodatdeverspreidingvanhetzaadactiefwordttegengegaan.
Bijeenzeerglobaaloverzichtblijkt, datspeciaalsterkesoortenmiddelenbezitten omdedisseminatiete bevorderen.
Bessen geven (via vogels) mogelijkheden tot verspreiding in de orde
van kilometers (zelfs van honderden kilometers) en dus tot eenzame
vestiging. Bessen treft men het meest aan bij struiken, dus bij soorten,
die, al zijn de kansen van de eenzame kiemplant gering, het bij overleving van de kruiden winnen. De bestuiving door insekten is bij besheestersregelen ditvermindert het bezwaar vaneenzamevestiging.
Bij gevleugeld zaad denkt men in de eerste plaats aan bomen (es,
esdoorn, iep, linde, berk, els, coniferen). Andere boomsoorten (eik,
beuk) hebben grote, zetmeelrijke zaden, die aantrekkelijk zijn voor
hamsteraars onder zoogdieren of vogelsdiezeinkleinevoorradenin de
grond verstoppen (bij deeik speciaal deVlaamse gaai),zodat ze, als de
eigenaar ontijdig omkomt, als kleine groepjes kiemplanten opslaan
('muizebosjes').
Gevleugeld zaad en objecten van hamsteraars geven een verspreiding
indeordevantientallen ofhonderdtallen meters,dusniettedichtbijde
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moederplant,maar ooknietveruit debuurt.Hetgaat danook (behalve
bij delinde)om anemofiele vormen, waarvoor vestigingin debuurt van
soortgenotendekansopwindbestuivingverhoogt.Ookditiseenmassaeffect.
Het ontbreken van mogelijkheden tot zaadverspreiding vindt men
vooral bij kruidachtige planten met lage groeiwijze en het ligt voor de
hand dit in verband te brengen met de betekenis die een dichte stand,
de vorming van 'families' (Weaver en Clements, 1938),voor hen heeft.
In een pol van weidegras als Engels raai wordt iedere open plek onmiddellijk gevuld met zijspruiten of jonge planten uit vlakbij gevallen
zaad.Ditleidttot devormingvanminofmeercirkelvormigepollen met,
korte grenslijn, wat de meest effectieve afweer geeft tegen potentieel
sterkeresoorten en ditwerkt depatroonvorming in dehand, diemenin
vele vegetaties aantreft. Bij de weidegrassen heeft men te maken met
soorten, die na de ijstijd in ons klimaat doorgaans slechts hun kans
kregen op plaatsen die incidenteel werden ontbost door branden of
anderestoringen.Waarschijnlijk werdendergelijkeopenplaatsenopden
duur steeds weer door het bos heroverd. Dit proces kon lang worden
tegengehouden door herkauwers diejuist hier een bereikbare vegetatie
aantroffen endiedoor betredenenafgrazen opslagvanhoutigegewassen
hielpentegengaan.Deterugkomstvanhetboswerdmedeafgeremd door
degenoemdeeigenschappenvandegrassendieeropzijngericht,eenmaal
veroverd terrein zo dicht mogelijk bezet te houden.
Bij de 'patroonvorming' speelt ook de heterogeniteit van bijna ieder
milieu mee: het is duidelijk dat groepsvorming wordt bevorderd op
voor de betreffende soort speciaal geschikte plekken. De onmiddellijke
oorzaak van groepsvorming is uiteraard te zoeken in spruitvorming en
zaadval. Uit oecologisch gezichtspunt interesseert ons echter vóór alles
de vraag, welke betekenis de duidelijke neiging tot groepsvorming heeft
voorhetvoortbestaan van soorten.
Verhouding tussen de individuen binnen de groep
Wanneer individuen van eenzelfde plantesoort tijdens de groei opéénstoten, beperken zeeikaars afmetingen. Degevolgen hiervan hangen
geheel van de groeiwijze af. Bij Gramineeën bijv. bestaat de plant uit
een aantal ongeveer gelijkwaardige eenheden, de spruiten. Tijdens hun
ontwikkeling worden zesteeds zelfstandiger en krijgen zeook een eigen
wortelstelsel. De plant vormt er meer naarmate er ruimte is. Bij grote
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standdichtheid wordt het aantal spruiten per individu minder, zonder
dat dit (afgezien van extreme omstandigheden) veel repercussies heeft
ophoogte, habitus en opbrengst vanhet gewas.Bij granen zijn veelonderzoekingenverrichtoverdeinvloedvandestandruimte op 'uitstoeling'
en opbrengst (ziefig.5).
Het blijkt, dat bij rogge het halmgetal en de opbrengst per m2 over
een breed traject weinig afhankelijk is van het plantgetal. De planten
passenzichdusaan bij debeschikbareruimte. Noginmaart verschillen
de (in het voorafgaande najaar gezaaide) planten weinig in spruitgetal.
totale opbrengst in 100 g / m 2
-o-

halmen per plant bij oogst

•

100

200

-•

300

400
planten per m'

Fig.5 De invloed van standdichtheidopspruitvorming enopbrengst bij winterrogge (naargegevens vanBruinsma, 1966).
Over eenzeerbreedtraject treedtcompensatieopviahetaantalhalmenperplant,
zodatopbrengstenhalmgetalperm2relatiefweinigwordenbeïnvloed. Dit wijstop
eenzeergoedevruchtbaarheidstoestandvanhetbetreffendeproefveld.

Wanneer daarna de voorjaarsgroei inzet, sterven bij dichte stand alle
zijspruiten wegensgebrek aan ruimte af, zodat alleen dehoofdassen een
aar vormen. Bij ruime stand vermeerdert het aantal zijspruiten zich en
velehiervan vormen een aar, diegelijkwaardig kan zijn met die aan de
hoofdas. Zo wordt de gehele beschikbare ruimte gevuld, zodat bij bloei
almoeilijk meeristezien omhoeveel individuen het eigenlijk gaat. Dan
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ontstaaterinbovenaanzichteenhomogeengeheel,hettypischebeeldvan
eengesloten gewas.Niet het individu, maar despruit isin dit gewas de
eenheid. Grassen reageren ongeveer als granen (tabel 4). De gevormde
zaadstengels zijn in aantal, lengte en bezetting over een breed traject
Tabel4 Aantalen lengte vandebloeiwijzen bijWesterwolds raaigras (Lolium
multiflorum)bijverschillendehoeveelheden zaaizaad.
Hoeveelheidzaad
zeer gering
5kgper ha
12kgper ha
25kgper ha

Aantal arenper m2
1141
1309
1413
1688

Lengte deraren incm
17,5
17,3
17,2
16,2

NaarSonneveldenEvers, 1955.
weinig afhankelijk van het plantgetal. Het verschil tussen een grote
eneenkleineplantisnietzozeergelegenindeafmetingen vandespruiten,
als wel in hun aantal (fig. 6). De plant bestaat bij Gramineeën dus uit
gelijkwaardigeeenheden,dieonderdedrukderconcurrentie gemakkelijk
worden gereduceerd in aantal, waarbij het er weinigtoedoetofdedruk
afkomstig isvanspruitenvandemoederplant of spruiten van de buren.
De groeiwijze is plastisch.
Geheel anders is dit bij typische eenstengelige rozetplanten als de
toorts (Verbascum)of het vingerhoedskruid (Digitalis). Hier blijft het
individu als eenheid reageren, waarbij het streeft naar een alzijdige
symmetrie; de lengte en de bezetting van de bloemstengel is zeer nauw
gebonden aan deafmetingen vanhet individu.
Deze aplastische groeiwijze heeft belangrijke consequenties voor de
intraspecifieke concurrentie. Als een groot en een klein rozet elkaar raken,ontstaat ereenongelijke strijd. Hiertreedt dusgeenconfrontatie op
van potentieel gelijkwaardige spruiten zoals bij de grassen, maar van
bladerenenwortelsvanéénspruit,diedankzijeenexponentiëlegroeihet
snelst veld winnenbijhet grootste exemplaar (fig.7).
Zo is te verklaren, dat de sterfte van kiemplanten bij 'spruitvormers'
onvergelijkelijk veelgeringer isdan bij rozetvormers (fig. 8).Het aantal
overlevenden blijkt bijPapaverovereenbreed traject onafhankelijk van
deuitzaaiverhouding. Infeiteishet afhankelijk van devruchtbaarheidstoestand (tabel1).
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Fig.6 Groeiwijzevaneengraan.
Binnenruimegrenzenligthet verschil tussen eengrote eneenkleineplant in het
aantalspruitenperplant.

Fig. 7 Groeiwpze van een typischerozetplant (vingerhoedskruid, Digitalispurpurea).
Hetverschiltussen eengroteen eenkleineplantligtsteedsindeafmetingenvan
de(enige) spruit.
Deuitbreidingvanhet individugeschiedtbij degrassen inderichting
vandeminsteweerstand,zodatdesymmetriegemakkelijk verloren gaat.
De planten voegen zich aaneen tot een gewas van spruiten, die door
hun erectegroeieengrotedichtheid toelaten. Zo wordt degeslotengrasmatmogelijk, dieeengroteresistentiebezittegenvertrappen doordieren
en inhet algemeen zichgemakkelijk herstelt bij schade,hetzij door vormingvan nieuwespruiten of door opslaguit zaad.
Bij typische rozetplanten met hun strijd op leven en dood treft men
ook wel groepen soortgenoten aan, maar zelfs dan is van een 'gewas'
aantaloverlevenden

'o overlevenden
100

6oor

75
400

tarwe
200

50

gerst
25

200

»klaproos
' kleine klaproos
_i
i
400
600
aantal kiemplanten

kleine
klaproos
klaproos
200

_I_
400
600
aantal kiemplanten

Fig. 8 Overleving van kiemplanten bij verschillende dichtheid van opkomst bij
granenenrozetvormendepapavers(PapaverdubiumenP.rhoeas).Naargegevens
vanGranström (1962) enHarper(1960).
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moeilijk te spreken. Dezegroeiwijze komt dan ook veelvoor bij soorten
diezich alspioniers vestigen op nieuw land of op opengevallen plekken
en bij soorten van om andere redenen schaars begroeid terrein, waar ze
zichnuhier,dandaarvestigen.Tot dezegroepbehorenveelanemochore
(vruchtpluisdragende) composieten, zoals degrote tweejarige distelsvan
hetgeslacht Carduus en Onopordon, maar ook dekleinerealsdepaardebloem-achtige soorten. Ook andere plantenfamilies hebben vertegenwoordigers met vergelijkbare groeiwijze, zoals de al genoemde Scrophulariaceën (Verbascum,Digitalis).
Tussendebovengenoemdeuitersten,namelijkdetypischgewasvormendegrassen en deindividualistischerozetplanten bestaanveleovergangen.
Erzijnoverjarige composieten,waarbijuiteenvertaktekruipendewortelstok tal van kleine platte rozetten opslaan, die tezamen een mozaïek
vormen waarbij het evenals bij de grassen moeilijk is na te gaan, uit
hoeveelindividuenhetoorspronkelijk isontstaan,zoalsbijhet madeliefje
(Bellis)enbij muizenoor (Hieracium) (fig. 9, 10).
Naast de planten die een pol vormen van opstijgende spruiten vindt
men soorten met kruipende stengels, die op de knopen wortelen en
dus eveneens zijassen vormen met een grote mate van zelfstandigheid.
Ook deze kunnen dichte zoden vormen, zoals muur (Stellariamedia),
witteklaver (Trifolium repens), gevlektedovenetel (Lamium maculatum)
(fig. 11),en dat zelfs nog insneller tempo dan desoorten dievlak bij de
hoofdas bewortelde spruiten vormen.
Het opslaan van nieuwespruiten uitkruipende stengels of wortelstokkenopgroteafstand vandemoederplant vindenwijbijsterkesoortenzoals riet (Phragmites)of pioniers van kaal terrein, zoals de zandzegge
(Carexarenaria).
Plantenmetliggende(dusniet-wortelende)stengelszoalsdereigersbek
(Erodium cicutarium) gaan lijken op deéén-assige rozetplanten. Zehebbenmetdezealszwakpuntgemeen,datdeinbeslaggenomenruimteniet
bezetismeteengrootaantalapart beworteldeeenheden diebijbeschadiging de gaten snel kunnen opvullen.
Een zeer grote groep van soorten, variërend van kleine eenjarigen
tot houtigegewassen vormen veleopstijgende zijtakken, maar zondereigen beworteling. Ook deze kunneneenhomogeengewasdekvormen,al
blijven de deelnemende individuen apart herkenbaar. De intraspecifieke
concurrentie is hier minder fel dan bij de rozetplanten. Bij confrontatie
van twee individuen hebben zijtakken van een grote plant meestal een
zekere voorsprong omdat ze gemiddeld hoger zijn ingeplant en de cen100

Fig.9 Mozaïek vanrozettenvanmadeliefje (Bellis perennis) zoalsdeze ineen
gazonenin vruchtbaar, regelmatigbeweidgraslandworden aangetroffen.

trale voorziening met vocht enmineralen doorgaans beter zal zijn. Wat
betreft de assimilatie zijn ze echter op zichzelf aangewezen. De 'zelfuitdunning' (sterfte van zwakkere exemplaren) is daarom minder uitgesproken dan bij derozetplanten zonder zijassen, waar iedernieuw blad
door de hele plant van assimilaten wordt voorzien, zodat een grote
plant altijd grotere bladeren heeft dan een kleineplant. Bij dichte stand
hebben alle laag ingeplante takken de neiging tot afsterven door lichtgebrek. Bosbouwers spreken in dit verband van'takreiniging'(vrij naar
het Duitse 'Astbereinigung').
Gewaseffecten
Dezetermis bijhet landbouwkundig onderzoek ingeburgerd om aan te
geven dat een plantenindividu in een gewas anders reageert dan op een
vrije standplaats. Dekeerzijde vanhet verschijnsel wordt welaangeduid
als'poteffect', enhetiseenalgemeneervaringdathettrekkenvanconclu101

Fig. 10 Een afzonderlijkeplant uithetmozaïek vanfig.9met de verbindende
wortelstokken. Hetgehelemozaïekbestaatuitenigevandezeindividuen, diewellicht viazaadvandezelfdemoederplantstammen.
siesoverhet gedragvan een veldgewasaan dehand vanpotproevengevaarlijk is.Aan een grondige analyse van dit probleem is men nog niet
toegekomen,hoeweldetijderthansrijpvoorschijnt.
De fraaie rechte stammen in een goed beukenbos zijn ook het resultaat vaneengewas-effect, namelijk dereedsgenoemde 'Astbereinigung'.
De vrijstaande beuk ziet er geheel anders uit: hij heeft een lage vertakking en een stam die door de houthandel laag wordt gewaardeerd.
Het gewaseffect is wellicht steeds te verklaren uit de beperkingen die
het individu worden opgelegd bij het in beslag nemen van ruimte.
Als de kronen een gesloten dek vormen, kunnen de bomen alleen nog
maar omhoog,het isdeenigerichtingwaarruimte enlicht iste vinden.
Bovendienisdegroeivan ditmoment aflineair, omdat het individu on102

Fig. 11 Eenkruipendestengelvandegevlektedovenetel(Lamiummaculatum)
metzijspruitenenbewortelingopdeknopen.
dankszijn groeinietméérlichtkan opvangen in deloopvandetijd,zolang de soortgenoten-buren tegen hem zijn opgewassen en dat is in het
algemeen wel het geval als het dunnings-stadium voorbij is. Bij een
vrijstaande plant is de groei exponentieel, omdat er steeds meer licht
wordt opgevangen. Zoals reeds opgemerkt, neemt de groei dan sterker
toe, naarmate er meer van de gevormde droge stof in bladoppervlak
wordt geïnvesteerd.
Het temperatuureffect op de groeisnelheid wordt voor een belangrijk
deel bepaald door deze verdelingen verwerking van stof in de organen
van de plant (van Dobben, 1962).
In het algemeen neemt de spruit-wortel verhouding en het vochtgehalte van het blad toe bij hogere temperatuur; bij maïs komt in het
traject 16-25°C de (zeer sterke) versnelling van de groei naar schatting voor 50% voor rekening van deze 'formatieve' effecten. De rest
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komt dan voor rekening van versnelde fotosynthese.
Deze invloed van formatieve effecten valt na sluiting van het gewaswegenditheeft belangrijkerepercussiesophet temperatuuroptimum
voor deproduktie van mais (fig.12).
droog piantgewicht
bij bloei, ing
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Fig.12 Reactie opde temperatuur vanhet kleine,dagneutrale malsras 'Gaspé
flint'.
Het optimumblijkt bijhet gewasgeheelanders te liggen.Bij lage temperatuur
neemt degroeishelheid vanhet geslotengewasmindersterk af dan bijdevrijstaandeplant,omdatdanallééndefotosynthese-functiebepalendisvoordegroei.

Het lijkt waarschijnlijk, dat bij vele warmteminnende soorten een
dergelijke daling van het temperatuuroptimum bij gesloten gewas optreedt. Dit komt erop neer, dat ze de vertraging van de groei die ze in
koel klimaat ondervinden, gedeeltelijk kunnen compenseren door een
dichtestand, zoals dit ook kan gebeuren met devertragingen dievoortvloeien uit gebrek aan mineralen (vergelijk blz. 82). Zo kan ook maïs
zich in zijn noordelijkste gebieden van verbouw alleen handhaven
als 'snijmaïs' met grote standdichtheid.
Het lijkt dus in principe waarschijnlijk, dat thermofiele vormen
zich in het koudste deel van hun areaal het best handhaven in dichte
groepen kleine exemplaren. Braun-Blanquet (1964) vermeldt dit verschijnsel voor bomen boven de boomgrens, maar veronderstelt ter verklaringmicroklimatologische factoren. Heteensluithet ander overigens
nietuit.
Uit statistische onderzoekingen is hierover weinig uitsluitsel te verwachten, omdat de heterogeniteit van vrijwel ieder milieu er toe leidt,
dat eensoort aan degrens vanzijn areaal zichdikwijls ook als enkeling
op een geschikt plekje zal weten te handhaven. Ook hier kan alleenex104

perimenteel werk de vegetatiekunde verder brengen.
Ook ten aanzien van de minerale voeding bestaat er een groot verschil tussen de vrijstaande plant en het gewas. Bij granen eist de vrijstaandeplant eenverzadigingmetstikstof omeenzohoogmogelijkeopbrengst te leveren, omdat slechts dan het potentiële aantal zijassen tot
ontwikkeling kan worden gebracht.
In eengewasvan normale dichtheid kan deplant bij gebrek aan licht
maar weinig zijassen vormen en meer is ook niet nodig, omdat dan al
Tabel5 Plantgewicht en stikstofbij tarwe tijdensde korrelrijping bijverschillende stikstofvoorzieningen (alles in mg).
Plantzonderzijassen (als
Vrijstaandeplant
bijdichtestandinhet
gewas)
plantgewicht opgenomen
IKSWJ

Verzadiging
metstikstof
Matigaanbod
vanstikstof

plantgewicht

stikstof

29800

560

5000

90

8600

60

4900

40

NaarvanDobben,1965.
spoedig alle beschikbare licht wordt opgevangen. Het blijkt dat onder
dezeomstandigheden reeds bij een bescheiden stikstofgehalte de potentiële opbrengst kan worden bereikt, zolang de plant maar niet vervroegd afsterft wegens gebrek aan stikstof (van Dobben, 1965). Uit
tabel 5 blijkt, dat een verminderde opneming van stikstof bij de vrijstaande plant de opbrengst sterk doet dalen, maar bij een 'gewasplant'
nauwelijks.
Schadelijke massa-effecten en cyclische processen
De nabuurschap van soortgenoten heeft niet slechts positieve aspecten. Dezekan ook ziekten enpredatie indehand werken.Dit isook bij
dieren het geval.
Het is geen toeval dat we het begrip 'vogelkolonie' gemakkelijk associërenmetkleineeilanden,eenzamerotsen,moerassen ofhogebomen.
Overgradaties vanfytofage insekteninmonoculturesenhun beëindiging
door parasieten is veel onderzoek verricht.
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In verschillende vegetaties zijn 'cyclische processen' beschreven,
waarbij het vegetatiepatroon zodanig verandert, dat de deelnemende
soorten alshet waremeerdere malen van standplaats ruilen. Dezeprocessenzijn uitvoerig behandeld voor hoogvenen (voor eenkorte samenvattingzieWesthoff, 1965,p.332).OpEngelseheiden kan Callunatijdelijkhetveldruimenvooradelaarsvaren (Pteridiumaquilinum) of schapegras (Festuca ovina).Watt (1947) stelt, dat in zulke gevallen tijdens de
groei vandedominantesoort eenophopingvan organischmateriaaloptreedt,waardoorhetmilieugeschikterwordtvooranderesoorten.Onder
dezesoortenheeft weerafbraak van ditmateriaalplaats,waarnazichna
verloopvanjaren weerjongeheideplantenopdebetreffende plekkunnen
vestigen.
Stoutjesdijk (1959) geeft vergelijkbare voorbeelden van de Veluwe.
Een hoog ontwikkelde heidevegetatie heeft ook hier neiging tot afsterven, waarna zich vooral korstmossen, maar ook het gras bochtige
smele (Deschampsiaflexuosa)kunnen vestigen. Waar verdichte lagen
optreden kan de heide met het pijpestrootje (Molinia) afwisselen. De
doordeheidegevormderuwehumuswordtindezefaseverregaand afgebroken, waarna zichweerjonge heideplanten vestigen.
Het valt op, dat de auteurs die zich met cyclische processen hebben
beziggehouden, het accent leggen op abiotische factoren ter verklaring,
ofwel ze spreken zoals Kershaw (1964) van verouderingsverschijnselen.
Muller (1966) noemt bij Salvia leucophylla, een'steppenplant die veel
vluchtige terpenen vormt en daarmee in aggregatie degroei van andere
soorten remt, auto-intoxicatie als oorzaak van het verdwijnen van
oudere bosjes. Hier zou dus een nuttigmassa-effect op den duur ineen
schadelijk verkeren.
Het ligt echter voor de hand, om bij deze processen ook te denken
aan de vruchtwisseling in de landbouw, welke vrijwel wordt beheerst
door fytopathologische aspecten. Het kan hier gaan om fungi (voetziekten bij granen),omnematoden (de 'bodemmoeheid') enook ominsekten.Zelfsbijdegewasopvolgingmoet rekeningwordengehoudenmet
polyfage vormen (geen vlas na erwten wegens het gevaar van thrips).
Ookbijdeaanlegvanboomgaardenmoetvruchtwisselingwordentoegepast; de oorzaken zijn hier echter niet bekend. De fijnspar (Picea
abies) schijnt zonder gevaar op gekapt terrein te kunnen worden gevolgd door dezelfde soort (Holmsgaard, 1966). Overigens bestaan er
aanwijzingen dat ookin bossencyclischeprocessenvoorkomen bijv.tussen den en berk (Tansley, 1949).De vruchtbaarheidstoestand heeft hier
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ongetwijfeld invloed.
Door Ennik, Kort envan de Bund(1965) isaangetoond, dat het verdwijnen van grote plekken witte klaver uit gazons samengaat met een
hogeconcentratie van deschadelijke cystenvormende nematodeHeterodera trifolii in het centrum van deze plekken. De 'verouderingsverschijnselen' door Kershaw gesignaleerd in pollen Agrostisen Pteridium
zoudenin ditlichtnogeensmoetenworden bekeken.
In een gemengde vegetatie merkt men van planteziekten niet veel.
Hun verspreiding zal door de permanente druk van de interspecifieke
concurrentie stellig worden tegengegaan. Bij het kweken van wilde
soorten ziet menveelvaker ziektenoptreden dan inhet veld:danzullen
individuen met verminderde groeikracht zeer snel worden verdrongen
dooreenanderesoort dieonvatbaar isvoordebetreffende ziekte.
Toch moeten ziekten onder dergelijke omstandigheden wel verminderend en zelfs regulerend kunnen werken ten aanzien van een
soort. Hierover is echter weinig bekend; voorbeelden van beïnvloeding door ziekten hebben doorgaans betrekking op spectaculaire
epidemieën in monocultures, zoals ze veel voorkomen in cultuurgewassen maar ook welin wildevegetaties, zoals bij het zeegras (Zostera
marina), dat sinds de dertiger jaren bijna geheel uit de Waddenzee is
verdwenen. Van enige regulatie is in zulke gevallen uiteraard geen
sprakeeninditgevalooknietvaneencyclischproces,wantdeprachtige
zeegrasvelden zijn niet door een gelijkwaardige vegetatie vervangen.
Naarmate aan cyclische processen meer betekenis toekomt, zullen
ze bijdragen tot de soortenrijkdom van een vegetatie, omdat de dominantie van één soort of enkele soorten vermindert. Ook zullen ze de
stabiliteit vaneengezelschapkunnenvergroten,omdatiedereplekwordt
verdedigd door de soort dieer op dat moment de grootste groeikracht
kan ontwikkelen.
De ervaring, dat bij blijvend grasland een mengsel de hoogste opbrengst geeft, kan wellicht gedeeltelijk worden verklaard door wat men
zou kunnen noemen een natuurlijke, pleksgewijze vruchtwisseling.
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Populatiegenetica

DR. IR. J. H. VANDERVEEN

Inleiding: historische ontwikkeling en taakverdeling
Centraal en van blijvende waarde in Darwin's theorie over de evolutie
van lokale typen en van soorten, is de rol die hij toeschrijft aan de
natuurlijke selectieen,waarhethuisdieren encultuurplanten betreft, aan
de kunstmatige selectie. Omtrent de aarden het ontstaander gegeven
erfelijke variatie tastte hij echter min of meer in het duister. Wat betreft het eerste aspect, de aard, stond hij open voor de kritiek dat de
theorie der 'blending inheritance' een voortdurende nivellering der
erfelijke verschillen impliceerde, dus ook een van generatie op generatie
herhaald verdunnenvan 'sports' (later mutatiesgenoemd).Immersvolgens deze theorie zouden de genetische bijdragen der ouders zich als
vloeistoffen vermengen om daarna nooit meer te ontmengen. Voor het
tweede aspect, het ontstaan, zocht hij aansluiting bij Lamarck's these
derverworvenerfelijke eigenschappen,zijhetmet duidelijk uitgesproken
reserve.
Na deherontdekkingvandeMendel-regelsomstreeks 1900duurdehet
tochnoggeruimetijd voordat dezeaanvaard werdenalsalgemeengeldig
uitgangspuntbijdeanalysevandegenetischestructuur vanpopulatiesen
bij de genetische interpretatie van evolutieprocessen. Voor deze vertraging zijn een tweetal oorzaken aan te geven.
»In de eerste plaats bestudeerde een belangrijke groep biometrici
(Galton, Pearson) een aantal continu verdeelde,zgn. kwantitatieve kenmerken, waaronder de lengte van het menselijk lichaam. Hierbij bleek
identificatie der individuele genotypen niet mogelijk. De biometrici bleven vasthouden aan hun oorspronkelijk standpunt, dat de gevonden
correlaties tussen verwanten eerder te verenigen waren met het principe
der 'blending inheritance' dan met dat der 'discrete, integere genen'.
De grote stoot tot het generaliseren derMendel-regelstot kwantitatieve
kenmerken werd gegeven door enerzijds Johannsen, dieaansluitend aan
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zijn theorie der zuivere lijnen een scherp onderscheid maakte tussen de
bijdragen van verschillen in genotypeen van verschillen inmilieu tot de
totale fenotypische variatie; anderzijds door Nilsson-Ehleen East, die
op grond van hun onderzoekingen wezen op de bijdrage van polymère
genen of multipelefactoren totdezichalscontinu voordoende verdeling
derfenotypen. Dergelijke polygenen- omeenlateretermtegebruiken zoudeninderegelelkvoorzicheengeringeffect hebben,doch 'enmasse'
tot grote contrasten kunnen leiden.
De tweede oorzaak van de genoemde vertraging lag in het feit dat
De Vries ter ondersteuning van zijn mutatietheorie onder meerweesop
de- soms zeldzaam optredende - varianten van Oenothera lamarckiana,
die een complex van fenotypische veranderingen ten opzichte van het
ouderlijke type vertoonden. Later werd duidelijk, dat wehier te maken
hebben met recombinatieproducten van deze plant met zijn uitzonderlijk chromosoomgedrag .Maar aanvankelijk werd alduseen overtrokken
voorstelling verkregen van de orde van grootte en complexiteit van het
fenotypisch effect der mutaties als aangrijpingspunt voor de natuurlijke
selectie. Een beter inzicht ontstond op grond van uitgebreid onderzoek
van een breed spectrum van spontane mutaties bij Drosophila, en op
het eind der twintiger jaren ook door de mogelijkheid soortgelijke
mutaties kunstmatig door straling te induceren (Muller, en ook Stadier
bijmaïs).Genenopeengrootaantalloeiblekenonafhankelijk vanelkaar
tekunnenmuterenenook degrotevariatieindegeprononceerdheid van
het fenotypisch effect was duidelijk naar voren gekomen.
In detwintigerjaren bestond ergeentwijfel over het feit dat er ineen
kruisbevruchtende populatie een enorme genotypische variabiliteit
fenotypisch schuil kan gaan. Proeven zoals reeds eerder verricht door
East en Shullmet maïs,lieten zien hoe na inteelt een ware explosie van
fenotypen plaatsvindt. Men moet daarbij bedenken dat wanneer er op
20 loei twee verschillende allelen aanwezig zijn, er 320,dat is ongeveer
3,5 miljard, verschillende genotypen kunnen bestaan. De genotypische
variatie is gebaseerd pp mutatie, doch ontvouwt zich pas in volle omvang door recombinatie. In dit licht bezien zijn bij 1000loei geen twee
individuenineenkruisbevruchtende populatiegelijk,enisookelkemens
uniek, behoudens identieke tweelingen.
De centrale vraag wasgeworden, enisinderdaad tot nu toe gebleven:
hoe komt het,dat deperlocusmetlagefrequenties ontstane,voornamelijk recessieve, mutaties welke"over vele generaties cumuleren, door de
populatie bewaard worden, in haar 'genepool' worden geïncorporeerd?
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Deze reservoirfunctie, dezesponswerking, werd reeds scherp geformuleerd door Chetverikov (1926), wiens publikatie overigens pas in 1961
inhetEngelswerdvertaald.Detijd wasrijp voorhetopstellenvangenetische modellen waarin tegelijkertijd rekening werd gehouden met de
invloed van het paringssysteem en met de evolutiefactoren mutatie,
selectie,migratie entoevalsfluctuaties ('random genetic drift'). Hoeverschuivenonderinvloed van dezekrachten gen-en genotype-frequenties,
en opwelkewijzekomen evenwichtenhierin tot stand?
Het was omstreeks 1930dat een drietal mathematisch hoog begaafde
onderzoekers hun werk samenvatten in nu klassiek geworden publikaties: 'The genetical theory of natural selection' van R. A. Fisher(1930),
'Evolution inMendelianpopulations' van SewallWright (1931)en 'The
causesofevolution'vanJ.B.S.Haldane(1932).Hoesolidehettoenplotseling gelegde fundament voor de theoretische populatiegenetica bleek
tezijnwordt duidelijk uitdewoordenvanLewontin(1963):"Bytheend
of 1932 Haldane, Fisher and Wright had said everything of truly fundamental importance about thetheory of geneticchangein populations
anditisduemainlytoman'sinfinitecapacitytomakemoreandmoreout
of lessand less, that the rest of us are not currently among the unemployed". Anderzijds is dit een 'overstatement', immers mede op grond
van de bevindingen van de experimentele populatiegenetica bleek het
noodzakelijk, vele verfijningen aan te brengen in de aanvankelijk eenvoudig gestelde modelsituaties. Men denke hierbij onder meer aan de
gevolgen van koppeling en aan interacties tussen loci (epistatische
interactie).
Door haar verhelderende invloed heeft de theoretische populatiegeneticaeenbelangrijke stimulansgegevenaan deexperimentelepopulatiegenetica, te veldeen inhet laboratorium, eensituatie analoogaan de
arbeidsverdeling in de fysica. De aanvankelijke kloof tussen mathematische voorspelling op grond van modellen en experimenteleverificatie
enwaarnodiguitbreiding enmodificatie dermodellen, isdelaatste vijftienjaar grotendeels overbrugd.
Aan het veldonderzoek, veelal aangevuld met laboratoriumwerk,
zijn bekende namen verbonden, zoals Ford, Sheppard, Dobzhansky,
en als voorbeeld van versnelde evolutie - hoewel nog steeds microevolutie- heeft hetindustrieelmelanisme(Kettlewell)zijnwegnaar vele
leerboeken gevonden. Het genetisch interpreteren van een gevonden
situatie,enaansluitenddaarophetmetenvanselectieindenatuur,iseen
bijzonder gecompliceerde, maar ook zeer boeiende aangelegenheid. Een
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representatief overzicht werd gegeven door de Ruiter (1959) tijdens een
vroegersymposium ("Evolutie").
Het wellicht meest interessante en in elk geval fenotypisch best beschreven object van populatiegenetisch veldonderzoek is de mens. De
weinige nakomelingen per individu en de lange generatieduur worden
ruimschoots gecompenseerd door de grote aantallen waarvan een uitstekende afstammingsadministratie ter beschikking staat. Via een ver
doorgevoerde beheersing van het eigen milieu bepaalt de mens nu in
sterke mate zijn eigen populatiegenetische geschiedenis, overigens nog
met vaak moeilijk te voorspellen uitkomsten.
Populatiegenetische inzichten drongen ook spoedighet terrein binnen
van dedoor demensgeleide,opportuun gerichteevolutievanplantenen
dieren. Met name voor de dierfokkerij werden de verschillende consequenties uitgewerkt door Lush, I. Johansson, Lerner, Robertson en
veleanderen, terwijl, eigenlijk wat aan delatekant, Allard (1960)ruime
aandacht aan de populatiegenetica besteedde in een op de plantenveredeling gericht leerboek. In tegenstelling tot wat het geval is bij natuurlijke selectie, blijft kunstmatige selectieniet beperkt tot het individuele fenotype, maar vormen ook de waarnemingen aan verwanten in
horizontaleofverticalelijneenbelangrijk criterium.Hetlichtdat deinde
plantenveredeling opgedane ervaringen kunnen werpen op evolutieprocessen, werd in het symposium "Evolutie" beschreven door Dorst
(1959).
De kunstmatige selectievormt ook eenbelangrijk moment bij het onder gecontroleerde omstandigheden, dat wilzeggeninhet laboratorium,
verrichte populatiegenetisch onderzoek. Daarbij gaat het in de eerste
plaats om de analyse van de genetische architectuur van populaties, als
momentopname en zoals diezich wijzigt in de tijd. Over dit zo vruchtbaargeblekenterreinvanonderzoek wordtin dit symposium gesproken
door Scharloo.
Elementen der theoretische

populatiegenetica

Terugkerend tot detheoretischepopulatiegenetica ishetvoor eennadere
oriëntatie wellicht nuttig, enige in populatiegenetische modellen in te
bouwen elementen de revue te laten passeren, waarbij vanzelfsprekend
enkele verwijzingen naar concrete situaties niet achterwege mogen blijven. Eenvoudigheidshalve zullen de elementen paringssysteem, mutatie,
selectie, migratie en toevalsfluctuaties afzonderlijk en dus niet zozeer in
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hun onderlinge samenspel behandeld worden. Voorts blijft de bespreking voornamelijk beperkt tot monofactoriële splitsingen. Ter
geruststelling kan gezegd worden, dat het inbrengen van de nu verwaarloosdecomplicerende aspectenmeestal slechtsleidttot verandering
van het resultaat in kwantitatieve zin, en zelden in kwalitatieve zin.
Wanneermenopgrondvan de theorie onderscheid wilmakentussenalternatievehypothesenterverklaringvaneengegevensituatie,danworden
natuurlijk ookdezekwantitatieveverschillenvandoorslaggevendbelang.
Paringssystemen Men kan zich voorstellen dat in een roggeveld met
betrekking tot een anthocyaanlocus de drie genotypen voorkomen met
de relatievegenotype-frequenties
f2(AA), fi(Aa) enf0(aa), waarbij fg+fj+f,, = 1.
De relatieve^«frequenties zijn per definitie
p(A) = f2+ifx en 9(a) = *fi+f0.
Wanneer er nu geen frequentieverschuivingen door selectie optreden,
is de gametenverhouding zowel in de stuifmeelwolk als in de eicellenverzamelingeveneens/»:q.Voordezelocuszullendegametenvolgenshet
toeval combineren, zodat de binomiale zygotenverhouding
pHAA) : 2/rç(Aa) : <?2(aa)
ontstaat. Hetzelfde kan gelden voor' een monogame, bijvoorbeeld
een menselijke populatie. Immers wanneer voor een bepaalde locus de
huwelijken zonder preferentie tot stand komen (panmixie, 'random
mating') komt dit weer neer op toevalscombinaties der gameten. Reeds
in 1908steldenWeinbergenHardy deregelop,dat dezeverhoudingvan
generatie op generatie gehandhaafd blijft, mits er geen verschuivingen
optreden door selectie,mits mutatie en immigratie niet storend werken,
en mits toevalsfluctuaties verwaarloosd mogen worden, hetgeen in
populatiesvanminder danbijv. 100individuenzekerniethetgevalis.
Een veel geciteerd voorbeeld is het MN-bloedgroep polymorphisme
bij de mens. Soms is het M-allel vrij zeldzaam, zoals bij Australische
autochthonen, maar in de meeste populaties is het M-allel frequenter
danhet N-allel,bijEskimo's zelfs veelfrequenter. Bijna steedssluitende
frequenties der drie serologisch te identificeren genotypen goed aan bij
debinomialeverwachtingswaarden.Eensteekproefvan733Eskimo'saan
dewestkust van Groenland gaf (zieLi, 1955):
MM
MN
NN
gevonden:
485
227
21
verwacht:
489
219
25
112

De verwachteaantallen werden berekend via
p = (485+J.227)/733 = 0,817,als 733/>3= 489,etc.
Voor meerdere populaties werd geverifieerd dat de oudercombinaties
inderdaad aselect ten aanzien van de MN-locustot stand komen.
Ten aanzien van geslachtsgekoppelde loei, dat wil zeggen op het
X-chromosoomgelegenloei,geldtvoorhethomogametischegeslacht(XX)
weer de evenwichtsverhoudingp2 : 2pq: q2, voor het heterogametische
geslacht (XY of X-) echter de(gameten)verhouding/>:#.Bestaat er een
verschil in genfrequentie tussen beide geslachten, dan valt af te leiden
dat dit verschil per generatie gehalveerd wordt, en dat samenhangend
hiermee de genoemde evenwichtssituatie in de limiet gerealiseerd wordt '
(zie Li, 1955). Het is algemeen bekend dat X-chromosomale kleurenblindheid veelminder vaak voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Uit
de zojuist gegeven evenwichtsfrequenties volgt de kwantitatieve relatie,
datwanneerineenpopulatiebijvoorbeeld 1 opde25mannenX-chromosomalekleurenblindheid vertoont, ditfenotype bij 1opde625vrouwen
mag worden verwacht.
Bij de gewone kat wordt een allel (b) aangetroffen voor oranje-gele
vacht. Dit leidt tot drie typen vrouwtjes, namelijk oranje-geel (X&X&),
mozaïek(X+X&,'lapjeskat') en 'normaal' (X+X+). Onder demannetjes
komt naast oranjegeel (X&Y)en 'normaal' (X+Y),het mozaïek-fenotype
slechts zelden voor en berust op het afwijkende karyotype X+X&Y.
Voor een populatie in Singapore vond Searle (1959) de genfrequenties
/>(+) = 0,7 en q(b) = 0,3. Zijn census bestond uit 130ÇÇen 112 <$<$,
en de relatieve genotype-frequenties waren:
'normaal'
'lapjeskat'
oranje-geel
? 0,48
0,42
0,10
c? 0,69
0,31
NietalleeninSingapore,maarookin Londen(p = 0,9)eninanderestedenblijken dekattenzichte'conformeren aanderegelsvandepopulatiegenetica'.
Let men op twee kenmerken, elk bepaald door één genenpaar, dan
kan men bij volledigedominantie vierfenotypen onderscheiden:
A.B.
aaB.
A.bb
aabb
Indien de fenotypen van de twee kenmerken onafhankelijk van elkaar
over de individuen zijn verdeeld, dan bestaat de volgenderelatie tussen
de vier frequenties:
f(A.B.) x f(aabb) = f(A.bb) x f(aaB.).
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Ongelijkheid der tweeProdukten betekent correlatie.Zoals in elk genetischleerboek wordt vermeld, wijst in deklassieke F 2 een dergelijke ongelijkheid op koppeling. In een panmictische populatie echter geeft de
genoemde gelijkheid een evenwichtssituatie weer, welkezowel voor ongekoppelde als voor gekoppelde loei wordt bereikt; alleen wordt vanuit
eengegevenafwijking deevenwichtslimiet langzamerbenaderd naarmate
de koppeling nauwer is. Per locus gezien ontstaat natuurlijk na één
generatie de verhouding (p2+2pg) : q%. Voor de algebraïsche afleiding
van het tussen-locus-evenwicht ('linkage equilibrium') zijverwezen naar
het leerboek van Li (1955). De consequentie van dit alles is, dat in een
populatiehet al dan niet onderling afhankelijk zijn van de frequenties
der betrokken fenotypen op zichzelf genomen niets zegt omtrent het al
of niet gekoppeld zijn der loei. Dit is een der redenen waarom het uitvoerenvankoppelingsanalyses inmenselijke populaties geeneenvoudige
aangelegenheid is.
In het voorgaande werden deconsequenties van 'random mating' besproken. Wanneer in afwijking hiervan bij voorkeur gelijke genotypen
kruisen,heeft dit eenafname van defrequentie derheterozygoten totgevolg. Deze voorkeur is aanwezig bij kruising van verwanten (inteelt,
'inbreeding'),waarbij deheterozygotieopalleloeiafneemt; zekomt ook
voor bij kruising van op elkaar gelijkende fenotypen (homoiogamie,
'assortative mating') waarbij het verlies aan heterozygotie echter alleen
optreedt op die loei (en hun gekoppelde omgeving), welke betrekking
hebbenophetkenmerkdatalsgelijkeniscriterium geldt.Ermogeworden
volstaanmetenkelekortenotitiesover dezetweeparingssystemen.
Reeds Mendel gaf in zijn publikatie de exacte mathematische formuleringvoor het feit dat per achtereenvolgende zelfbevruchtingsgeneratie,
en per locus, de frequentie der heterozygote individuen telkens gehalveerdwordt.Denauwstevormvaninteeltbijhogeredierenisparingtussenvolle broers en zusters. In generaties uitgedrukt verloopt het verlies
aan heterozygotie ongeveer drie maal zo langzaam als bij zelfbevruchting. Zoals in de theoretische populatiegenetica vaak het geval is, kunnenookdegevolgenvandeverschillendeinteeltsystemenmetbehulpvan
uiteenlopende wiskundige methoden afgeleid worden. Genoemd kunnen worden de matrix-methode (Fisher), de padcoëfficiëntenmethode
(Wright), en de wel zeer elegante en eenvoudige kansmethode van
Malécot (1948), wiens uiterlijk onogelijke, in het Frans geschreven,
boekje eenjaar of acht vrijwel onopgemerkt bleef, wat lang is in een
periode waarin depopulatiegenetica deepidemischefasewasingetreden.
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Uit eenjuridischoogpunt isdevolgendevrije vertalinguithet boek van
Li (1955) interessant: "In Engeland zijn huwelijken tussen personen die
zowelvanvaderlijkealsvanmoederlijkekantneefennichtzijn,volkomen
legaal,huwelijken tussenoomennichtzijnnietlegaal,terwijl huwelijken
tussen halfbroer en halfzuster een ernstig strafbaar feit vormen. Toch
is de genetische graad van verwantschap in alle drie gevallen dezelfde."
Wanneer 'assortativemating' plaatsvindt ten aanzien van kenmerken
welke door meerdere loei geregeerd worden, brengt men nogal eens de
centrifugale kracht van dit paringssysteem ter sprake. Daarmee wordt
het volgende bedoeld. Is deexpressie van het genotype (van klein naar
groot, etc.)evenredigmethetaantalplus-genen(hoofdletters), danresulteertditbijtweegenenpareninvijffenotypischeklassen:
0
1
2
3
4
AAbb
Aabb
AABb
aabb
AaBb
AABB
aaBb
AaBB
aaBB
De fenotypisch op elkaar lijkende homozygoten AAbb en aaBB zullen
niet zelden onderling kruisen, enviaAaBb ondermeeraabb en,AABB
geven. Uiteindelijk dreigen in de populatie alleen deze twee extreme
genotypenoverteblijven.
Er kan evenwel ook een sterke stroom in centripetale richting optreden. Onze roggepopulatie valt (afgezien van andere oorzaken) niet
uiteen in een vroeg- en een laatbloeiende populatie omdat 1. de bloei
van dergelijke meerhalmige planten zich niet tot bijvoorbeeld één dag
toespitst,envooralomdat2. eenbelangrijkedoormilieuverschillengeinduceerdevariatievoor het vroegheidskenmerkleidttot eenaanmerkelijke fenotypische overlapping der verschillende genotypen. Wright berekende dat reeds een milieu-aandeel van 50%in detotale fenotypische
variantie het uiteindelijke verlies aan heterozygotie beperkt tot verrassend kleine proporties (fig. 1).
Ook ten aanzien van het kenmerk I.Q. bestaat een zekere positieve
correlatie tussen huwelijkspartners. Dit kenmerk wordt waarschijnlijk
bepaald door meerdere tot vele loei en staat tevens in belangrijke mate
onderinvloedvanhetmilieu.ReedsopgrondvanWright'sberekeningen
zou al beredeneerd kunnen worden waarom menselijke populaties ondanks 'assortativemating'geentweetoppigefrequentieverdeling voorhet
kenmerkI.Q.vertonen.
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Fig.1 'Assortative mating'(naar Wright). Afname van deheterozygotie inopeenvolgendegeneraties vooreenkenmerkbepaalddoor één locus, eneenkenmerk
bepaalddoorvierloeimet additieve geneffecten. De uitgangspopulatie iseen F 2
(alle p = i). 100/0= geen milieuvariatie,50/50= genotypischevariantieen
milieuvariantieevengroot.

Selectie In het algemeen hebben de vertegenwoordigers van verschillende genotypen niet dezelfde gemiddelde aantallen nakomelingen. Dit
is het gevolg van genotypische verschillen in gemiddelde overlevingskans en/of fertiliteit; men spreekt van genotypische verschillen in
'fitness'. Voor een meer gedetailleerde bespreking hiervan kan worden
verwezen naar devoordracht vanBakker in dit symposium.Derelatieve
fitnessvan AA, Aa en aa wordt in de regel aangeduid met 1 - s2, 1en
1- s0, waarbij s staat voor selectiecoèfficient. Volledige letaliteit van aa
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optredend vóór dereproduktieve fase, en ook volledige steriliteit van
aa, correspondeert met s0 = 1. Of na panmixie ook de binomiaalverhoudinggevonden wordt hangt ervan af ofhetmoment van opname
vóór dan welnâhet beginvan differentiële mortaliteit valt. De diagnose
hiervanisnietaltijd even eenvoudig. Deonderselectiedrukvangeneratie
opgeneratieoptredendeverschuivingeningenfrequentie kunnen worden
beschreven met de formule
9i =

of

i-2pq-l+qKl-s0)
p\\ - s2)+2pq-l+ q\\ - s0)
q1-q=&q

<7(1-<?*„)
1 -p\ - q\
=

i-p%-q\

Hierbij werd uitgegaan van degenotype-frequenties p*, 2pq,q2zoalsdie
ontstaan na panmixie en blijven bestaan tot aan het begin van selectie.
Vooropgesteld is dat de selectiecoëfficiënten van generatie op generatie
constant blijven,hetgeen niet overeenkomt met dewerkelijkheid, voorts
wordt in het model geen rekening gehouden met depopulatiegrootte of
liever gezegd met depopulatiedichtheid, welkeongetwijfeld van invloed
is op de selectiecoëfficiënten, zowel in hun absolute als in hun relatieve
grootte. Uitgaande van de algemene formules zullen nu een drietal bijzondere gevallen besproken worden.
Wanneer s% = 0 en s0 = 1, is er sprake van volledige selectie tegen
een volledig recessief fenotype. Enige algebraïsche omzettingen leiden
totde formuleqx =ql(\+q).Dit betekent dat defrequentie van a voor
opeenvolgende generaties afneemt volgens een harmonische reeks, bijvoorbeeld
9 = 1U> 1\ = V3» 9a = V4,«3 = Vs.4i = 1U> etc Selectietegen aaheeft derhalvesteedsminder effect, enwanneermenbedenkt dat de halveringstijd (r) van q, uitgedrukt in generaties, t = 1/q
bedraagt, dan wordtvoordelagegenfrequentie q = 0,01eenhalveringstijd van niet minder dan 100generaties gevonden. Het is wel duidelijk,
dat fenotypische selectie tegen zeldzame recessieven in populaties van
planten, dieren of mensen, populatiegenetisch gezien een onnozele
bezigheid is.
Er zijn vele voorbeelden te geven van zeldzaam optredende mutante
typen. Zo komt albinisme bij de mens in sommige populaties voor met
een frequentie van 1op 20000. Ook defrequentie van het ernstige stof117

wisselingsdefect fenylketonurie isvan deze orde van grootte. Wanneer
ergeenredenisomietsandersdanpanmixieteveronderstellentussende
homozygoot enheterozygootnormaleindividuen, dankan de frequentie
vanhetmutanteallelgeschatwordendoormiddelvandevierkantswortel
uit 1/20000,m.a.w.q = 1/141.Voortswordt defrequentie derheterozygoten geschat als 2 (140/141)(1/141) = 1/70. Er zijn derhalve bijna 300.
maal zoveel heterozygoten als homozygoot recessieven. Opgemerkt
zijdat dezeverhoudingdestegroter wordt,endaterdestemeerschadelijke allelen in deheterozygoten schuilgaan,naarmate dezeallelenzeldzamerzijn,immers2pq: q%= 2p : q = 2(1 - q) : q.
Dat zeldzame schadelijke recessieven op den duur niet geheel uit de
populatie verdwijnen, komt omdat er naast afvoer door selectie, ook
aanvoer door mutatieplaatsvindt. Er kan aangetoond worden dater bij
een mutatiefrequentie u, een evenwicht bestaat, zodanig dat q2 — u/s0.
Komen in eenpopulatie 20ongekoppelde loei voor, elkmet q = 1/141,
dan bedraagt het percentage normale individuen dat heterozygoot is
vooreénofmeerloei(1 - q2)20 - (p2)20 = 23%.Bij50loeiishetaandeel
van deze individuen reeds 48%. Hiermede is de in het begin genoemde
reservoir-functie van populaties voldoende geïllustreerd. Opmerkelijk is
echter dat niet alleen praktisch onschadelijke (s0 zeer klein) maar ook
duidelijk schadelijkealleleninveelhogerefrequenties gehandhaafd kunnen worden dan op grond van het evenwicht tussen mutatie en selectie
(de klassieke voorstelling) te begrijpen is. De nu te bespreken selectiesituatie geeft een nader inzicht in dit probleem.
Wanneer * 2 >0 en s0>0 is ersprake van heterozygoten-superioriteit.
Uit de algemeneformule blijkt, dat er een evenwicht bestaat (Aq = 0)
indien ps2 = qs0, of p : q = s0 : s2. Dit uitsluitend door de selectiecoëfficiënten bepaalde evenwicht heet stabiel, omdat elke afwijking van
deevenwichtsfrequentie (qe)zichzelfcorrigeert(negatieveterugkoppeling,
genetischehomeostase);immersindienq<qe, danisblijkensdealgemene
formuleAq>0, enindienq>qe, danisA#<0. Een enander wordtwellicht opeenmeer overzichtelijke wijzegetoond door deinfig. 2gegeven
grafiek voorAq. Het ismisschien eenwat vergevoerde beeldspraak wanneer men de populatie met een stuk elastiek vergelijkt, maar wel wordt
in het bijzonder op ditpunt duidelijk waarom hetzinvolis,depopulatie
als een genetische eenheid te beschouwen. Dobzhansky omschrijft een
populatie als volgt: "A Mendelian population is, then, a reproductive
community of individuals which sharea common genepool".
Het evenwicht tussenmutatieenselectie,en.hetevenwicht tengevolge
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Aqx103

Fig. 2 Selectie. Verschuiving ingenfrequentie per generatie(A q) alsfunctie
vanq,bijrelatievefitness1-st,l,l - s0 vanrespectievelijkAA, Aa, aa.
= heterozygotensuperioriteit, i.e. s2 = +0.2ens0 = +0,4. Stabielevenwicht(zie -*•,<-).
= heterozygoteninferioriteit, i.e. s2 = - 0.2 en s„ = - 0,4. Labielevenwicht(zie -*, <-•).InbeidegevallenisAq = Ovoorp : q = s0 :s3 = 2 :1, zodat
q = 113.

van heterozygoten-superioriteit, geven een zeer bevredigende, doch niet
een uitsluitende verklaring voor de grote genetische variatie die in de
populatie opgeslagenkan worden.Deprijs voor dehieruit voortvloeiendeadaptieveflexibiliteitiseenbelastingmetgenotypeswelketoteenverminderdefitnessleiden.Welkaandeelvandeze,belastingbeschouwdmoet
wordenals'mutationalload'enwelkeals'balancedload'iseenpuntvan
voortdurende controverse, met als inzet de opmerking dat 'balanced
load' uiteindelijk niet vergroot wordt door een toegenomen mutatiefrequentie (indeformule komenalleens2 ensQvoor).Aangezieneenge119

ringeselectietegenAA(s2issomsklein)algauwnietmeermetzekerheid
te constateren valt, wordt het moeilijk de beide categorieën volledig te
scheiden. Dit neemt niet weg dat er vele uitgesproken gevallen van gebalanceerdpolymorfismegoedbestudeerd zijn.
Een bekend voorbeeld vormen de door Dohzhanskyen medewerkers
onderzochte inversiepolymorfismen bij diverse Drosophila-soorten.
Het inversiefenotype wordt waargenomen aan de speekselklierchromosomen.Dat erin sommigegevallen eenduidelijkejaarcyclus in deevenwichtsfrequentie gevonden werd illustreert dat selectiecoëfficiënten variëren methet milieu.Een ander bekend voorbeeld isdesikkelcelziekte,
waarbij hetrecessievefenotype meestal aan eenfatale anémie lijdt, terwijl deheterozygoot meerresistent tegen malaria is dan de homozygoot
welke normale erythrocyten produceert. Hier heeft men te maken met
een samenspel tussen eenbijzondere milieusituatie eneenmutatie welke
desubstitutievanslechtseen'aminozuurinhethemoglobinemolecuul tot
gevolgheeft. In sommige populaties in Afrika worden niet minder dan
4% lijders aangetroffen. Eenverklaringopgrond vanhet evenwichttussen selectie en mutatie (q2s0 = «) zou reeds bij s0 = 0 , 5 de zeer hoge
mutatiefrequentie 0,04 x 0,5 = 0,02impliceren. Denieuwe milieufactor
gevormd door DDT en andere insecticiden vermindert het nadeel der
normale homozygoten in sterke mate, zodat het sikkelcel-allel op den
duur zeldzaam zal worden.
Polymorfismen, welke bij alle onderzochte menselijke populaties
voorkomen, zijn behalvehetreedseerdergenoemde M-N-bloedgroepensysteem, onder meerhet op drieallelenberustendeABO-systeem, enhet
al dan niet kunnen proeven van fenylthiocarbamide. Dit laatste subtieletrekjekomttrouwensookbijchimpanseesvoor.Gezien de frequenties der verschillende allelen, lijkt de verklaring van deze polymorfismen gezocht te moeten worden in het verschijnsel der heterozygotensuperioriteit, hoewel er nog niet veelconcretegegevens omtrent de aard
hiervan aangevoerd kunnen worden.
Een interessant aspectis nog dat bij defrequenties p2, 2pg,q2,degemiddeldefitness(w)vandepopulatiemaximaal isbijdezelfde p-waarde
als diewelke het evenwicht karakteriseert (pe). Wanneer namelijk

w=

l-p2s2-(l-p)\

gedifferentieerd wordt naarp, enmen vervolgens
dw/dp= - 2ps2 +(2- 2p)s0
gelijk aan nul stelt, dan volgt daaruit dat p = s0/s0 +s2, zodat q =
s2/s0 +s2 en p :q = s0 :s2, zoals geldt voor pe. Ook bij kunstmatige
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selectie op een willekeurigkwantitatief kenmerk, waarbij aan deheterozygoot de voorkeur gegeven wordt, ontstaat de situatie waarbij geen
verdere vooruitgang geboekt kan worden, hoewel er wel genotypische
verschillen in de populatie aanwezig zijn. Men zegt dan dat het 'beselecteerbare '(het additieve) deel der genotypische variantie is uitgeput.
Tenslottedederdeselectiesituatie.Wanneers2< 0ens0< 0,isersprake
vanheterozygoteninferioriteit. Uit dealgemeneselectieformule blijkt opnieuw dat er een evenwicht bestaat (Aq = 0 ) indien ps2 = qs0, of
p :q = s0 : s2. Dit evenwicht is echter labiel, omdat elke afwijking van
de evenwichtsfrequentie (qe) zichzelf versterkt (positieve terugkoppeling), immers indien q<qe dan is blijkens de formule Aq< 0 , en indien q>qe danisAq> 0(zieookfig.2).Een dergelijk evenwicht kan^
inwerkelijkheid slechtskortstondigbestaan.
Bij de bekende rhesus-incompatibiliteit liepen de heterozygote babies
(Rh rh) van rhesus-negatieve moeders (rh rh) een aanzienlijk pre- en
postnataalmortaliteitsrisico, omdat dedoor demoeder,eventueel tijdens
een voorafgaande zwangerschap, gevormde antilichamen een hemolytische reactie induceren. Dit risico is door de invoering van bloedtransfusietechnieken belangrijk verminderd. Het feit dat in velepopulaties het rhesus-allel vrij frequent voorkomt, is strijdig met de op grond
van het model voor heterozygoteninferioriteit verwachte verdringing
vaneenderbeideallelen. Uiteenlopende argumenten zijn naar vorengebracht ter verklaring van dit verschijnsel. Het isniet onmogelijk, dat er
alsnog een netto heterozygotensuperioriteit verondersteld moet worden
(Sheppard, 1959),hoewel de aard van een dergelijk meer dan compenserend selectiemoment nog niet bekend is.
Toevalsfluctuaties ('random genetic drift') Het kruisingssysteem alszodanig is alleen van invloed op de genotype-frequenties. De krachten
mutatie, selectie en migratie daarentegen beïnvloeden tevens de genfrequenties en wel op gedetermineerde wijze. Dit wilzeggen dat ten opzichtevanevenwichtssituaties deverschuivingenindegenfrequentievoorspelbaar zijn wat betreft hun richting. Men spreekt daarom van systematische of gerichteprocessen. Daarnaast kan mengeheel ophet toeval
berustende veranderingen in genfrequenties onderkennen. Deze zijn
derhalve ongericht, dat wilzeggen onvoorspelbaar wat betreft hun richting.Zo'n stochastisch proces oflotingsproces ineenpopulatie kanbiologisch als volgt beschreven worden.
Stel dat de populatie bestaat uit N individuen welke, bij afwezigheid
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vanselectie,detoevalligeoverlevendenzijnvaneengroter,eventueelveel
groter, aantal zygoten.Dezelaatste zijn ontstaan uit gameten, welkeop
hun beurt bij afwezigheid van selectie een toevallige steekproef vormen
uit alle door de ouders gevormde gameten die potentieel aan de bevruchting hadden kunnen deelnemen. Indien de ouders oneindig veel
gametenzoudenmaken,treft menhierindeouderlijke genfrequentie-verhoudingXA) :#(a)aan.Ditalleskomterstatistischgezienopneerdatde
Nindividueneenaselectesteekproeftergroottevan2Nallelenvormenuit
een oneindig grote verzameling van allelen met de verhouding p:q.
Het zalniemand verwonderen wanneer onder deze2Ngelotealleleneen
verschuiving ten opzichte van de ouderlijke/»:#-verhouding wordt aangetroffen. Ook is het intuïtief duidelijk dat des te kleiner de steekproef is, destegroter deverschuivingen kunnen zijn. Immers,loot men
uit een onuitputtelijke voorraad van evenveel rode als witte knikkers
(p.q = 0,5 :0,5) slechts 2N = 1 0 knikkers, dan iseenuitslag 7rood en
3 wit (p:q = 0,7:0,3) in het geheel niet onverwacht, maar bij 2N =
1000knikkers mogen weeen zogrote afwijking van de verwachting als
700 rood en 300 wit wel zo goed als uitgesloten achten. Met name in
kleinepopulatiesspeelt'random drift' derhalveeenbelangrijke rol.
Detoevalsverschuivingeningenfrequenties cumulerenvoortsvangeneratieopgeneratie.IndepopulatietergroottevanN = 5kanna/? = 0,7in
devolgendegeneratie een terugkeer totp = 0,5 optreden, eventueelgevolgd doorp = 0,3 in de daaropvolgende generatie. Maar ook had na
p= 0,7 een verdere verschuiving naarp = 0,9 kunnen optreden, eventueel gevolgd door/? = 1,0indedaaropvolgende generatie. Op ditmomentishetallel a irreversibel uit de populatie verdwenen, met andere
woorden de locus is op AA gefixeerd. Voor een uitgangspopulatie ter
groottevanN = 10met/?= 0,5werdendoorschrijver dezestweelotingssequenties uitgevoerd. Deresultaten zijn grafisch weergegeven infig.3.
Vroeg of laat zal voor elke locus het moment vanfixatieaanbreken,
hetzijopAAofopaa.Drift leidtdusonvermijdelijk totverliesvangenetische variabiliteit. Er kan berekend worden dat de kans op gefixeerd
raken van een gegeven locus elke generatie met een fractie 1/2N toeneemt t.o.v. de kans opfixatiein de vorige generatie. Dit ongeacht de
uitgangsfrequenties, maar wel onder de veronderstelling dat de populatiegrootte constant blijft en voorts dat het aantal nakomelingen per
ouderindividu onafhankelijk vandiensgenotype isenvolgenstoevalbepaaldwordt. Uitdeformule blijkt duidelijk deinvloedvan depopulatiegrootte. Wanneer tevens rekening gehouden wordt met selectie en
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Fig. 3 Toevalsfluctuaties ('random genetic drift').Constantepopulatiegrootte
N= 10,gedurende ISgeneraties. Beide lotingssequentiesgaan uitvanq= 0,5.
Ineen der tweepopulatiesisfixatieopgetreden (q=1,0, alle individuenaa).
a forteriori met variabele selectiecoëfficiënten, dan wordt het mathematisch beschrijven van 'random drift' zeer gecompliceerd. Grote theoretischevooruitgangwerdgeboektdoorKimura(1964),diebijzijn afleidingen vaak uitgaat van de uit de fysica bekende formules voor diffusieprocessen.
Opditpuntmoetgewezenwordenopeenbelangrijkhulpmiddeldatde
laatste tien jaar in de theoretische populatiegenetica op steeds ruimere
schaalgebruikt wordt,namelijk deelectronischecomputer.Aan decomputerkanopgedragenwordeneenvelegeneratiesdurendprogramma uit
te voeren, waarbij gelijktijdig rekening gehouden kan worden met verschillende variabelen, zoalsselectie-intensiteit,koppeling,geninteracties.
Ook toevalsfluctuaties in afhankelijkheid van de populatiegrootte kunnen worden gesimuleerd. Voor elkegewenstenumerieke combinatie der
verschillende variabelen kan het programma vele malen herhaald worden (vele 'runs'), en de verdeling der uitkomsten geeft dan een indruk
over degevolgenvan 'drift'. Zokunnenproblemengeëntameerd worden,
waarvan een exacte mathematische benadering nog niet inhet verschiet
ligt.Ermogevolstaan wordenmeteenenkel voorbeeld.
Het is bekend dat in betrekkelijk kleine plantenpopulaties zeer grote
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reeksen multipele allelen voor incompatibiliteit kunnen voorkomen. In
een natuurlijke populatie van Oenothera organensis in New-Mexico ter
grootte van ongeveer 500individuen werden op de S-locus 37verschillende allelen gevonden. Het gaat hier om het Nicotiana-type of gametophytische type van incompatibiliteit. In het ideale geval houdt dit in
dat deSj-pollenbuisniet in eenS ^ - , S ^ - , S1S4-,etc.stijl kan groeien,
maar welineen S2S3-,S2S4-,S3S4-,etc.stijl. Homozygoten kunnen derhalve niet ontstaan en voorts zijn er tenminste drie allelen nodig om
dit systeem (dit 'outbreeding device') te handhaven. Daar elk zeldzaam
allelselectiefvoordeelheeftomdatpollenmetditallelbijnaoveralsucces
kanhebben,ishet ookintuïtief welaantevoelendat, afgezien vancomplicaties, er een evenwicht ontstaat waarbij elkallel dezelfde frequentie
heeft. In het gegevenvoorbeeldpt = 1/37.
Nu menen sommige auteurs dat dezeselectieve kracht een voldoende
tegenwicht vormt tegenaanmerkelijke verliezenaanallelen doortoevalsfluctuaties inpopulatiesalsbovengenoemde.Zulksintegenstellingtot de
vroegeredoor ondermeerFisherenWright verdedigdemening, datdeze
tegenkracht ten ene male onvoldoende was. Deze laatsten stelden dan
ook dat ereenzeerhogemutatiefrequentie, hetzijnaardebestaande,hetzij naar nieuwe allelen,nodigis om degrote S-allelen-capaciteit van de
Oenothera-popuLatie te verklaren. De gebruikte algebraïsche methoden
zijnzeergecompliceerdendaarom legdeMayo(1966)hetprobleemvoor
aan een computer. De resultaten sluiten goed aan bij de mutatiehypothese.Indiendemutatiefrequentie duid<'' t kleinerisdandehogewaarde
1 op 103 gaan al ongeveer 6 allelen per 25 generaties verloren. Op het
eerstegezicht lijkt het meer waarschijnlijk dat men hier te maken heeft
met recombinatie binnen een 'complexelocus', leidend tot nieuwe functionerende incompatibiliteitsallelen. Hoewel bij vele plantensoorten Slocibestudeerdzijn,werdentotnutoe echterweinigofgeenindicatiesgevondenvoorhetoptredenvaneendergelijke recombinatie.
Ook bij dekunstmatige selectiedient voldoenderekening gehouden te
worden met toevalseffecten. Een te kleine uitgangspopulatie kan in een
veredelingsprogramma limiterend werken, met name door verlies van
allelenwelkepasineenlaterstadiumvanhetprogrammagewenst blijken.
Verderkwamhet inhet verleden nogal eensvoor dat bij selectie-experimenten in het laboratorium slechts weinig ouders genomen werden om
telkens devolgendegeneratiete leveren.Het bereikteeindresultaat, bijv.
hetniveauvaneenplateau, wasdangedeeltelijk eenartefact veroorzaakt
door respectievelijk 'drift' enfixatie.
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Om ten slotte terug te keren tot de inleidende opmerkingen in deze
voordracht, kan opgemerkt worden dat er rond het begrip 'drift' een
belangwekkende discussieis ontstaan inverband met de soortsvorming.
Wright was de eerste die in zijn modellen een ruime plaats gaf aan het
toevalsaspect. Men heeft hem, terecht of ten onrechte, verweten (zie
bijv. Ford, 1964)teveelhetaccenttehebbengelegdop toevalsfluctuaties
als zodanig ter verklaring van genetische divergentie tussen perifere
geïsoleerde populaties en de populatie van herkomst. Dit hangt samen
met het latereinzicht dat selectiecoëfficiënten niet in overgrote meerderheid in de orde van grootte van 1 %liggen. In tegendeel: selectiecoëmciënten groter dan 20% zijn vaak aangetoond. Natuurlijk is het ander^
zijds zó, dat dergelijke drastische selectiesituaties beter opvallen en dat
juist dergelijkegevallenvanpolymorfisme goed bestudeerd zijn. Op de
relatie tussen drift, selectieen soortsvorming wordt elders in dit symposium nader ingegaan. Er kan daarom worden volstaan met de slotopmerking dat Mayr (1965)het ongeveerzostelt: Toevalsfluctuaties leiden
inderdaadtotaanzienlijke verschuivingenindegenfrequenties;hierdoor,
enmede door denieuwemilieu-situatie, ontstaat eenradicaalnieuw uitgangspunt voor het opereren vannatuurlijke selectie.
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Genetischevariatieenselectieinpopulaties

DR. W. SCHARLOO

Natuurlijke selectie geeft richting aan de evolutie. Voorwaarde voor
dewerkingvannatuurlijke selectieishetvoorkomenvanverschillentussendeindividuen dieeenpopulatievormen.Natuurlijke selectieheeft alleeninvloed op devolgende generaties wanneer deuiterlijke, de fenotypische,verschillentenminstegedeeltelijk eengevolgzijn vanerfelijke verschillen. Daarom is het onderzoek naar het voorkomen van genetische
variabiliteit in populaties een van de hoekstenen van het evolutieonderzoek. Niet voor niets is een belangrijk deel van Darwin's boek
'Theoriginofspecies'aanditonderwerp gewijd.
In dezebijdragezalindeeersteplaatswordeningegaanopwatmende
statische aspecten van de genetische variabiliteit zou kunnen noemen:
hoe doet genetischevariabiliteit zichaan onsvoor, wat isde aard ervan
en hoe wordt die variabiliteit in de populatie gehandhaafd? Daarnaast
zullen ook demeer dynamische aspecten aan de orde komen: welkeinvloed heeft selectie op het genetisch systeem van populaties enhoe ontstaan onder invloed van selectiegenetischeveranderingen in populaties?
Populatie-modellen
De dieren innatuurlijke populatieshebben inhet algemeen een uniform
uiterlijk. Ditzogenaamdewildtypeisvolgensdeklassiekevoorstellingin
de populatiegenetica in principe homozygoot. Genetische verschillenzouden welvoorkomen, maar zouden beperkt zijn tot schadelijkerecessieve genen. Zij worden wel voortdurend uit depopulatie verwijderd
door natuurlijke selectie maar ontstaan telkens opnieuw door mutatie.
Evolutie zou plaatsvinden door vervanging van afzonderlijke genen.
Ineenveranderdmilieukaneenoorspronkelijk schadelijk allel superieur
zijn. Dan zouhet dushet oorspronkelijke wildtype-allelgaan vervangen.
Ditzouookgebeuren wanneerinzeldzamegevalleneen nieuw superieur
allel ontstaat.
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Dezeoverwegingen vormen degrondslag van detheoretische populatiegenetica die in de twintiger jaren ontwikkeld werd door Haldane,
Fisher en Wright. Pas velejaren later werd met intensief laboratoriumen veldwerk begonnen. Toen pas ging men beseffen hoeveel genetische
variabiliteit in populaties aanwezig is. Dit leiddetot een ander extreem
model waarinverondersteld wordt dat het wildtypebijna geheelheterozygootis(Wallace, 1958).In eenpopulatiezouden op elklocusvelezogenaamdeiso-allelenvoorkomendieineffectmaarweinigvanelkaarverschillen.Dewaarheidzalookhierergensinhetmiddenliggen.Hoedicht
de werkelijkheid één van deze extreme modellen benadert, is nog niet
duidelijk. Waarschijnlijk zalditvansoorttot soortenookvanpopulatie r
tot populatie verschillen. Daarbij zal de structuur van de betreffende
populatievan doorslaggevendebetekeniszijn, dushet aantal individuen
dat aandevoortplanting deelneemt, degroottevandegroep waarbinnen
degeslachtspartner wordtgevonden, deomvangvanimmigratie,enz.
Morfologische en moleculaire variatie
Het is wel duidelijk dat het overgrote deel van de erfelijke variatie verborgen is onder de oppervlakte van het uniforme wildtype. Twee voorbeelden mogen als illustratie dienen.
Drosophila melanogaster heeft een constant vleugelader-patroon. De
mutatie 'Hairless' (H) veroorzaakt naast de afwezigheid van haren een
onderbreking aan het einde van de vierde lengte-ader (flg. 1). Hairless
werd ingekruist in een 'wilde populatie' die al enigejaren was voortgekweekt in eenpopulatiekooi inhet laboratorium. Het inkruisen kange-H
beuren, zonder buiten het H-gen veel ander genetisch materiaal in de
populatietebrengen. Erwerdkunstmatige selectieuitgeoefend voor vergroting van deonderbreking van devierde ader. Deze werd snel groter.
Gezien hetsucceshiervanwerdenkennelijkdoordeselectiegenen bijeengebracht die deonderbreking modificeren. Door een bepaald kruisingsschema traden echter iniederegeneratie, naast deH-dieren, exemplaren
op met hetzelfde genotype maar zonder H-mutatie: na vijf generaties
selectieblekenook dezediereneenterminaleonderbrekingvan devierde
adertebezitten.Ditbetekent,dat demodificerende genen,diewarenopgehoopt door deselectieop deaderonderbrekingveroorzaaktdoorHairless, nu zelfstandig, zonder Hairless dus, ook een onderbreking van de
vierde ader veroorzaakten. Maar aangezien alleen het Hairless-gen geïntroduceerd was, moet de onderbreking van de vierde ader in de niet127

Fig.1 Vleugeladerpatronen vanDrosophila melanogaster verkregendoorselectieuitéénpopulatie. Selectiewerduitgeoefendvoor eengrotere onderbrekingvan
eenlengte-ader, dieveroorzaakt werddoorhetinkruisen vandemutant 'Hairless'.
In twee vandergelijke experimentenwaren de vleugels vande eerste individuen
zonder 'Hairless',maarmet eenvleugeladeronderbreking vanverschillende typen
(aenb). Na verdereselectie wasergeen verschilmeer(e end).Ine enf deeerste
individuen zonderH mutatiemaarmet aderonderbreking intweeandere experimenten.

H-dieren gefundeerd zijn op genetische bouwstenen die in dewildtypepopulatiealaanwezigwaren.Ditondankshetfeit, datineenwildepopulatie nooit dieren met een onderbreking van de vierde ader optreden.
De bouwstenen moeten doordaartoegeschikte selectie- waartoe deHlmutatiedegelegenheidbiedt- indejuistecombinatiezijnbijeengebracht.
Bovendien blijkt de populatie hetzelfde fenotype met verschillende
middelen te kunnen vormen. Bij enkele herhalingen van het experiment
werd uiteindelijk welhetzelfde type zonder H enmet onderbreking van
devierdeaderverkregen,maarinééngevalbegon deonderbreking inde
niet-H-dieren niet aan het uiteinde, maar halverwege deader en breidde
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zichlater naar beidekanten uit. In eenander gevalverdween bovendien
één van de dwarsaders. De chromosomale localisatie van de betrokken
factoren bleektenminstetendele verschillend (Scharloo, 1964; Scharloo
enVreezen, 1965,1966enongepubliceerd).
Een geheel ander variatieniveau - het moleculaire - is pas kort toegankelijk. De moleculaire genetica heeft geleerd, dat een gen bestaat
uit DNA. Het isgeorganiseerd volgens het bekende model van Watson
en Crick: een dubbele spiraal waarvan de ketens afwisselend desoxyriboseenfosfaatgroepen bevatten.Dedesoxyribosenvanbeideketenszijn
verbonden door baseparen: adenine-thymine en guanidine-cytosine. In
deopeenvolgingvan denucleotidebasen ligt deinformatie besloten die^
de opeenvolging van de aminozuren in Polypeptiden bepaalt. Telkens
drie opeenvolgende basen coderen één aminozuur. Genen maken (via
een ingewikkeld mechanisme) polypeptideketens van ruwweg 100-300
aminozuren. Zij bestaan dus uit 300-900 nucleotideparen. Genetische
verschillen ontstaan door mutatie. Mutatie is in zijn eenvoudigste vorm
de vervanging van één nucleotidepaar door een ander. Dit kan de vervangingvanéénaminozuur indedoor genenbeheerste polypeptideketen
veroorzaken. Wanneer ditdevervangingbetreft vanbijv.een aminozuur
met tweezuurgroepen door een aminozuur met één zuurgroep, dan verandert het ladingspatroon van de polypeptideketen. Dit kan tot uiting
komen in de functie van het eiwit bijv. alshet eenenzym betreft, maar
dikwijls iser geenaantoonbaar verschil infunctie. Zo'n ladingsverandering kan zichtbaar gemaakt worden door elektroforese. Brengt men
fijngemaakteDrosophila's waarin verschillende isoënzymen voorkomen
op een agargel en legtmendaarineenelectrisch spanningsveld aan, dan
bewegen de verschillend geladen peptideketens zich met verschillende
snelheid in dit spanningsveld. Dit resulteert in een verschillende positie
van de verschillend geladen peptiden wanneer men de spanning onderbreekt. Met specifieke kleuringsmethoden zijn decomponenten als banden zichtbaar te maken.
LewontinenHubby (1966)pasten dezemethodetoeop21enzymenen
andere eiwitten in een aantal populaties van Drosophilapseudoobscura.
Bij9eiwitten, dusvolgensdegedachtengang van demoleculaire biologie
op 9 genloci, vonden zij verschillen, die verder geen waarneembaar effecthaddenophetfenotype vanhet dier.Zijbehoordenalletothetwildtype. Op grond van de frequentie van deze genetische verschillen in de
bestudeerde populaties kwamen de auteurs tot de conclusie dat in een
individu gemiddeld ongeveer 12% van de genen in verschillende vorm
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aanwezigis.Dit iseenminimaleschatting,wantalleenladingsverschillen
tussen de polypeptideketens kunnen worden achterhaald en de meeste
mutaties hebben waarschijnlijk betrekking op vervanging door aminozuren met dezelfde lading.
Deze voorbeelden, deeén van variatie op morfologisch niveau en de
anderopmoleculairniveau,gevenwelheelduidelijk aanwelkeen.enorm
reservoir van genetische verschillen in wilde populaties aanwezig is.
Natuurlijke selectie behoeft niet tewachten tot de variatie door mutatie
ontstaat, de variabiliteit ligt klaar.
Men moet zichvoorstellen dat devariabiliteit voor een morfologische
eigenschap, zoals in ons eerste voorbeeld, eveneens berust op variabiliteit opmoleculair niveau.Daartussen geschakeld iseeningewikkeldnetwerk van ontwikkelingsprocessen. Natuurlijke selectie grijpt in het algemeen aan ophet fenotype, op het eindprodukt dusvan dieontwikkelingsprocessen; dezeprocessen vormen de schakel waardoor deselectiekrachten invloed uitoefenen op het genetische systeem. Kennis van de
wijzewaaropgenendeontwikkelingbeheersenisduseenessentiëlevoorwaarde voor het begrijpen van de genetischevariabiliteit in populaties.
Vitaliteitsverschillen en handhaving van de genetische
variabiliteit
Degrotevoorraad aangenetischeverschillenbrengtproblemen metzich
mee, problemen voor de populatie en problemen voor de populatiegeneticus.
Eerst deproblemen voor depopulatie.
Genetische variabiliteit veroorzaakt onder meer verschillen in vitaliteit ('fitness'). Degemiddelde vitaliteit wvan alleindividuen indepopulatie is dus lager dan de vitaliteit w van de individuen met het meest
vitalegenotype.Dezeverlagingt.o.v.hetmeestvitalegenotypewordt de
genetische belasting ('genetic load') van de populatie genoemd en kan
worden weergegeven als (w-w)/w(Crow, 1958).De grootte vandegenetische belasting van een populatie zegt niets over de vitaliteit van de
populatie als geheel, vergeleken dus met andere populaties van dezelfde
soort; dezebelastinggeeft slechtsaanhoegroot degenetischeverschillen
in vitaliteit binnen depopulatie zijn.
Binnen de totale genetische belasting van depopulatie kan men twee
belangrijke componenten onderscheiden, namelijk:
1 demutatie-belasting('mutational load')veroorzaakt door schadelijke
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genendie,tegen dedrukvan denatuurlijke selectiein,tochdoor mutatie
in de populatie worden gehandhaafd;
2 de evenwichtsbelasting ('balanced load') die een gevolg is van de
segregatievanmindervitaletypenveroorzaakt doordeaanwezigheidvan
genetischeverschillen, diedoor eenevenwicht van selectievekrachten in
depopulatie worden gehandhaafd. Dit geval doet zichvoor wanneer de
heterozygoot meer levensvatbaar is dan debeidehomozygoten, of wanneer derichtingvan deselectieinverschillende delenvan dehabitat verschillende allelen begunstigt.
Het probleem van de populatie-geneticus is nu, welk aandeel van de
totale genetische belasting beide componenten voor hun rekening^,
nemen. Het gaat hierbij weerom devraag:werkt denatuurlijke selectie
in de richting van een homozygoot of een heterozygoot wildtype? En
verder: hoe blijft de genetische variabiliteit in populaties gehandhaafd?
Inzicht in dehandhavingvangenetischevariabiliteit isessentieel voor
het begrijpen van de genetische structuur van populaties en van veranderingeninhungenetischesamenstelling.
Praktischisditvanbelangomeenschattingtekunnenmakenvan het
effect van een toename van de frequentie waarmee mutaties optreden
(bijv. door ioniserende straling) op het voorkomen van genetische defecten ineenpopulatie. Steldat degenetischevariabiliteit en dusook de
genetische defecten een gevolgzijn van schadelijke recessieve genen die,
tegendeeliminatiedoor natuurlijkeselectiein,tochdoormutatieworden
gehandhaafd. Danzalverdubbelingvandemutatie-frequentie verdubbeling van de genetische defecten geven. Wanneer daarentegen de genetischevariabiliteiteengevolgisvansegregatievangenenwaarvan defrequentie bepaald wordt door een evenwicht van selectieve krachten (die
veel groter zijn dan mutatie-frequenties), dan zal verhoging van de mutatie-frequentie nauwelijks invloed hebben op de frequentie van genetische defecten.
Op éénlocus blijven tweeallelen in stabielevenwicht ineen populatie
aanwezigwanneer deheterozygootvitalerisdanbeidehomozygoten.Dit
heeft tot gevolg dat de gemiddelde vitaliteit in de populatie lager is
dan devitaliteit vanhet meest vitalegenotype.Immerser splitsen steeds
minder vitale homozygoten uit. Nu is al vermeld, dat Lewontin en
Hubby (1966) vonden, dat in populaties van Drosophilapseudoobscura
genetischeverschillenvoorkwamenopongeveer30%vandegenloci;dat
zou betekenen op omstreeks 2000 genloci als het totale aantal op een
6000 wordt geschat. Aangenomen dat de verschillen op al dezeloeige131

handhaafd blijven doordat deheterozygotendehoogstevitaliteit hebben
en dat gemiddeld per locuseenvermindering van demaximalevitaliteit
optreedt van 2%, dan zou dat voor alle2000loeiwaarop verschillende
allelen voorkomen een vitaliteitsvermindering betekenen tot 0,9s2000 =
10 -9 van de vitaliteit van het meest vitale genotype dat alle 2000 loei
heterozygoot heeft. Een dergelijke relatie tussen heterozygotie en vitaliteitlijkt niet mogelijk.
Interactie tussen genen
Het blijkt dan ook dat het effect van desegregatie voor één allelenpaar
niet onafhankelijk is van de toestand waarin andere allelenparen zich
bevinden. Bij Drosophila melanogaster veroorzaakt homozygotie een afname van de lichaamsgrootte, toename van de variatie daarvan, en
afname van de eiproduktie. Robertson en Reeve (1952) onderzochten
het effect van het homozygoot maken van de twee grote V-vormige
chromosomenparen. Zij vonden dat wanneer één chromosomenpaar
homozygoot gemaaktwerd,detoenamevandevariatievandelichaamsgrootte en de afname van de eiproduktie betrekkelijk gering waren.
Heteffect vanhethomozygootmakenvaneentweedechromosomenpaar
wasveelgroter;het effect vanhomozygotieneemt dustoenaarmate het
percentage loci inheterozygotetoestand kleineris.
Een dergelijke interactie tussen de genen vermindert dus wel de bezwarentegenhetaannemenvanheterozygootvoordeelopveleloei.Maar
dezevermindering van het effect van homozygotie opeen bepaaldlocus
door deaanwezigheidvananderelociinheterozygotetoestandbetekent,
dat deselectievekrachten, diewerken opdeallelen vanéénlocuseneen
stabiel evenwicht van genfrequenties moeten handhaven, kleiner worden. Dat maakt dat er meer ruimte zal komen voor veranderingen van
genfrequenties door hettoeval.
Coadaptatie
De interactie tussen verschillende genen maakt duidelijk dat het genenbezit vaneenpopulatiegeen losseverzameling is waarin dewerkingvan
ieder genafzonderlijk beschouwdkanworden. Natuurlijke selectie heeft
ze niet bijeengebracht om hun individueel gunstige effecten, maar zij
zij zijn tezamen (als groep)geselecteerd in verband met hun samenwerking/die tot een harmonieus fenotype leidt (coadaptatie). Dit aspect
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komt duidelijk naar voren in het door Bentley Glass (1957) bijDrosophila melanogaster beschreven geval van de mutatie 'erupt' en zijn
suppressors. Dezemutatieisrecessief,ligtophet derdechromosoom en
veroorzaaktuitgroeiingenophetoogvandevlieg.Glassontdekte dathij
demutatieweliswaar uit velewildepopulatieskonisoleren,maar dat er
dan altijd op het tweedechromosoom eengen aanwezig wasdathet tot
uitingkomen ervan onderdrukte: de 'suppressor' van 'erupt'. Zowel de
suppressor alsdemutatiekomeninverschillende sterktegraden voor; de
sterkte van suppressor en mutatie die tezamen in een populatie aanwezigzijn schijnen aan elkaar te zijn aangepast.
Een verdere waarschuwing om het voorkomen van genetische variabiliteit, en in het bijzonder het voorkomen van recessief letale genen in
eenpopulatienietteeenvoudigtezien,ishet optreden van zogenaamde
synthetischeletalen.Zoalsreedseerder werdvermeld,ishetmogelijk bij
Drosophilachromosomen homozygoot te maken. Kruisen we twee
vliegen die voor twee verschillende homologe chromosomen homozygoot zijn, dan zijn de nakomelingen heterozygoot voor het betreffende
chromosomenpaar (fig. 2). Deze heterozygoten vormen nieuwe combinaties van de ouderlijke, homozygoot levensvatbaar gebleken, chrohomozygoten

heterozygoot

homozygoten

Fig.2 Schemavaneenkruisingvantweevoorverschillende homologe chromosomenhomozygoteDrosophila's. In de heterozygootvindtoverkruisingplaats,
waardoor nieuwecombinaties vande ouderlijke chromosomen worden gevormd.
Sommige combinaties blijkenhomozygootletaaltezijn.

mosomen. Sommigevandezerecombinatie-produkten blijken dan evenwelletaaltezijn.Hierontstaandusletalechromosomennietdoor mutatie maar door recombinatie!
Experimenten van da Cunha et al. (1966) suggereren zelfs dat het
grootstedeelvanderecessief letalechromosomen inDraso/>Ma-populatieshun oorsprong vindtinrecombinatieennietinmutatie.
Coadaptatie heeft belangrijke consequenties: ze geeft het genenbezit
van een populatie zijn samenhang. Veranderingen van de genfrequenties
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opéénlocusblijvenniettotditlocusbeperkt,maarslepenveranderingen
op andere loei met zich mee. Zo zal bijv. kolonisatie van een nieuw,
geografisch geïsoleerd gebied door enkele individuen leiden tot verschillen met de oorspronkelijke populatie door het toeval. Maar deverschillen zullen hiertoe niet beperkt blijven: zij maken verdere aanpassingen in de rest van het genotype noodzakelijk, wat volgens Mayr
(1954) tot een ingrijpende reconstructie van het genotype zou kunnen
leiden.
Heterozygoot voordeel
Wanneer menervanuitgaat, dat gebalanceerde heterozygotieeenalgemeen voorkomend verschijnsel is, dan rijst direct de vraag naar het
mechanisme van dit verschijnsel. In een enkel geval zijn we daar goed
over ingelicht. In bepaalde menselijke populatieskomt met betrekkelijk
hoge frequenties een gen voor, dat homozygoot een dodelijke anémie
veroorzaakt, dezgn.sikkel-cel-factor. De hogefrequentie waarmee deze
factor voorkomt houdt verband met het feit dat ze heterozygoot resistentie geeft tegen bepaalde vormen van malaria,terwijl de homozygoot
individuen geringerelevenskansenhebben (ziebijv. Allison, 1956).
Het mechanisme waarop het voordeel van de heterozygoot berust is
dus dat door detweeverschillende allelen twee verschillende hemoglobine-moleculen worden gevormd, waardoor denormale bloedfunctie en
resistentie tegen malaria worden verenigd. Om met Haldane (1954) en
met Robertson en Reeve (1952)tespreken: heterozygotie geeft eengrotere biochemische soepelheid.
Dezevoordelenvanheterozygotiekunnenpermanentgemaaktworden
wanneer het betreffende locus (door een duplicatie) dubbel aanwezig is
en beide loei iets verschillende polypeptideketens gaan maken. Er zijn
inderdaadgevallenbekend,waarbijeeneiwitis opgebouwd uit tweeverschillende peptideketens die sterke overeenkomst vertonen in aminozuurvolgorde, maar die gevormd worden op verschillende genloci. Een
bekend voorbeeld is het menselijke hemoglobine. Het lijkt daarbij
waarschijnlijk, dat het betreffende eiwit oorspronkelijk opgebouwd was
uit identieke peptideketens afkomstig van één genlocus, en dat er
heterosis optrad als verschillende allelen op dat locus aanwezig waren.
Deze toestand kon worden gefixeerd door duplicatie van dat locus,gevolgd door functionele divergentie (Ingram, 1961).
Het voorbeeld van de sikkel-cel-anemie geeft een fysiologische ver134

klaring van heterosis op eén genlocus. Het geeft echter geen inzicht in
het afnemend effect van heterozygotienaarmate eengroter deelvan het
genoom al heterozygoot is.
De heterosis op dit ene locus geeft een zeer specifiek voordeel. Deze
specificiteit - een zeer bepaald effect onder bepaalde omstandigheden geeft eenverdereoplossingvoor hetprobleem dathet moeilijk isvoor te
stellen,dateenheterotischeffect opzeerveleloeitegelijkertijd werkzaam
zouzijn. Het heterotisch effect treedt slechtsoponder bepaalde omstandigheden. Van generatie tot generatie verschillen de milieu-omstandigheden. In de ene generatie wordt de frequentie van een gen misschien
door heterotische effecten sterk verhoogd, in een volgende generatie
zijn dezelfde genetische verschillen misschien neutraal of schadelijk.
Daarom zalin één generatie misschien het heterotisch effect van slechts
eendeelvan degenenwerkzaam zijn.
Heterogeniteit van het milieu
Ookzonder heterosisverschijnselen zalselectiedienietsteedsin dezelfde
richtingwerktbijdragentothetbehoudvangenetischevariabiliteit.Maar
mogelijk belangrijker ishetfeit dat het milieu niet alleen indetijd maar
ook in de ruimte verschillen vertoont. In verschillende delen van het
woongebied van een populatie kunnen de selectieve krachten verschillende genotypenbegunstigen. Zonder heterozygoot voordeel kunnen de
verschillende allelen dan naast elkaar in depopulatie aanwezig blijven.
Ook dit mechanisme is slechts in een enkel geval aangetoond (mimicry
bijpolymorfe vlinders,zieSheppard, 1958),zodatoverhetbelangervan
voor de handhaving van genetische variabiliteit in het algemeen slechts
veronderstellingen kunnen worden gemaakt.

Het milieu en de expressie vangenetischeverschillen
Het is belangrijk de rol vanhet milieubij het tot uiting komen en het
lotvan degenetischevariabiliteit nader onder deloep tenemen.Bijeen
gevalals de sikkel-cel-anemieis het milieu alleen van betekenis als selectievekracht. Het fenotype waarop deselectieaangrijpt iseenondubbelzinnigeafspiegelingvande genen. Deze situatie vinden weinvelegevallen van polymorfie waarbij we in één populatie scherp omschreven
alternatieve fenotypen vinden. Als ander voorbeeld kande'industriële'
polymorfie bij vlinders genoemd worden. Ford (1964) heeft beschreven
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hoehetmilieuin dezesituaties degenetischesamenstellingvan depopulatiestracht aantepassen aanhetmilieu.Eenzeerbelangrijk aspect van
de werking van het milieu blijft hierbij dan buiten beschouwing. Bij
morfologische eigenschappen isereengecompliceerde ontwikkelingsweg
tussengenenfenotype.Danheeft hetmilieuvoordathetzijn selecterende
werkingophetvolwassen organismekanuitoefenen, invloedgehadopde
ontwikkeling en dus de vormgeving van het fenotype mede bepaald.
De consequenties hiervan worden duidelijk gedemonstreerd in het werk
vanWaddington (1961)overgenetischeassimilatie.
In een van zijn experimenten ging Waddington na inhoeverre Drosophila-populaties zichkunnen aanpassen aanhogeconcentraties NaClin
het voedingsmedium. De larven bezitten papillen aan beide zijden van
de anus waarvan door Gloor en Chen verondersteld is dat zij een rol
spelenbijosmoregulatie.Bijhogezoutconcentratieszijn depapillensterk
vergroot, wat zou moeten worden beschouwd als een adaptieve fenotypische reattie.
Gedurende twintig generaties werden de Drosophila-laxyen op toenemende NaCl-concentraties gekweekt, zodat steeds slechts 20 à 30%
vandeeierenvolwassenvliegenleverde.Aanheteindvanhetexperiment
werden destammen op verschillendezoutconcentraties getoetst en tegelijkertijd werddepapilgroottegemeten.Hetbleeknu,datdegeselecteerde
stammen beter bestand waren tegen hogezoutconcentraties, dat detoename in grootte van de anale papillen door de verhoging van de zoutconcentratiesterker wasbij degeselecteerdestammen,entenslottedatde
papilgrootte bij allezoutconcentraties wastoegenomen, ook bij de normale zoutconcentratie. De fenotypische reactie was dus enigszins vastgelegd.In dit experiment stelt het afwijkend milieuzelf genetische verschillen, die onder normale omstandigheden onzichtbaar waren, bloot
aannatuurlijkeselectie.
Selectie-typen
Selectie maakt niet alleen gebruik van variabiliteit om veranderingen
teweegtebrengen, dusbijv. omhet gemiddeldevan eenmeetbareeigenschap teverschuiven, maar de selectiedruk istevens inhogematemede
verantwoordelijk voor devorm waarin degenetische variabiliteit in een
populatie voorkomt, voor de genetische structuur van de populatie.
Selectiedruk op een meetbare eigenschap kan in verschillende vormen
voorkomen. Mather (1953) onderscheidde drie hoofdtypen (fig. 3).
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Fig. 3 Werking vande drie vormenvannatuurlijke selectieop een meetbare
eigenschap. In de bovensterijdefrequentieverdelingen vande eigenschap in de
populatievoordewerking van deselectie, indeonderste rijnadewerking van de
selectie. Deoptimale waarden zijnaangegevenmet0(naarMather,1953).

In deeersteplaatsgerichte selectie waarbij dus dehoogste of delaagste
waardenbevoordeeldworden.Wanneerhetgemiddeldevandepopulatie
samenvalt met het optimum, dan houdt de gerichte selectie op. Maar
natuurlijke selectie blijft toch werkzaam. Want er is variabiliteit om dit
optimum, zowel door genetische verschillen als door milieuverschillen.
Selectiewerkt vanuit beideextremen naar dit optimum. Ditnoemtmen
stabiliserendeselectie. Aan dittypenatuurlijke selectie wordt het toegeschrevendathetnormalefenotypezouniform isondanksdegrotegenetischevariabiliteitenmilieuverschillen.Ditselectie-typezounl.dierenuitselecteren met een ontwikkeling diegestabiliseerdistegen verstorende invloedeningenotypeenmilieu(Waddington, 1957,Schmalhausen, 1949).
Maar dikwijls is een habitat heterogeen, er zijn dan meer optima. In
het eenvoudigste geval zijn er twee optima, de populatie wordt dan als
het ware in tweeën gescheurd: disruptieve selectie.
Genetische variantie
Voor het effect van deze typen selectie behandeld kan worden, moeten
enkele fundamenten van de kwantitatieve genetica bezien worden,
(zie Falconer, 1960).
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Meetbareeigenschappenvertonen inhetalgemeeneencontinuevariatiedieveroorzaaktwordtdoordeinvloedvaneengrootaantalgenetische
verschillen ieder met klein effect, en door milieuverschillen. De betreffende genen kunnen daarom meestal niet individueel worden onderscheiden,zodatmenzijntoevluchtmoetnementotstatistischemethoden.
Defenotypische waardePvaneenmeetbareeigenschapisopgebouwd
uit tweecomponenten, nl. eengenetische bijdrage G en een omgevingsbijdrage O,dusP = G+ O.
De variabiliteit van dezefenotypische waarden in een populatie kan
men kwantitatief weergeven als fenotypische variantie V P . Deze is dus
eveneens opgebouwd uit tweecomponenten, de genetischevariantie V G
endeomgevingsvariantieV 0 , dusV p = V G + V 0 .
Binnen de genetische variantie kunnen we weer twee componenten
onderscheiden, de additieve genetische variantie en een component die
een gevolg is van het feit dat de afzonderlijke genen niet onafhankelijk
van elkaar werken. Het effect van eengenkan afhankelijk zijn van zijn
allelophethomologechromosoom(dominantie)envangenenopandere
loei(interactie). Dieadditieve genetische variantie berust op verschillen
tussen de individuen die bij de nakomelingen zijn terug te vinden en
daaromkunnenwordenvastgelegddoorindividueleselectie.Deverschillen verantwoordelijk voor de niet-additief genetische variantie kunnen
niet eenvoudig worden vastgelegd door individuele selectie.
Omditenigszinsbegrijpelijk temakenmogeeeneenvoudigvoorbeeld
van genetische variantie veroorzaakt door verschillen op één locus gegeven worden. De dieren met genotypen AJAJ, A ^ g en A2A2 hebben
alle een verschillende lichaamslengte waarbij A2A2 het grootst is en
A]A2 een fenotype heeft precies tussen AXAXen A2A2. Het effect van
A 2 wordt dus niet beïnvloed door het allel op het homologe chromosoom. De genetische variantie veroorzaakt door dit locus is geheel
additief, we kunnen de fenotypische verschillen volledig benutten. Als
we selecteren voor hogere waarden in een populatie waarin de driegenotypen voorkomen, dan krijgen weals eindresultaat eenpopulatie met
alleen A2A2-individuen waarin geen genetische variantie meer aanwezigis.
Een geheel andere situatie ontstaat wanneer A ^ ^ en A2Aa dezelfde
lengte hebben en AXA2 groter is dan beide homozygoten. Als we dan
selecteren op grotere lichaamslengte, zullen we AjA2-dieren selecteren.Indenakomelingschap splitsensteedsook deminder grotehomozygoten uit. Er blijft dus genetischevariabiliteit, maar diekan niet door
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selectie voor hogere waarden worden vastgelegd. Deze niet-additieve
genetischevariantie(deinteractie-component)treedtdussteedsopalsde
gen-effecten niet eenvoudig optelbaar zijn, maar afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van andere genen, hetzij op hetzelfde locus (dominantie),
hetzij op andereloei(interactie).
Selectiedruk en genetische architectuur
Bij gerichte selectie verandert de gemiddelde waarde van de betrokken
eigenschap en worden de verschillen diehun uitdrukking vonden in de
additieve genetische variabiliteit opgebruikt. Wanneer er na langdurige
gerichteselectienoggenetischevariabiliteit overis,danisdat genetische
variabiliteit, veroorzaakt door dominantie of interactie tussen factoren.
In vele selectie-experimenten is inderdaad gevonden dat wanneer gerichte selectie geen verdere vooruitgang meer veroorzaakt er nog veel
genetischevariabiliteit aanwezigis.Dit blijkt dan bijv. wanneer men de
richting van de selectie omdraait en weer snelle verandering verkrijgt
(fig.4).
Nu oefent natuurlijke selectie per definitie een voortdurende gerichte
afwijkingen
van controle
15
groot

30
generaties

Fig. 4 Selectie voor thoraxlengte bijDrosophila melanogaster.Selectie heeft
resultaatinbeiderichtingen.Naca.15generatieswordtinbeidelijneneenplateau
bereikt.Indehogelijnisnogveelgenetischevariantieaanwezig,wantterugselectie
brengt dethorax-lengte weer snelnaar zijn uitgangspunt. Horizontale as: generatiesselectie; verticale as: afwijkingen vandecontrole (naarF.W. Robertson,
1956).
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selectieuit voor hogerevitaliteitswaarden en dus ook op eigenschappen
die nauw betrokken zijn bij die vitaliteit bijv. bij Drosophila de eiproduktie.Het is daarom te verwachten, dat degenetische variabiliteit van
dezevitaliteitseigenschappen grotendeels vanhet niet-additieve type zal
zijn.Bijeigenschappendienietonderworpenzijn aangerichte natuurlijke
selectiezalweleengroteadditievegenetischevariantieaanwezigkunnen
zijn (Robertson, 1956,1966).
Inrig.5isdesamenstellingvandefenotypische variantievaneenaantaleigenschappenvanDrosophilamelanogasterweergegeven. Geheellinks
staat devariabiliteit van de onderbrekingvandevierdevleugelader veroorzaakt door een cubitusinterruptus mutatie(ci D_G ). Dezeeigenschap
komt inhet wildtypenietvoor. Omdat devariabiliteitsbepalingen direct
na het inkruisen werden verricht kan de onderbreking nooit onderworpen zijn geweest aan natuurlijke selectie. In overeenstemming met de
verwachtingisdegenetischevariabiliteitbijna geheeladditief.Deandere
eigenschappen zijn wel in het wildtype aanwezig en er is dus voor naaderlengte
mutant

lichaamsgrootte

grootte

Wz?

L/ !

ü
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m

Fig. 5 Samenstellingvandefenotypische variantievan enkele eigenschappen
vanDrosophila melanogaster in ongeselecteerde kooipopulaties. Naarmateeen
eigenschap meerbetrokken isbijdevitaliteitneemthet aandeel van de interactie
in de totale genetische variantie toe. Gearceerd: milieuvariantie.Grijs:niet
additievegenetische variantie. Wit: additievegenetische variantie. Aderlengte
mutant volgens Scharloo,Hoogmoeden Ter Kuile, 1967;borstelaantal volgens
Clayton, MorrisenRobertson, 1967; thoraxlengte, ovariumgrootteeneiproduktie
volgensF. W.Robertson, 1957a enb.
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tuurlijke selectie gelegenheid geweest om er op in te werken. Maar ze
hebben niet dezelfde betekenis voor de vitaliteit. Naarmate ze voor de
vitaliteit meer betekenis hebben, neemt het aandeel van de additieve
genetischevariantieafendatvandeinteractie-component toe.
De eigenschappen met voornamelijk additieve genetische variantie
kunnen gemakkelijk in beide richtingen veranderd worden, bijv. de
lichaamsgrootteenhetaantalabdominalechaetae,waarbijhetgemiddeldever buiten devariatiebreedte van deuitgangspopulatie gebracht kan
worden. Selectie voor eiproduktie daarentegengaat alleen goed in lage
richting,maar een hogereproduktie kan alleen met speciale selectiemethoden (familieselectie) worden bereikt.
Deze gegevens wijzen erop, dat de selectiedruk in hoge mate bepalendisvoor deorganisatievandegenetischevariabiliteit.
Stabiliserende en disruptieve selectie
Watisnuheteffect vandisruptieveenstabiliserendeselectieopdegenetische variabiliteit? Ook dit kunnen we trachten na te gaan door de
natuurlijke selectiena tebootsenmetkunstmatigeselectie.Daartoewerden experimenten uitgevoerd waarbij geselecteerd werd op de grootte
van de vierde lengte-ader bij een cubitus interruptus-mutatie (ciD~G;
Scharloo, 1964,1965;Scharloo,Hoogmoed enVreezen, 1966;Scharloo,
Hoogmoed en Ter Kuile, 1967en ongepubliceerd). Bij de kunstmatige
stabiliserende selectie werden als ouders van de volgende generatie die
dieren uitgeselecteerd die het gemiddelde van hun generatie het dichtst
benaderden. Defenotypische variabiliteit verminderde dan sterk (fig.6),
als gevolg zowel van een afname van de vaiiabiliteit veroorzaakt door
milieuverschillen als door een afname in genetische variabiliteit. De
selectie tegen extremen veroorzaakte dus een vermindering van de milieu-gevoeligheid van het kenmerk.
Bijdedisruptieveselectiewordendedierenmetdekortste(laag)ende
langste ader (hoog) uitgeselecteerd. In één serie experimenten (D R )
werden 'hoge' en 'lage' geselecteerde dieren bij elkaar in één fles geplaatst zodat paringen laag x laag,laag x hoog,hoog x laag enhoog
x hoog volgens toeval konden plaatsvinden. In een andere serie (D~)
werden verplichte paringen laag x hoog en hoog x laag uitgevoerd.
In beide lijnen nam de fenotypische variabiliteit enorm toe (fig. 6). Dit
komt ook goed tot uiting in defrequentieverdelingen dievan opeenvolgendegeneratieswerdengemaakt(fig. 7).Deverdelingenworden platter,
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Fig. 6 Defenotypische variantie van de aderlengte van een cubitus interruptusmutant vonDrosophilamelanogasteronderinvloedvanstabiliserendeselectieen
disruptieve selectie (naarScharloo,HoogmoedenTer Kuile, 1967). Horizontale
as:generatiesselectie;verticaleas:fenotypischevariantievandeaderlengte.
de variatiebreedte neemt toe en tenslotte ontstaan in beide lijnen tweetoppigecurven.Ditbetekent daterbijna alleenhogeenlagedierenvoorkwamenenpraktischgeenintermediaire;menkanzeggendatdepopulaties polymorf geworden zijn (zie ook Thoday, 1965). Maar dezepolymorfie blijkt in beide lijnen op een totaal verschillend mechanisme te
berusten.
In de disruptieve selectielijn met toevallige paring neemt alleen de
genetische variabiliteit toe. Genetische analyse van deverschillen tussen
extreemhogeenextreemlageindividuenleekaantetonen,datdesituatie
hierbetrekkelijk eenvoudigwas.Bijkruisingvanhogeenlagedierenleek
de F 2eeneenvoudige 3:1splitsing te geven, wat zou wijzen op eenverschilinééngen. Opéénchromosoom,hettweede,liggendichtbijelkaar
tweegenendieweL0aag)enh(hoog)zullennoemen.Delagedierenhebbenhetgenotype
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en dehogedieren
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Maar doordat de factoren zo dicht bij elkaar liggen (op ongeveer 3
Morgan-eenheden) lijkt kruising van hoge en lage dieren een monohy142
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Fig. 7 Frequentieverdelingen van de aderlengte in een aantalgeneraties van de
disruptieveselectielijnen.Linksdedisruptieveselectiemettoevalligeparing(DR),
rechts de disruptieveselectie metparing van tegengestelde extremen (D~) (naar
Scharloo,Hoogmoeden TerKuile, 1967).
bride splitsing te geven, en het verschil lijkt dus slechts op éénfactor te
berusten. Doordat de lage factor bijna geheel dominant is, valt de frequentieverdeling van de populatie praktisch in twee geheel gescheiden
groepen uiteen. Dit soort disruptieve selectie veroorzaakt dus polymorfie die lijkt te berusten op één werkzame factor, die complex is en
opgebouwd werd door de selectie. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat
beide componenten L en h op zichzelf ook weercomplexzijnen dat in
de rest van het genotype veranderingen hebben plaatsgevonden die het
effect van de werkzame factoren vergroten.Dit systeem is dus door de
selectiegedurende eengroot aantal generaties bijeen gebracht.
Geheelanders isdesituatie in deD _ lijn. Daar isookpolymorfie ont143

staan: de frequentieverdeling is eveneens tweetoppig. Maar in deze
selectielijn is niet alleen de genetische variantie omhoog gegaan, maar
ook de milieuvariantie.Detweetoppigheid wordthierveroorzaakt doordat de ontwikkeling van de vierde ader veranderd is.In het traject van
aderlengten tussen de tweetoppen veroorzaken kleine veranderingen in
het milieu of kleine genetische verschillen grote veranderingen van de
aderlengte. Hierdoor worden waarden in dit traject onwaarschijnlijk.
Zijhopenzich als het warejuist bovenen onder dit traject op. Dit kon
worden aangetoond in experimenten waarin de aderlengte werd gewijzigd door verandering van de temperatuur. In de uitgangspopulatie
trad een bij benadering lineair verband op tussen detemperatuur en de
aderlengte. Maar bij de D~~selectielijn viel in een bepaald traject van
aderlengte eenzeersterkeveranderingwaartenemenener trad daar als
het ware een drempelwaarde op. Hadden de genetische factoren en de
milieufactoren die de adérlengte bepalen een intensiteit die over de
drempelwaarde rijkte, danwas deaderlengtehoog,blevendezefactoren
onder dedrempelwaardedanbleefdeaderlengtelaag.
Ook dit mechanisme leidt tot polymorfie, maar hier is in feite geen
genetischevariabiliteitmeernoodzakelijk. Menzouzichkunnenvoorstellendat, gegevenhet ontwikkelingssysteem met dedrempelwaarde eneen
gemiddelde aderlengte tussen detwee toppen, kleine milieuverschülen
voldoende zouden zijn om steeds hoge en lage fenotypen naast elkaar
telaten verschijnen. Dezeexperimenten geven ook eenindruk hoetegelijkertijd fenotypische effecten van milieuverschillen en genetische verschillen kunnen worden veranderd door éénzelfde mechanisme.
Disruptieve selectie en isolatie
Uiteenoorspronkelijk continuevariatiecurvewordendoordisruptieveselectiedusduidelijk teonderscheidengenotypenenfenotypen opgebouwd.
Kan ditnuleidentoteenpermanentesplitsingvandepopulatieindiezin
dat geen genenuitwisseling meer tussen beide typen plaats heeft, met
anderewoorden dateruitéénpopulatietweesoorten ontstaan?
Volgens de nu welklassiek te noemen opvatting ontstaan gedurende
eenperiode van geografische isolatie verschillen tussen populaties. Deze
kunnen zo groot worden dat, wanneer depopulaties weer met elkaar in
contact komen,dedierenelkaarniet meeralssoortgenoten herkennenof
welfysiologisch niet meer in staat zijn vitalenakomelingen te geven(zie
Mayr,1963).
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Toch wordt telkens weer de mogelijkheid van sympatrische soortvorming,soortvorming duszonder ruimtelijke isolatie, geopperd.
Thoday en Gibson (1962) menen (zie ook Mather, 1955),dat disruptieveselectiemet toevalligeparing tot een dergelijk resultaat kan leiden.
Onder dit selectie-regime iser inderdaad voordeel aan verbonden voor
lagedierenommetlagedierenteparen:ditverhoogt dekansomextreem
lage nakomelingen te krijgen en dus om aan volgende generaties corresponderende genen overtedragen. Hetzelfde geldt,mutatis mutandis,
voor de hoge dieren. Thoday en Gibson verkregen bij Drosophila reeds
na7tot 12generatiesisolatiedoorkunstmatigedisruptieveselectieophet
aantalsternopleuralechaetae.Dit isbijzonder snelvergelekenmetproevenvanWallace(1954)envanKnight,RobertsonenWaddington(1953)
waarin directgeselecteerd werdtegenhybridisatie.Dezeauteurs voegden
twee stammen die homozygoot waren voor verschillende mutaties bij
elkaar. Uit de nakomelingschap werden alleen vliegen waarvan beide
oudertypen homozygoot waren voor één van beide mutaties verder gekweekt. De hybriden, dieuiteraard tot het wildtypebehoorden, werden
verwijderd. Onder invloed van dezeselectie verminderde de hybridisatie
pasnaeengrootaantalgeneraties.Bijdedisruptieveselectieisdeselectie
tegendehybridisatieindirect, dezevindtplaatsviadeselectievoor hoog
enlaagaantalchaetae.Bijeendergelijkeindirecteselectiekanmenslechts
langzaam vooruitgang verwachten, tenzij er door pleiotropie of koppeling een associatie bestaat tussen de geselecteerde eigenschap en de
voorkeurmetheteigentypeteparen.
Herhaling van Thoday's experimenten zowel met dezelfde (Scharloo,
denBoerenHoogmoed,1967)alsmetandereeigenschappen (Robertson,
1966; Waddington en Robertson, 1966; Scharloo, Hoogmoed en Ter
Kuile, 1967) leidde niet tot isolatie.Mogelijk is hiervoor toch een zeer
specialegenetische situatie noodzakelijk en ishet type genetische variabiliteit dat voor sympatrische soortvorming door disruptieve selectie
nodigisnietalgemeeninpopulatiesaanwezig.Voorafgaande ruimtelijke
isolatie is waarschijnlijk toch altijd nodig voor soortvorming.
Conclusie
In populaties is een enorm reservoir van genetische variabiliteit aanwezig. Deze is zowel op moleculair als op morfologisch niveau waar te
nemen.Genetischevariabiliteitleidttotverschilleninvitaliteit,waardoor
natuurlijke selectie een aangrijpingspunt vindt. Hierdoor is de gemid145

delde vitaliteit in de populatie dus lager dan de vitaliteit van het optimale genotype. Een essentieel punt is hoe de genetische variabiliteit
in populaties wordt gehandhaafd. Enkele mechanismen zijn bekend zoalshetevenwichttussenmutatieenselectieenhetevenwichtvanselectieve
krachten door een hogere vitaliteit van de heterozygoot of heterogeniteitvanhetmilieu.Welkaandeelelkvandezeprocessenlevert,isnogniet
duidelijk.
De voorraad genetische variabiliteit stelt selectiein staat directgenetische veranderingen in populaties teweeg te brengen. Selectie gebruikt
niet alleen genetische verschillen als bouwstenen voor veranderingen,
maar geeft ook vorm aan de organisatie van de genetische variabiliteit.
Daarmee beïnvloedt deselectietegelijkertijd demogelijkheden voor zijn
eigen werking.
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Natuurlijke selectieenoecologie

D R . K. BAKKER

Individu,populatie enmilieu
Het is de opgave van de oecologie te trachten een verklaring te vinden voor deverspreidingvan de verschillende soorten planten en dieren
envoordeveranderingendieindedichthedenvandeverschillendepopulatiesvandiesoortenoptreden.Deoecolooghoudtzichdusbezigmetde
verdeling in de ruimte en in de tijd van individuen van een bepaalde
soort, en tracht hiervoor de verklaring te vinden in de relaties tussen deindividuen van de soort diehij bestudeert enhun milieu.
Het netwerk van betrekkingen tussen organismen en hun milieu
is meestal uiterst ingewikkeld. Figuur 1 geeft eenschematischevoorstelling van zulk een netwerk. Elk individu heeft zijn eigen kenmerken die
ontstaan zijn uit de wisselwerking russen zijn genotype en het milieu.
Alleindividuen van desoortvormensamendepopulatie,die.eennieuwe
biologischeeenheidisopeenhogerniveaudanhetindividueleorganisme.
Debegrenzing van zo'n populatieisniet altijd gemakkelijk: zij hangt in
hogemateaf vanhet probleem dat men wiloplossen.Dat eenpopulatie
nochtanseeneenheidvormtvindtzijn oorzaakinhetfeit, dat interacties
tussen deleden frequenter zijn dan tussen leden enniet-leden.
De eigenschappen van eenpopulatiezijngrotendeelsvankwantitatieve
aard, zoals grootte, dichtheid, nataliteit, mortaliteit, sexe-verhouding,
genetische structuur enleeftijdsopbouw. Bij vele dieren komt ook nog
een socialestructuur in depopulatievoor.Het milieuwaarin depopulatie leeft is in het schema uiteengelegd in de volgende componenten:
weer,structuurvan de habitat,voedsel en andere levensbenodigdheden,
vijanden, en andere soorten. Tussen de individuen van de onderzochte
populatieonderling,tussenhenendemilieu-componenten,entussendeze
componenten onderling bestaan allerlei betrekkingen die in belangrijkheidkunnenveranderenmetdetijd.Immigrerendeenemigrerendeindividuen kunnen de samenstellingvan depopulatie wijzigen. Het schema is
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Fig.1 Schema vanhet netwerk vanbetrekkingentussende individuen van een
populatie onderling, tussenhen en de milieucomponenten, en tussendemilieucomponenten onderling. De invloedvanhet weer wordt meestal gemodificeerd
doorde structuurvandehabitat. Voedsel etc. en vijanden oefenen hun werking
directuit,anderesoortenorganismen inhetmilieuindirect. Deeigenschappen van
depopulatie vande onderzochte soort zijnkwantitatieve eigenschappen. Immigrantenenemigranten veranderendesamenstellingvandepopulatie.
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zuiver kwalitatief; een kwantitatieve waardering van de verschillende
factoren voorhetlotvan depopulatieisdetaakvan deoecoloog.
De betrekkingen tussen individuen van de onderzochte soort onderling en die tussen hen en het milieu worden bestudeerd vanuit het gezichtspunt van de levens- en voortplantingskansen van de individuen.
Aangeziendekanseninhogemateafhankelijk zijnvan deeigenschappen
van die individuen is het duidelijk, dat de oecoloog zich interesseert
voordezeeigenschappenendusookvoordevariabiliteitindepopulatie.

Variabiliteit
Nu zijn de natuurlijke populaties van een bepaalde soort niet op alle
plaatsen in het areaal van de soort gelijk in grootte en samenstelling,
en bovendien veranderen zij in de tijd, soms sterk, soms maar weinig.
Deze kwalitatieve en kwantitatieve verschillentussenpopulaties hebben
algeruimetijddeaandachtvandesystematici,maarzekomenooksteeds
meer in debelangstelling van deoecologen.
Het vraagstuk van de variabiliteit in natuurlijke populaties heeft
dus drie aspecten. Ten eerste is er de enorme variabiliteit binnen een
populatie, die, zoals Scharloo heeft laten zien, vaak onder een relatief uniform uiterlijk schuil gaat. Ten tweede zijn er soms grote verschillen tussen populaties van eenzelfde soort wat betreft de frequentie
waarmeebepaaldeeigenschappenvoorkomen.Entenderdeverandert de
samenstellingvanaldezepopulatiesindetijd.Nietaldezeaspectenkunnen hier worden behandeld. Evenmin kan hier worden ingegaan op het
boeiende probleem op welke wijze nieuwe genetische variabiliteit in
populaties optreedt door mutatie, recombinatie en immigratie.
Deze bijdrage houdt zich bezig met de vraag, in hoeverre de eigenschappen van de individuen in eenpopulatie ietste maken hebben met
hun levens- en voortplantingskansen en met de nauw verwante vraag,
hoe de verschillen in frequentie van individuen met bepaalde eigenschappen in verschillende populaties tot stand zijn gekomen, kortom:
met de vraag naar de betekenis van de natuurlijke selectie-theorie voor
deoecologie.
Vanzelfsprekend is het onderzoek op dit gebied voornamelijk vergelijkend: verschillende individuen uit eenzelfde populatie of uit verschillende populaties worden bestudeerd in hun levens- en voortplantingsmogelijkheden onder milieuomstandigheden zoals deze heersen in de
habitats waar de populaties voorkomen.
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Verschillen tussenpopulaties
DeEngelseonderzoekersEbling,Muntzen Kitching (1964, 1966)bestudeerdenenkelepopulatiesvandezeervariabele purperslak,NucellalapillusinLoughIne,Ierland.Detweepopulaties leefden maar ongeveereen
kilometer van elkaar; de ene op een sterk aan de golven geëxponeerde
rotskust, deanderemeernaar binnen bij deingangvan LoughIne,veel
meer beschut dan de eerste. De dieren uit deze populaties verschilden
sterk, zoals blijkt uitflg.2.Op degeëxponeerde kust waren deschelpen
bij een gelijke totale hoogte veel boller en, wat op het eerste gezicht
merkwaardig lijkt, ookveeldunner dan dievandemeer beschuttehabitat.Deverhoudingtussenhoogteengewichtvan deschelpwasbü beide
hetzelfde. De dunne bolle schelp was veel gemakkelijker te breken dan
de dikke,slankere schelp. Hetjichaam wasbij gelijke hoogte enschelpgewichtveelgroter bij debolleschelp;hiermeeginggepaardeengrotere
mondopening en een ongeveer driemaal zogrote voet bij de dieren met
eenbolleschelp.Voorhetlostrekken vaneen diervan het substraat was
bij dedierena vndegeëxponeerdekust ongeveerachtmaalzoveelkracht
nodig als bij de dieren uit debeschutte habitat.
In veldproeven heeft men gemerkte monsters van dieren uit beide
populaties in eikaars habitat geplaatst. Op de geëxponeerde kust
werdener,vande 100dierendiebehoordentotdeplaatselijkepopulatie,
na enkele dagen met tamelijk ruw weer 90 teruggevonden op dezelfde
rots,vande 100dierenuitdemeerbeschuttehabitatmaar22.Inhetomgekeerdeexperiment, in debeschuttehabitat,bleekdesterfte, waarschijnlijktengevolgevanpredatiedoorkrabben,veelhogertezijnbijdedieren
die afkomstig waren van de geëxponeerde kust (die immers een veel
dunnere schelp hadden) dan by de dieren uit de beschutte habitat. Van
de150dierendieafkomstig warenvandeopenrotskustwerdenernaeen
maand in debeschutte habitat 4levend teruggevonden, en 26gebroken.
Voor de dieren van de eigen beschutte habitat waren deze getallen 39
levendenmaar 1gebroken.
Deze resultaten samenvattend kan men dus zeggen dat op de open
kust Nuçellaeengrotevoetheeft dieheminstaat steltzichstevigvastte
houden op het substraat. Dit kenmerk is geassocieerd met een dunne
schelp, die door predatoren zoals krabben gemakkelijk kan worden gebroken. Dat deze dieren inderdaad purperslakken eten en selectief de
vormmetdedunneschelpmééraantastenisaangetoondinexperimenten.
Verder ishet waarschijnlijk gemaakt, dat aan de open kust depredatie150
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Fig. 2 Enkele eigenschappen vanindividuen uitpopulatiesvan depurperslak,
Nucellalapillus,vangeëxponeerde en beschuttehabitats.Gegevens van LoughIne:
Eblingetal.,1964,1966; van NoordBretagne: Staiger, 1954.
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drukvandekrabbenopNucellanieterggrootkanzijn:erzijndaargeen
schuilplaatsenvoor dekrabben enook andereprooidieren zijn er talrijk.
Daarentegen is gebleken dat alleen de dieren met een dikke schelpzich
konden handhaven in de beschutte habitats, en het is waarschijnlijk,
dat hier predatie door krabben (Portunus puber en Carcinus maenas)
maakt dat dieren met een dunne schelp er niet kunnen blijven leven.
In beide populaties zijn dus verschillende selectieve krachten aan
hetwerk: golfslag aan deopenkust enpredatieindebeschuttehabitats;
het lijkt niet gewaagdte veronderstellen, dat dezeverantwoordelijk zijn
voorhetverschiltussenbeidepopulaties.
Dat deze verschillen niet slechts fenotypisch zijn, maar berusten
op verschillen in de erfelijke aanleg is voor deze populaties niet aangetoond. Wel heeft de Zwitserse onderzoeker Staiger äl in 1954 aangetoond, dat populaties van Nucella aan de noordkust van Bretagne
groteverschillenvertonenwatbetreft himchromosomen aantal.Detwee
hoofdtypen zijn die met 13 en met 18 chromosomen, waarvan ze er 8
gemeenhebben. Bij devorm met 13chromosomen bestaan de overige5
uit V-vormige metacentrische chromosomen; "bijde vorm met 18chromosomen komen de overige 10staafvormige overeen met de 10armen
van de 5V-vormige chromosomen. De vormen zijn interfertiel en alle
combinaties kunnen voorkomen. Elke populatie heeft een karakteristiekesamenstelling wat betreft defrequentie van devoorkomendechromosomen-typen. Ditistezienopfig.3.Tochkanmenvrijwel allepopulaties in twee groepen indelen: populaties van type 13en van type 18.
De populaties zijn nogal sterk van elkaar-geïsoleerd door het feit dat
de dieren weinig mobiel zijn en géén pelagisch larvestadium hebben.
Dit maakt differentiatie tussen populaties op genetischebasis mogelijk.
Als men nu kijkt hoe de verdeling van de populaties is in het gebieddanvalt onmiddellijk op dat depopulaties vanhettype 13duidelijk
opsterkgeëxponeerdeplaatsenvoorkomenterwijl depopulatiesvanhet
type 18opbeschutteplaatsen leven(fig.4).In deintermediairehabitats,
waarin demeer heterogene populaties van beidetypen voorkomen, zou
deheterogeniteit kunnen worden gehandhaafd door een gebalanceerde
polymorfie, waarbij de heterogene vorm een grotere adaptieve waarde
heeft dan debeidehomogene. Helaasheeft Staiger zelfgeen oecologisch
onderzoek aan deverschillendevormenverricht, evenminalsdeEngelse
onderzoekershun oecologischwerkmetcytogenetischegegevenshebben
gecompleteerd. Het is duidelijk dat bij dergelijk werk samenwerking
tussen genetici en oecologen tot zeer boeiende resultaten kan leiden.
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Natuurlijke selectie als oecologischproces
Darwin'stheorievandenatuurlijkeselectiestoeltopviergrondstellingen,
te weten: 1 de grote voortplantingscapaciteit van de meeste organismen, die onder gunstige omstandigheden verwerkelijkt wordt, 2 de
ondanks deze mogelijkheid tot enorme uitbreiding toch bestaande beperkingvan deaantallen, 3 deinelkepopulatieaanwezigevariabiliteit
en 4 de erfelijke basis van een deel van deze variabiliteit.
Van deze vier grondstellingen behoren de eerste drie tot het domein
vandepopulatie-oecologie, devierde behoort totdat vandepopulatiegenetica.
Natuurlijke selectie is het proces waarbij verschillen in overlevings-'
en reproduktiekans tussen individuen van een populatie worden geëffectueerd voor zover die verschillen berusten op eigenschappen van
deze individuen. Aangezien natuurlijke selectie aangrijpt op de fenotypen, is natuurlijke selectie een fundamenteel oecologisch proces, wat
door onderzoekers alsHaldane(1954),Mayr (1963)en Sheppard (1958)
duidelijk wordtbeseft. Volgenseenanderedefinitie, o.a.gehanteerd door
Lerner (1958)en Dobzhansky (1951),is natuurlijke selectiedeongelijke
reproduktievan verschillende genotypen.
Men kan zich afvragen wat de zin is van een oecologische definitie:
wat is de betekenis van natuurlijke selectie als de fenotypische eigenschappen waarop zeaangrijpt niet erfelijk zijn? Het volgendevoorbeeld
mogeduidelijk maken dat eendergelijke selectievoor deoecologiezeker
nietzonderbetekenisis.Stel,dateenpopulatiemeteenbepaaldeleeftijdsopbouw wordt getroffen door eenstrenge winter, waarbij vooral van de
jonge dieren eenhoge tol wordt geëist. Laten weveronderstellen dat de
jongediereneenaselectesteekproefuitdeoudergeneratievormenwatbetreft hun genetischesamenstelling, zodat door dezewinter geen gerichte
verschuivingindefrequenties van allerleigenen,datwilduszeggengéén
gerichtegenetischeselectieoptreedt.Tochheeft een dergelijke selectieve
sterfte vanverschillendeleeftijdsgroepen weldegelijk eengrotebetekenis
voordepopulatie,omdatdeleeftijdsopbouw ersterkdoorverandert,wat
groteinvloedheeft ophettoekomstigeverloopvan deaantallenen daarmeedus op het lot van depopulatie.
Als bij de ouders echter genetische variabiliteit aanwezig is wat betreft hetseizoenwaarinzejongenterwereldbrengen,zaldesterfte onder
dejongedierenwelgenetischselectiefwerken,namelijktennadelevandie
genotypen, waarvan in dewinter dejongen net inhun gevoeligeperiode
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verkeren.Opdezewijze zalbijelke soort zeker het gunstigste voortplantingsseizoen zijn uitgeselecteerd.
Volgens de oecologische definitie is natuurlijke selectie in zuivere lijnenmogelijk,watvolgensdegenetischedefinitienietkan:alsdegrootste
zadenuiteenzuiverelijngroterekiem-percentagesengrotereplantenmet
meerzaadopleverendankleineisnatuurlrjkeselectieopgetredenvoorde
eigenschap'grootte'(fig.5). Het zal duidelijk zijn dat de meting van de
selectiehier nietkan geschiedendoor devergelijking van de gemiddelde
grootteendespreidingvandenieuwegeneratiemetdievandeoude: deze
zullen immers gelijk zijn! Men moet in plaats hiervan kijken naar verschillen ineigenschappen van deouders inverband met deverschillende
bijdragen die deze ouders leveren aan de volgende generatie. Dit is in
1requentieverdeling generatie n
towel alsgeneratie n+1
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Fig. 5 Natuurlijkeselectie inzuivere lijnen voordeeigenschap 'grootte'.Defrequentieverdeling vandeverschillende grootteklassen (boven) verandert niet door
degroteverschillen inreproductie tussendegroteenkleineexemplaren, zoals tot
uitingkomt indebijdrage dieelkegrootteklasse levertaandevolgendegeneratie
(onder).
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natuurlijke populaties van dieren vaak moeilijk te verwezenlijken. Bij
dierenzoalsvogels,waarbij dejongenvanelkouderpaar geringd kunnen
worden, is het betrekkelijk eenvoudig uitvoerbaar zonder ernstige ingreep,maarbijinsektenkanmendikwijlsalleenmaaroudersmetbepaaldeeigenschappenisoleren, nagaanhoedefrequentie iswaarmeezeinde
populatievoorkomenenhunreproduktiecapaciteit bepalenonderzonatuurlijk mogelijke omstandigheden. Eenvolgendestapisdan,na tegaan
of deeigenschap waarop denatuurlijke selectie gewerkt heeft, erfelijk is
vastgelegd, en hoe groot de 'heritability' ervan is. Alleen wanneer een
duidelijkeerfelijke componentaanwezigblijkttezijn, kannatuurlijkeselectiedegenetischesamenstellingvan depopulatiebeïnvloeden. Meestal
zaldezebeïnvloeding geenveranderinginhouden,maareenconservering
vanhetwildefenotype,datimmersindeloopdertijdenisuitgeselecteerd.
Dat dit relatief tamelijk uniforme wildefenotype nog eenenormegenetische variabiliteit herbergt is in de bijdrage van Scharloo wel duidelijk
gemaakt. Natuurlijke selectieisdus,integenstellingtot degangbareopvatting, meestal stabiliserende selectie.Het isin zekerezineenparadox,
dat hetzelfde proces dat de fenotypische en genetische variabiliteit reduceert,endusinhoofdzaak eenconserverendeenstabiliserendewerking
heeft, tegelijkertijd demachtigedrijfveer isvoordeevolutie!
Betekenis van het toeval
Natuurlijke selectiewerktnietabsoluutindezinvan'alles of niets': niet
elk individu van een bepaald fenotype dat als groep door de selectie
wordtbegunstigdblijft levertenplantzichmaximaalvoort.Darwin heeft
nwft. vanaf het begin er al op gewezen, dat het gaat om verschillende
kansen opoverlevingenvoortplanting.Hierstuitenweopdeverhouding
tussen natuurlijke selectie entoevalsverschijnselen. De potentiële engerealiseerde variabiliteit in een populatie wordt voor een heel groot gedeelte door toevallige factoren gereduceerd, factoren dus die géén verband houden met deeigenschappen van de individuen.
Zo bepaalt het toeval, behalve in enkele bijzondere gevallen van abnormale segregatie, welke van alle mogelijke geslachtscellen gevormd
worden. Vooral bij wijfjes met hun vaak kleine aantal geslachtscellen
is dit al een enorme beperking van de mogelijkheden. Verder is het
grotendeels eenkwestievan toeval, welkegeslachtscellen tot een zygote
worden gecombineerd. Zelfs aangenomen dat ergéénselectieen mutatie
plaatsvinden in de beschouwde populatie en dat alle geslachtscellen een
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gelijkekanshebbenomtewordengevormdenineenzygotetewordengecombineerd, dan nóg is het genenbezit (de 'gene pool') van de nieuwe
generatienooiteengetrouwekopievandatvandeoudergeneratie,omdat
die nieuwe generatie is gevormd uit een noodzakelijkerwijze beperkte
willekeurigesteekproef uit deaanwezigegeslachtscellen.Dezesteekproef
is onderhevigaan eenzekere 'fout'. Zij isniet geheelrepresentatief voor
depopulatiewaaruitzijwerdgetrokken.Degroottevandezesteekproeffout endeerbijbehorendekanszijnteberekenen.Het isduidelijk dat zij
afhankelijk isvan degroottevan depopulatie:uitgrotepopulatiesisde
relatieve steekproeffout veelkleiner dan uit kleine populaties. Door dit
verschijnsel, dat in de genetische literatuur 'genetic drift' wordt genoemd en waaroverVan derVeen in zijn bijdrage heeft gesproken kunnen allelen binnen enkele generaties geheeluit een kleinepopulatie verdwijnen endaardoor anderewordengefixeerd. Hetgevolgisdat devariabiliteit binnen depopulatiemet iederenieuwegeneratie afneemt. Degefixeerde vorm behoeft in dergelijke populaties niet de vorm te zijn die
door de natuurlijke selectie zou zyn bevoordeeld: immers, daarvoor
isnodigdatdeselectiedrukeenbelangrijker invloedheeft dandetoevalsverschijnselen. Hieruit blijkt hoebelangrijk degroottevan depopulaties
is voor de werking van toeval en selectie: in grote populaties zal een
kleine selectiedruk al invloed uitoefenen op het genenbezit van die
populaties,omdat de toevalsfactor er relatiefveel minder invloedheeft,
inkleinepopulatiesmoetdeselectiedruk welgroot zijn wilhijenig effect
sorteren.Maarnietdegemiddeldegroottevandepopulatieisbelangrijk:
aangezien populaties veelal in dichtheid schommelen is de grootte van
dezeschommelingen van doorslaggevende betekenis.De populatiedynamicusendepopulatiegeneticus staan danook voor deopgavete onderzoeken, welke de oorzaken zijn van de populatieschommelingen en in
welkeverhouding selectieentoevalereenrolinspelen.
Na devormingvanZygotenisderolvanhet toevalzekernognietuitgespeeld, zoals tevoren even is aangenomen: een zeer groot deelvan de
sterfte vóór dereproduktieve periode van denieuwe generatie zal evenzeer toevallig zijn, d.w.z. niet afhankelijk van de eigenschappen van de
individuen. De sterfte van insekteneieren en -larven ten gevolge van
ongunstigeweersfactoren kanheelgrootzijn,somswel95%.Ditisevenwel toch geen argument tegen de betekenis van natuurlijke selectie,
immers ondanks deze enorme sterfte, die weliswaar grotendeels onafhankelijkkanzijnvandeeigenschappenvandedieren,kandesamenstelling van de populatie van de overblijvers wel degelijk door natuurlijke
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selectiewordenbeïnvloed.Hetisimmerswaarschijnlijk dat onder de5%
overblijvers relatiefmeerindividuenzijn diehetongunstigeweer kunnen
verdragen dan onder 95%die gestorven zijn. Natuurlijk heeft eeneventueleselectievoor tolerantietegen deongunstigeweersfactoren inheteiof larvestadium geen invloed op een later mogelijk optredende selectie
voor een goede camouflage van het imago, maar het eindresultaat van
beideselectieprocessen zalzijn, dat vandedierenmeteengemiddeldgelijkevruchtbaarheid, dieindividuen welkezoweleengoedetolerantieals
eengoedecamouflage vertonen eengroterekanshebben opnakomelingschap.
Wel kan men vaststellen dat natuurlijke selectie, ondanks de vaak
zo enorm grote betekenis van toevallige gebeurtenissen, een zeer/efficiènt procesmoetzijn: deontelbare aanpassingen diein dewereld van
de organismen optreden zijn er het bewijs voor. Kleine afwijkingen van
het toeval wat betreft overleving en voortplanting van verschillende
genotypen hebben deze aanpassingen in de loop van de evolutie voortgebracht. Toch is de natuurlijke selectie, omdat zij opportunistisch
werkt, a.h.w. 'blind voor degevolgen'. Zij isniet gericht op het behoud
van de soort, ja, zij kan integendeel de soort wel eens in een precaire
situatie manoevreren. In gevallen waarin de ten behoeve van de balts
uitgeselecteerde kleuren, vormen, geluiden en bewegingen de dieren in
een bestaand milieu wel een maximale reproduktie toestaan, kunnen al
bij een geringewijziging van het milieu - zoals bij het optreden van een
nieuwe predator - deze vormen snel worden geëlimineerd. Dit kan dan
het einde van de soort in het gebied betekenen.
Voortplantingscapaciteit en natuurlijke selectie
Natuurlijkeselectiezalperdefinitiealsresultaathebbendatinelkepopulatievaneenbepaaldesoort dat typegaat overheersen, dat onder degegeven omstandigheden een zo groot mogelijk aantal geslachtsrijpe nakomelingen heeft, tenminste als de eigenschappen van dat type erfelijk
zijnvastgelegd.Nu isbijveelsoorten het aantalnakomelingengeringen
bijdezesoortenisdesterfte eveneenslaag.Menheeft ditfeit vroegerwel
willen'verklaren'doortestellen dat devoortplantingisaangepastaande
sterfte. Hetisechter,gezienhetvorige,moeilijk intezienhoe natuurlijke
selectie een dergelijke aanpassing zou kunnen verwezenlijken. Eerder
zoumenmoeten trachten uittezoeken ofbij dezesoorten de(weliswaar
geringe) reproduktie toch niet die is welke uiteindelijk meer geslachts159

rijpenakomelingenoplevertdaneengrotere.Hetisdanvanbelangnategaan, wathetnadeel zoukunnen zijn vaneengrotere nakomelingschap.
Alsillustratiemogehetvolgendevoorbeeld dienen.
Degroottevanhetlegselvanvelevogelsisverbenedenhetmaximum
aantaleierendathetwijfje kanleggen:immers,wanneerdeeierenworden
weggehaald worden er nieuwe gelegd. Ook is het aantal eieren dat een
vogel met succeskan uitbroeden niet debeperkende factor. De Engelse
ornitholoog Lack (1954, 1966)heeft als hypothese gesteld, dat bij nestblijvers de grootte van het legsel overeenkomt met het maximale aantaljongen waarvoor deouders genoegvoedselkunnen aanbrengen zonderzichzelfteschaden. Gedurendevelejarenheeft Lackhet broedsucces
bestudeerd van de gierzwaluw, die gewoonlijk 2 of 3 eieren legt. Het
aantalmetsuccesgrootgebrachtejongenwasinmooiezomers,zoalsdie
van 1949,1951 en 1955,hogerbijlegselsvan3eierendanbijlegselsvan2
eieren(ziedetabel).In de-redelijkezomervan 1952wasditooknoghet
geval,hoewelietsminderuitgesproken.Indeslechtezomersvan 1953en
Aantalmetsuccesgrootgebrachtejongeninlegselsvanverschillendegroottebijde
gierzwaluw in verschillendejaren (uitLack, 1966).
Jaar

Weer
indezomer

1949
1951
1952
1953
1954
1955
1956

heelmooi
mooi
redelijk
slecht
erg slecht
mooi
slecht

1958
1959
1960
1961

mooi
heelmooi
redelijk
redelijk

Legsel-grootte
4

1

2

3

_
-

2
2
2
2
0.6
2
2

3
2.7
2.3
1.8
2.7
1.5

-

1.9
2.0
1.9
1.9

2.8
3.0
2.3
2.3

2.0
2.8
1.2
1.4

1

- -

—

1956was daarentegen het aantalgrootgebrachtejongenhogerbijlegsels
van2eierenenindezeernatteenkoudezomervan 1954leverdenzelfsde
legsels van 2 eieren gemiddeld maar 0,6 jongen per legsel op; in het
laatste geval waren er trouwens geen legsels van 3 eieren. Later heeft
Lack's medewerker Perrinsbestudeerdwat hetlotwas van nesten met 4
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jongen. Hiertoe haalde hij pasuitgekomenjongen uit andere nesten en
voegde dietoeaannesten met 3 jongen. Het bleek dat het succes van
nesten met4jongenin alle4jaren kleiner wasdan dat vannesten met3,
en zelfs in 2jaren (1960en 1961) kleiner dan dat van nesten met maar
2jongen.
Aan detoestand van degestorvenjongen was tezien dat de sterfte te
wijten was aan verhongering: dit is natuurlijk een voorwaarde voor de
juistheid van Lack's hypothese.
Verband tussen aantalsregulatie en natuurlijke selectie
Menkan metméér recht spreken over eenaanpassing van desterfte aan
devoortplanting, dan over een aanpassing van de voortplanting aan de
sterfte. Immers, bij organismen met een hoge voortplantingscapaciteit
möètdesterfte welgroot zijn,aangeziendeervaringleert datzijdeaarde
niet overwoekeren.
Er bestaat eén duidelijk verband tussen de theorie van de natuurlijke
selectieendehypothesevandeaantalsregulatieinnatuurlijke populaties.
Dit verband is te vinden in degrondstellingenvan het Darwinisme die
zoevengenoemdzijn: degrotevoortplantingscapaciteit, deaantalsbeperking,en dedeelserfelijk vastgelegdevariabiliteit. In deeeuwdieer sinds
het ontstaan van detheorie isverstreken isherhaaldelijk geschermd met
de omschrijving van natuurlijke selectie als 'the survival of the fittest'.
Velen hebben, terecht, opgemerkt dat in deze omschrijving een kringredeneringzit,immershetoverlevenbewijst het fit-zijn.
Toch wil ik ervoor pleiten, de omschrijving te handhaven en niet te
vervangendoor 'thesurvivalofthefit', omdat zijduidelijk hetconcurrentie-elementvandenatuurlijkeselectiedoetuitkomen.Wanneerelkesoort
in dé verschillende milieus waarin zij voorkomt populaties handhaaft
met,ondanks vaakgroteschommelingen, dichtheden opeenbepaaldgemiddeldniveau, ishetaantal nakomelingenoverlangetijd genomenniet
sterk verschillend van het aantal ouders. Als nu in elke populatie die
individuen worden uitgeselecteerd die de gunstigste eigenschappen, en
daardoor de meeste nakomelingen hebben, moet, wil de populatie niet
voortdurend in dichtheid toenemen, extra sterfte optreden waardoor
individuen die deze eigenschappen niet hebben noodzakelijkerwijs wordengeëlimineerd. Het betere isoveral en altijd devijand vanhet goede,
zoals Lorenz (1965)zegt. Immers,wanneer dezeindividuen met degunstigsteeigenschappen er niet waren,zouden deanderen zichwelhebben
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kunnen handhaven in de populatie. De individuen in de populatie beïnvloeden elkaar hierbij indirect,namelijk via hun hulpbronnen of hun
vijanden,"die de dichtheid van depopulatiebeperken. Dit concurrentieaspect staat bij beschouwingen over natuurlijke selectie meestal niet
zosterkopdevoorgrond.Veelopvallenderisdeeliminatievan bepaalde
individuen door sterfte, of door beperkingoftotale uitschakelingvan de
reproduktie,veroorzaakt door milieuomstandigheden die voor deze individuen ongunstigzijn,zoals te krachtigegolfslag voor de purperslakkenmeteenkleinevoet.Ookkunnen,doorveranderingenvanhetmilieu,
organismendievroegergoedwarenaangepast ditnunietmeerzijn,zoals
in het bekende voorbeeld van het industriële melanisme is aangetoond.
Hierbij hoeft er geenspraketezijn van eenonderlinge beïnvloeding van
deindividuenvandepopulatie,directofindirect:demilieufactoren werken direct of indirect op deindividuen in,waarbij dewerkingop deéén
onafhankelijk isvan dieopdeander.
Selectiedoorconcurrentieenselectiedoorhetmilieuzijn beidezeerbelangrijk enzetredenvaaksamenop.Dewerkingisevenwelniet dezelfde,
zoals duidelijk zal zijn. Immers, de norm waaraan de individuen in een
populatie moeten voldoen, willenzekunnen blijven levenenzich voortplanten, wordt bij de eerste gesteld door de eigenschappen van de best
aangepaste individuen. Ook alshet milieu niet verandert, zal dezevorm
van selectiesteedskunnen blijven optreden wanneer dedichtheid van de
populatie door haar hulpbronnen of haar vijanden wordt beperkt.
Om dit te illustreren zullen we als voorbeeld nemen een door de
AustralischeoecoloogNicholsonbestudeerdelaboratoriumpopulatievan
vleesvliegen, waarbij voor de larven altijd voldoende voedsel aanwezig
was, maar waarbij dagelijks aan de vliegen slechts een geringe hoeveelheid eiwitrijk voedsel in de vorm van lever beschikbaar werd gesteld,
naast voldoende suiker. De vliegen kunnen op een dieet van suiker in
leven blijven, maarvoor de eiproduktie hebben zeeiwit nodig (Nicholson, 1957,1960)(fig.6).
Als het aantal vliegen klein is,krijgen ze alle voldoende voedsel. Het
aantaleieren datdewijfjes kunnenleggenishierdoorgroot.Omdat inde
gegevenproefomstandigheden eengroot aantal eieren ook zalleiden tot
eengrootaantalvliegen- immers, delarvenhebbenvoldoendevoedsel zaler voedselconcurrentie onder devliegengaan optreden. Tenslottezal
de dan per wijfje beschikbare hoeveelheid voedsel zo klein worden, dat
de eirijping wordt stopgezet. Eerst wanneer de vliegenpopulatie door
sterfte weer zodanig is afgenomen dat de wijfjes weer voldoende eiwit
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krijgen worden er weer eieren gelegd, waarna de cyclus zich herhaalt.
Erzullendussterkeschommelingenindedichtheidoptreden.Eerstwordt
hetaantalvliegenzogroot dat dereproduktie doorconcurrentiebeneden
devervangingblijft endepopulatieafneemt indichtheid.Daarna,alshet
aantal vliegen lageris geworden, wordt de reproduktie weer hoger dan
nodig om deouderstevervangen. Vaneengelijk blijvende dichtheid zal
inditsysteemgeensprakezijn,wèlvaneen bepaaldniveau waaromheen
de dichtheid zal fluctueren.
Tijdens de perioden van voedselgebrek zullen lang niet alle vliegen
eierenkunnenleggenenerzalduseenscherpeselectieopkunnen treden.
Wanneerernuindepopulatieeenzekereerfelijke variabiliteit bestaatin
dehoeveelheid voedsel dieeenvlieg nodig heeft omzichvoort teplanten, zullen de individuen diehet minste voedsel nodig hebben meer nakomelingenhebbendanandere.Dezeindividuenkrijgen dusdeoverhand
indepopulatie.Door eendergelijke selectie dieaangrijpt op de behoefte
aandebeperkendefactor'voedsel',zalineenoverigens gelijkblijvende situatie de gemiddelde dichtheid op den duur kunnen toenemen tot een
nieuw niveau wordt bereikt waarop zich weer een dynamisch evenwicht
tussen de vliegen en hun voedselbron instelt. Natuurlijke selectie door
concurrentie werkt in dit geval verstorend op het dichtheidsregulerende
systeem en leidt tot een verhoging van het niveau waarop de dichtheid
door concurrentie wordt gereguleerd. Aan dezeselectie door concurrentie komt geen einde voordat de genetische variabiliteit is uitgeput of
verdere selectie in deze richting wordt verhinderd doordat zij de voortplantingskansen om andere redenen ongunstig beïnvloedt.
Dit model, het zij hier onmiddellijk toegegeven, is erg kunstmatig en
simpel,maarhetillustreert hetprincipevandeselectiedoor concurrentie
heel duidelijk.
In tegenstelling tot selectie door concurrentie, werkt selectie door ongunstigemilieu-omstandigheden niet automatisch voort in een bepaalde
richting behalve in die gevallen waarin het milieu in een bepaalde richting verandert. Bij het optreden van een ongunstige milieufactor, zoals
bijv. een hogetemperatuur, zal een groot deel van depopulatie sterven.
De overblijvende dieren zullen dan gemiddeldeenietsgrotere tolerantie
tegenover hoge temperaturen hebben, wanneer zij tenminste op gemiddeld dezelfde wijzeals deomgekomen soortgenoten aan dewerkingvan
de hoge temperatuur waren blootgesteld. Maar de verhoogde tolerantie
van de overblijvers, gesteld dat zeerfelijk is vastgelegd, heeft natuurlijk
geenenkeleinvloedopdeinvolgendehittegolven bereikte temperaturen.
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Bij deze vorm van selectie wordt de norm waaraan de individuen in de
populatie moeten voldoen alleen bepaald door de intensiteit van de
milieufactor, althans wanneer de overleving niet berust op een enkele
erffactor diealleoverblijvers geheelongevoeligmaaktvoor deselecterendefactor, onafhankelijk van diens intensiteit.
Een belangrijke consequentie van deze ideeën omtrent selectie door
concurrentie, die o.a. door Nicholson (1960) zijn ontwikkeld luidt, dat
het optreden van een bepaalde aanpassing geen bewijs is voor de noodzakelijkheid ervanvoorhetbehoudvandesoortindatgebied(Williams,
1966). Een alternatieve hypothese is, dat juist door het optreden van
organismen die de aanpassing bezaten, de andere organismen die/deze
niet bezaten zijn verdwenen. Voor concrete gevallen waarin men geen
van beide hypothesen kan verwerpen door waarnemingen en experimentenheeft het niet veelzinhiertussen eenkeuzetedoen. Verstandiger
lijkt het, beidemogelijkheden in zulke gevallen open te houden.
Betekenis van concurrentie
Er bestaan, zoals reeds eerder in dit symposium door Wolda is opgemerkt, tweebelangrijke hypothesen indepopulatieoecologie: dievande
dichtheidsregulatie door dichtheidsafhankelijke processen, zoals concurrentie,en dievan debeperkingvandedichtheid door een fluctuerend
milieu: eenmilieu,dat heterogeen isin ruimte entijd. Beidehypothesen
verschillen sterk van elkaar wat betreft de betekenis die aan het proces
van deconcurrentie wordt gehecht voor dedichtheidsregulatie of -bepalingen dusookvoor denatuurlijkeselectie.
Volgensdeeerstehypotheseisconcurrentieeenheelbelangrijk proces,
dat weliswaar niet voortdurend overal werkzaam is, maar toch in
kritieke fasen van het leven van veel organismen, planten zowel als
dieren, een grote rol speelt bij de aantalsregulatie. We zien dit bij de
ruimteconcurrentie bij planten, sessiele zeedieren en dieren die territoriabezetten:hetaantalgegadigdenishierbijmeestalveelgroterdanhet
aantaldatzichuiteindelijkkanvestigen.Bijanderedierenkandepopulatiedichtheid in bepaaldeperioden worden beperkt door concurrentie om
devoedselvoorraad, ofdoordepredatiedruk. Ookinditlaatstegevalkan
men van concurrentie spreken:de organismen concurreren dan om het
abstracteaantal'plaatsen'datdepopulatie van predatoren in het milieu
toelaat (Klomp, 1961). Aan een dergelijke uitbreiding van het begrip
concurrentie geef ik niet devoorkeur, maar een andere term schijnt nog
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niettebestaan.Deplaatsontbreekthieralleargumentenvoordebetekenisvan concurrentie weerte geven(Bakker, 1965).
De Amerikaanse ornitholoog Dean Amadon heeft onlangs óp een
congres over de Galapagos-eilanden gezegd dat: "one's ideas on competition tend to reflect his general ideas about the universe". Een uitspraak dieveelwaarheid bevat!
Al is concurrentie in natuurlijke populaties vaak duidelijk aanwijsbaar, selectie door concurrentie is in het veld heel moeilijk aan te
tonen. Dit komt omdat een waargenomen aanpassing het resultaat is
van een niet te recapituleren lange historische ontwikkeling, waarbij
meneralleenoverkanspeculerenwatergebeurdzouzijnalsietsanders
nietgebeurd was.Mennemebijv.debijveeldierenzoopvallendekleurpatronen, geluiden, vormen of bewegingen, gekoppeld aan de balts.
Het is erg onwaarschijnlijk dat deze tot stand zijn gekomen zonder
concurrentie: mannetjes die door uiterlijk of gedrag de meeste wijfjes
totzichtrokkenzullendemeestenakomelingenhebbengehadenditlijkt,
ondanks het maar heel matige directe bewijsmateriaal, demeest aannemelijkeverklaringvoorhetontstaanvandezevaakzobizarreeigenschappen. Ook hier kan men weer de vraag stellen naar denoodzaak ervan.
Hetisnietgemakkelijkintezien,datkleineveranderingenvanbaltskleed
ofzangnoodzakelijkwarenindiezin,datdedierendiezenietvertoonden
zeker zouden zijn uitgestorven, hetgeen het alternatief is voor selectie
door concurrentie.
Het camouflagekleed van veel dieren, veelal nog gekoppeld aan bijpassendegedragingen,isvolgensdegangbaremeningontstaan doorselectie
op kleine verbeteringen in dezepatronen. Dit is alleen mogelijk als de
predatiedrukopdezedierendooreenofmeerophetgezichtjagendepredatorengrootis,endezeverbeteringenalleeenmerkbareinvloedhebben
op de overlevings- en reproduktiekans. Er kunnen zich dan allerlei
mogelijkheden voordoen,waarvan erbijwijze van gedachtenexperiment
enkeleinhetkortzullenwordenuitgewerkt.
Als de prooi niet zo belangrijk is voor de predator, maar omgekeerd
de predator wél de prooidichtheid reguleert, zal de populatiedichtheid
van deprooi kunnen stijgen. Immers: verbeteringen in het camouflagepatroon zullen de sterfte door predatoren verminderen en daardoor het
reproduktie-overschot van de populatie gemiddeld iets verhogen. Natuurlijke selectieheeft duseenverstorendeinvloed opderegulatie,ende
gemiddelde dichtheid zal kunnen toenemen totdat een nieuwniveau zal
zijn bereiktwaarbij hettotalesurplusaannakomelingen,enduszekerde
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oude vormen met een relatief laag reproduktie-overschot, wordt vernietigd door dichtheidsafhankelijke sterfte.
Inhetgevaldat depredator wélsterkafhankelijk isvan dezebepaalde
prooi is de kans groot, dat verbeteringen in het camouflagepatroon
ookverbeteringenindezoekcapaciteitvandepredator zullen induceren.
Alsgevolghiervan zouden deoudevormen van deprooi niet meer kunnen blijven voortbestaan. Dit is géén selectiedoor concurrentie, maar
eenselectiedoorhet milieu,n.1.depredator, waarbij ditmilieuzichprogressief wijzigt onder invloed van de geselecteerde prooi. Er zijn inderdaad ingewikkelde situaties mogelijk!
Men kan de onderzoekers, dieveel waarde hechten aan de hypothese
van aantalsregulatie en selectie door concurrentie verwijten, dat ze erin
'geloven' en dat ze dit geloof 'verdedigen' tegen de feiten in. Evenwel,
dit geloof wordt gesteund door een samenhangend model dat berust op
deductieve redeneringen, en door de samenhangende interpretatie van
eenenormehoeveelheid'circumstantialevidence'.Deonderzoekers doen
zeker hun best, in gevallen waar de hypothese zich leent voor experimenteel onderzoek, dit ook te verrichten en ook tetrachten alternatieve
hypothesenopdestellen en deze te toetsen. Wanneer in bepaalde goed
onderzochte gevallen de hypothese van de aantalsregulatie juist blijkt
te zijn, moet men er welvoor waken niet te generaliseren op grond van
deze geselecteerde voorbeelden. Een deductieve redenering die op de
juistepremissen berust kan uiterstwaardevol zijn. Dat deuit detheorie
te voorspellen effecten niet altijd aantoonbaar zijn, kan aan de grove
techniek liggen die de oecologen nog vaak moeten hanteren. Dit is des
te waarschijnlijker als het effect gemiddeld maar klein is en pas over
lange tijd duidelijk aantoonbaar wordt, zoals soms bij selectieprocessen
het geval kan zijn. Ook kan het kwantitatieve effect van een potentieel
regulerend mechanisme alleen onder bepaalde omstandigheden belangrijk zijn, zodat men depopulatielangetijd moet volgenom de betekenis
van dit regulerend mechanisme te leren kennen. Hier is het de juiste
plaats om er nog eens op te wijzen, hoe belangrijk onderzoek over een
langereperiodeisindepopulatie-oecologie.
Selectie van en door een virus
Een interessant, gecompliceerd geval van natuurlijke selectie dat zo
snel en relatief ongestoord isverlopendat het binnen enkelejaren kon
worden vastgesteld, is dat van minder virulente stammen van hetmyxo167

matose-virus en van tegen dit virus resistente konijnen in Australië
(Fenner and Ratcliffe, 1965). Het konijn is afkomstig uit Europa, het
virus komt uit Brazilië, waar zijn natuurlijke gastheer leeft. Voor deze
gastheer is het virus niet letaal, maar bij het konijn veroorzaakt het,
zoals bekend, een zeer ernstige ziekte die bijna altijd dodelijk is. Na
introductie van het virus in 1951 door het loslaten van honderd geïnfecteerde konijnen ineengebiedinAustraliëwerd daar eensterfte geconstateerd die meer dan 99% van de populatie wegvaagde. Al in de
volgende zomer was de mortaliteit ten gevolge van myxomatose in de
opnieuw opgebouwde konijnenpopulatie echter gedaald tot 90%.
Voor dit verschijnsel zijn drie mogelijke verklaringen:
1 eenveranderingvan devirulentievanhetvirus,
2 een verandering in de resistentie tegen het virus van de gastheer, en
3 het optreden van de één of andere milieufactor die het verloop van
de ziekte bij geïnfecteerde konijnen beïnvloedt.
Deze drie mogelijkheden zijn alle onderzocht.
Uit het gebied waar de introductie had plaatsgevonden werden
geregeld virusstammen geïsoleerd om de virulentie te toetsen. Het
bleek al spoedig dat er in de natuur, naast de oorspronkelijke zeer
virulente stam, andere waren ontstaan, die duidelijk een minder fatale
uitwerkinghadden.Inlig.7iseenvergelijking gegevenvan de frequentie
waarmeevirusstammen met verschillendevirulentiegraden voorkwamen
inAustralië in deachtjaren volgend op deintroductie.
De oorzaak van deze verandering moet worden gezocht in de overbrenging, dieinAustralië geheel door muggen geschiedt. Vanallevirusstammen isgenoegmateriaal in dehuidlesiesvan dekonijnen aanwezig
om niet alleen opgenomen te worden door de muggen, maar ook om
zonder vermenigvuldiging in de muggen andere konijnen weer te infecteren; de overbrenging is dus zuiver mechanisch. De toename van de
minder virulente stammen moet dan ook worden toegeschreven aan de
langere overlevingstijd van konijnen die met een minder virulent virus
zijn geïnfecteerd en diedaardoor duslanger alsinfectiebron konden optreden.Elkjaarwerdenerwildekonijnen methetvirulentevirusgeïnfecteerdenlosgelaten,maardesondanksbehieldendemindervirulentestammen deoverhand. Natuurlijke selectievanhet viruswerkthier dus door
de betere overbrengingskansen van de minder virulente stammen. Het
meestvirulente myxomatose-virus zou zichtrouwens wellicht nooithebbenkunnen handhaven, omdat hetdegastheerpopulatie vrijwel zouhebbenuitgeroeidwaarmeehetautomatischzelfookzouzijnverdwenen.Men
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virulentiegraad
I
11 III
IV
V
mortaliteit (%)
>99 95-99 70-95 50-70 <50
gem. overleving(dagen) <13 13-16 17-28 29-50

aantal
monsters

Fig.7 Veranderingen indevirulentie vaninhet veldaangetroffen stammen van
het myxomatose-virus nadeintroductie (naarFenner andRatcliffe, 1965).

kan zich voorstellen, dat een ietsminder virulent virus wel zou kunnen
blijven bestaan,zijhetbijeenlagedichtheidvan konijnen.
Denatuurlijke selectiewerktenietalleenophetvirus,maarookop de
konijnen. Toen deeersteepidemie voorbij wasen er virusstammen ontstonden die minder virulent waren, was de mogelijkheid aanwezig tot
selectieop tegen myxomatose resistente gastheren. Dit werd onderzocht
door elkjaar vóór hetuitbreken van deziekteeengroepjonge konijnen,
die dus niet immuun waren door vroegere infectie, uit het veld over te
brengen naar het laboratorium en daar teinfecteren met een standaardpreparaat van een virus dat in 1953 was geïsoleerd. Zoals fig. 8 laat
ziennam desterfte door het virus af naarmate depopulatie meer epidemiënhad doorgemaakt.
Parallel tussen populatiegenetica en populatie-oecologie
Er bestaat een opmerkelijke parallel tussen de tegenstellingen binnen
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de populatie-oecologie en die welke binnen de populatiegenetica bestonden,nu30tot40jaar geleden.Destijdsginghetomdebetekenisvan
het toeval en dievan selectie,in deoecologienu omtoeval enregulatie.
Deze overeenkomst betreft ook de wijzevandenkenvan de 'selectionisten' en 'regulationisten': beiden werken immers met duidelijke mechanismen.
Omstreeks 1930 stond de hypothese van de natuurlijke selectie er
net zo voor als de hypothese van de aantalsregulatie nu. Nog in 1936
konden Robsonen Richardsschrijven, dat detoenbekende voorbeelden
van natuurüjke selectie slechts lichte aanwijzingen gaven van mogelijk
significante verschillen tussen geëlimineerde dieren en overlevenden, en
dat bovendien daar waarselectieveeliminatie leek tezijn vastgesteld, de
eigenschappen van deoverlevenden niet erfelijk waren.
In de populatiegenetica is men al lang tot het inzicht gekomen dat
beide verschijnselen, toeval en selectie, enorm belangrijk zijn en in de
populatiedynamica zijn de scherpe kanten van de tegenstelling ook al
sinds eenjaar of vijf aan het slijten. Misschien is dit ook een voorbeeld
van stabiliserende selectie, die zich immers,tegen de extremen richt.
Alleen verder onderzoek kan leren of detegenstellingen, dieer ten dele
nogzijn, opeenanaloge wijze alsindepopulatiegenetica zullenworden
opgelost. Deze mogelijkheid lijkt heel groot: er zijn zulke enorme verschillen tussen de organismen en de milieus waarin ze voorkomen, dat
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er bepaald wel ruimte is voor verschillende dichtheidsbeperkende processen (Bakker, 1964).
Wel kan men zeggen dat er in de oecologie een aantal verschillende
typen van vraagstellingen zijn die ook verschillende typen van onderzoekers aantrekken. Zo zullen sommigen als object van onderzoek
kiezen dewaarde van eenbepaald camouflage-patroon, dewerking van
mimicry, de functie van territoria, oecologische verschillen tussen verwante soorten, de betekenis van concurrentie en dergelijke problemen.
Dezevragen kunnen alleen met behulp van een causale analyse worden
opgelost, maar het uiteindelijke doel van het onderzoek ishet opsporen
van de factoren diehebben geleid tot het ontstaan van de verschillende
aanpassingen. Deze factoren worden in de Angelsaksische literatuur
'ultimate factors' genoemd. Vaak zullen 'regulationisten' zich tot het
bestuderenvandergelijkevraagstukkenvoelenaangetrokken vanwegede
zoeven al genoemde overeenkomst in wijze van denken met selectionisten.
AndrewarthaenBirch(1954)eneenaantalvanhunaanhangersstellen
zich primair als taak de directe oorzaken van de verspreiding en de
dichtheid van dieren te bestuderen. Hun aandacht is daardoor meer
gericht op de zogenaamde 'proximate factors', die bepalen waardoor
de dieren het ene jaar talrijk zijn en het volgende jaar schaars, waardoor zij op een bepaalde plaats voorkomen en op een andere niet, enz.
De aanpak is door dit verschilinprimaire vraagstelling anders. Natuurlijk zal dit type onderzoek ook kunnen leiden tot de oplossing van de
vragenrond deaanpassing,maar het iserniet in deeersteplaats opgericht.
Andrewartha en Birch zelf maken een duidelijk onderscheid tussen
'the student of ecology' en 'the student of evolution', een onderscheid
dat moeilijk scherp is te zien. De 'regulationisten' krijgen nogal eens
te horen dat zete speculatief zijn, deanderegroep dat zemaar eenheel
beperkteprobleemstellingheeft. Beideverwijtenzijn tendelejuist.Hetis
echter weinigzinnigtebeweren,dat de'regulationisten' alleenmaarspeculeren en deanderen geen ideeën hebben en slechts feiten verzamelen.
In het voorgaande is getracht te schetsen, wat de betekenis is van de
selectietheorievoor deoecologie.Dezetheorieisveelsterker ontwikkeld
dan deverificatie ervanaan dehandvan goedkwantitatief onderzoek in
natuurlijke populaties. Het is duidelijk, dat deze discrepantie tussen
theorie en verificatie indetoekomstmoetwordenopgehevendooruitgebreid veldwerk. Vaak is wel aan te tonen dat selectie is opgetreden of
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-4.

nog optreedt, maar danishet mechanisme nietaltijd aan tewijzen. Een
goed voorbeeld is de inversie-polymorfie bij Drosophila pseudoobscura,
waarbij is gevonden dat de frequenties van bepaalde inversietypen
regelmatig fluctueerden met de seizoenen (fig. 9). De oecologische
achtergrond hiervan is nog volkomen duister.
Het grote struikelblok is altijd de complexiteit van het oecologische
systeem,zoalsdat aanhet begin van dezevoordracht gedemonstreerd is
aandehandvaneenschema.
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Fig.9 Seizoensveranderingen indefrequentievaneen drietal inversietypen in
een natuurlijke populatie van Drosophila pseudoobscura (naar Dobzhansky,
1951).DetypenST (Standard) enCH (Chiricahua) reageren tegengesteldopde
seizoensveranderingen. Het typeAR (Arrowhead)reageert nauwelijks.

Directezowel alsindirecte onderlinge beïnvloeding van deindividuen
van een populatie kan aanleiding geven tot selectie door concurrentie,
bijv. in de vorm van sexuele selectie.Indirecte onderlinge beïnvloeding
grijpt verder plaats via de levensbenodigdheden of de vijanden en kan
eveneens leiden tot selectie door concurrentie. De verschillende componenten van het milieu kunnen ook direct op de individuen inwerken,
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zonder dat deze elkaar beïnvloeden.
De theorie van de natuurlijke selectie is naar mijn mening de belangrijkste biologischetheorie;zijisinelkgevalzeker detheorie diealle
onderwetenschappen van de biologie verbindt. Dat zij deze positie is
gaan innemen is te danken aan de grootste omwenteling die, volgens
Mayr, het biologisch denken heeft doorgemaakt: de overgang van het
typologisch denkennaar het denken intermen vanpopulaties.
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Soortenpopulatieinhetplantenrijk

DR. C H E H. ANDREAS

Vansystematiek tot biosystematiek
!

I I

Het plantenrijk vertoont onmiskenbaar in velerlei opzicht een grote
verscheidenheid. Tendeleisdezezóduidelijk, datzijmethetongewapendeoogaan het uitwendige derplanten kan wordenwaargenomen. Men
heeft dan ook al vroeg gezien dat bepaalde planten meer op elkaar gelijken dan op andere en dat men dus het plantenrijk in verschillende
groepen moest, of althans zou kunnen verdelen. Zo ontstond een aanvankelijk misschien praktische en later ook wetenschappelijke systematiek en het is op dit terrein dat de begrippen soort en populatie elkaar
ontmoeten.
Ging het eerst vooral om de omgrenzing van genera, minstens al
sedert de tijd van Linnaeus (170^7-177&)is de soort een der kernpunten
van de botanische belangstelling. En dat niet slechts voorsystematici.
Want wieeenbinairenaam noemt, bijv. om eenproefobject ofeentuinplant aanteduiden,bedoeltmeestalinwezeneensoort,nieteenbepaald
individu.Desteopvallender ishet daarom, dat desoort alszodanignog
steeds niet op een voor iedereen bevredigende wijze gedefinieerd is.
Dit ligt niet aan ondeskundigheid van degenen die pogingen in deze
richting hebben gedaan, doch aan de- later gebleken - gecompliceerdheidendeverschillendeaard deralssoorten opgevatteeenheden.
Indeling in soorten was allereerst het resultaat van vergelijkend
morfologisch onderzoek. Belangrijke punten in desoort-definities waren
dan ook degrote onderlinge gelijkenis tussen de individuen diemen tot
eenzelfde soort meendetemoetenrekenenenhet feit dat dezebij voortplanting door zaad huns gelijken voortbrachten. Dit laatste dan weliswaar met een zekere mate van variabiliteit. Of anders uitgedrukt: discontinuïteiten in de variabiliteitsreeksen zouden tevens soortsgrenzen
zijn. Herbariumexemplaren waren het voornaamste voorwerp van onderzoek, doch men kwam tot het inzicht dat de kleinste indelingseen174

heid in wezen deindividuele levenscyclus was.Om dezeteleren kennen
kon het nodig zijn experimenten uit te voeren, zoals bij voorbeeld het
maken van cultures. Daarmee deedhet experiment zijn intredein desystematiek.
De min of meer stormachtige ontwikkeling van de botanische wetenschapsedert 1859gingook aan deonderzoekers ophet gebied derplantensystematieknietonopgemerktvoorbij.In datjaar verscheenDarwins
boek"TheOriginofSpeciesby MeansofNatural Selection"enwerdde
evolutieleer geboren. Daarna volgden Mendels wetten der genetica, de
mutatietheorie (de Vries), de opkomst van de cytologie (inclusief de
karyologie), de oecologie, enz. enz.
/
Vele systematici meenden zich nu niet meer tot de morfologie der
zgn. klassieke systematiek of a-systematiek te mogen beperken, maar
ookgebruiktemoetenmakenvandenieuweentalrijkere onderzoekingsrichtingen ('teamwork') of althans van de daarin bereikte resultaten
(Huxley, 1948;Stebbins, 1950).Ditlageigenlijk voor dehand.Wanthoe
meermenvandeindividueleplantendeplantengroepenweet,hoenatuurlijker eeneventueelsysteemzalkunnenzijn.Zoontstondeen veelzijdiger
en dikwijls ook experimentele vorm van systematiek, die op grond van
zijn algemeen-biologische grondslagen biosystematiek, ook wel biotaxonomie of £2-systematiek wordt genoemd
Deklassieke systematiek en debiosystematiek hebben naast overeenkomsten ook verschillen. Onderzoekers in beide gebieden houden zich
bezig met feiten, patronen en wetmatigheden in de verscheidenheid
in het plantenrijk. Voor de eersten gaat het daarbij om het patroon als
voldongen feit, als min of meer statisch verschijnsel, terwijl de laatsten
zich voor een belangrijk deel ook richten op de ontwikkeling van het
patroon,hetmeerdynamischeelementdus.Hetiswelduidelijk dat daarbij destudievan defylogenie en deevolutie- voor zovermogelijk - een
belangrijke rol heeft tespelen, waarbij het dan niet gaat om de evolutie
van degroteregroepen,van detaxavanhogererangordebezienoverzeer
langegeologischetijdperken, maaromwatmennoemt demicro-evolutie,
deontwikkelingsgang ophetniveauvandesoort ofdaaromtrent.Hetmicro-evolutionistisch onderzoek is dus een belangrijk aspect van debiosystematiek.
Door detalrijker richtingen van onderzoek alsmede door verdiept inzicht in de evolutie en in degenetische grondslagen van de variabiliteit
gaathetbijdebiosystematiekineersteinstantiedanooknietzozeeromde
(morfologisch bepaalde) soort of het individu, maar om groepen van
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individuen die zich gezamenlijk kunnen voortplanten, om voortplantingsgemeenschappen dus.Hierin immers schuilen debronnen van erfelijkevariabiliteit, welkevangroot belangisvoor elksystematisch onderzoek. Daarenboven is een voortplantingsgemeenschap gewoonlijk
samengesteld uitindividuen vanallerleileeftijdsklassen, zodat zijminof
meer de individuele levenscyclus weerspiegelt. Kennis van deze laatste,
eveneens belangrijk voor de systematiek, kan beter verkregen worden
uit studie aan voortplantingsgemeenschappen dan uit die aan herbariumexemplaren. Deze vertegenwoordigen gewoonlijk immers slechts
een bepaald stadium, een bepaalde fase van een levenscyclus, waarvan de onderlinge samenhang met andere fasen niet steeds duidelijk
is. Anderzijds heeft herbariumstudie het voordeel dat men er een geografisch veel groter gebied in kan betrekken dan gewoonlijk met al of
niet experimentele bestudering van voortplantingsgemeenschappen mogelijk is. En dit is wel een belangrijk punt gebleken, nu wij weten dat
'soorten' binnenhun areaallokalegeno-zowelalsfenotypische verschillenkunnen vertonen.
Tussen individuen van eenzelfde voortplantingsgemeenschap zal
bastaarderinginderegelmogelijk zijnen dezezalmin ofmeer continue
variantenreeksen inhet leven roepen, terwijl bij kruising tussen(individuen van) onderling verschillende gemeenschappen de nakomelingschap steriel is of zelfs geheel achterwege blijft, waardoor tevens de
variantenreeksen duidelijker discontinuïteiten blijven vertonen.
Later zal nog worden aangetoond, dat deze uitkomsten in de natuur
dikwijls lang niet zo duidelijk verschillend zijn als hier werd gesteld.
Evenwel betekent het toch, dat deaan- of afwezigheid vankruisings-of
bastaarderingsmogelijkheden betrokken is bij het ontstaan en het in
stand houden van een natuurlijk veelvormigheidspatroon. Voortplantingsgemeenschappen, ook welpopulatiesgenoemd, zijn dusnietalleen vanbelangvoor debestudering van(micro-)evolutieof als objecten
van populatiegenetica en -oecologie, maar zij kunnen dat eveneens zijn
voor de biosystematiek. Het gaat daarbij dan niet zozeer om de studie
der 'inwendige dynamiek'vanpopulaties,zoalsdieinvorigebijdragenin
ditboekveelalwerdbehandeld,dochomhunsystematischeomgrenzing,
groeperingen rangschikking. Echter speelt dekennis van die inwendige
dynamiekalsoorzakelijkefactornatuurlijk tocheenbelangrijkerol.
Naast de studie der micro-evolutie (mutatie, genenuitwisseling,
selectie,fixatiedoor verschillendebastaarderingsbarrières, enz.) behoren
in de biosystematiek vooral kruisings- en overplantingsproeven tot de
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voornaamste methodieken. De laatsten houden verband met de invloed
vanhetmilieu opdeexpressievaneigenschappen van deplanten(Turesson, 1929; Clausen, Keek en Hiesey, 1940; Marsden-Jones en Turrül,
1945).
Voor zover de biosystematicus nog van soorten wil spreken, doet
hij dat meestal met determ 'biologische' soorten, dit ter onderscheiding
van de soorten der klassieke systematiek, die dan 'taxonomische' soorten of ook wel kortweg soorten worden genoemd.
Soorten en

voortplantingsgemeenschappen

Enkele populatiedefinities Aangezien er verschillende plantensoorten
bleken te zijn waarvan de systematische grenzen samenvallen met
bastaarderingsgrenzen, leek deovergang van soorten op voortplantingsgemeenschappen als eenheden van een systeem niet altijd zo ingrijpend.
Dat men zich deze kwestie oorspronkelijk echter wellicht toch te eenvoudigheeft voorgesteld,islaterwelgebleken.
Als gevolg van de hierboven geschetste ontwikkelingen hebben verschillende onderzoekers, vooral in de laatste halve eeuw, getracht de
fundamentele eenheid van de klassieke systematiek opnieuw te definiëren, ofwel de soorten zó af te ronden dat zij tevens voortplantingsgemeenschappen zouden zijn. In dit verband moge vooral worden gewezen op het syngameon (Lotsy), de oecospecies (Turesson, 1929), het
commiscuum(Danser, 1929,1950)enookopdepopulatieofhetpopulatiesysteem, waarop nog nader zal worden ingegaan. Een dergelijke afronding der soorten zal in een aantal gevallen een verandering van hun
oorspronkelijke grenzen betekenen.
Het begrip 'populatie' isniet nieuw. Het isechter in delaatste decenniën van verschillende kanten opnieuw benaderd, omschreven en gedefinieerd inverband met denieuwereinzichten en ontwikkelingen enmet
betrekking tot de biologische soort (o.a. door Cain, Löve, Mather,
ValentineenverschillendeauteursinMayr, 1957).Deresultaten bewijzen
dathetbegrippopulatieopzeerverschillendewijzewordt opgevatendat
hetdientengevolgesomswel,maarsomsooknieteenplaatskanhebbenin
desystematiek.
Daar vele der bovengenoemde auteurs voornamelijk zoölogische objecten behandelen, moge er hier op gewezen worden dat populaties
in het dierenrijk vaak heel andere problemen opwerpen dan die in het
plantenrijk. Dithangt ondermeersamenmetdegrotereplaatsgebonden177

heidvanplanten,hetveelvuldigvoorkomenvantweeslachtigheid vande
individuen, verschillen in bestuivingswijze, het langdurig in de grond
kunnen verblijven van kiemkrachtige zaden en vooral ook met het bij
plantendikwijls optredendeverschijnsel vanPolyploidie(Hawkes,1965).
Inhetvolgendezullentweedertalrijkegeheelofgedeeltelijk botanische
populatie-definities ietsnader worden bezien en er tenslotte eenWorden
gekozen als grondslag voor het verdere betoog.
Heslop-Harrison (1964) noemt in een verklarende woordenlijst aan
het slot van zijn boek de populatie " . ..any group of individuals considered together because of a particular spatial, temporal, or other relationship". De populatie zou dus een min of meer lokale en 'plurispecifieke bevolking'kunnen zijn,ja zelfsplanten endieren gezamenlijk kunnen omvatten. In diezin kan het begrip populatie dus een veel ruimere
betekenishebbendaneenstriktsystematische.
Dobzhansky (1950, 1951), die van een 'Mendelian population'
spreekt, definieerde dezealdus:"a unit ofreproduction heldtogetherby
bonds ofmatingandparenthood. It hasa continuity of itsowninspace
and time". En: "a Mendelian population is a reproductive community
of sexual and crossfertilizing individuals which sharein acommon gene
pool". En ook (over voortplantingsgemeenschappen): "these communities consist of individuals united by bonds of sexual unions as well as
of common descent and parenthood".
Hier worden de populaties voornamelijk gezien in hun relatie tot de
(micro-)evolutie. Dobzhansky brengt ze echter ook in verband met de
(biologische) soort, wanneer hij zegt: "species are, accordingly, groups
ofpopulations thegeneexchange between whichislimited or prevented
in nature by one, or by a combination of several,reproductive isolating
mechanisms.In short, a speciesisthemost inclusive Mendelian population".
Deze uitspraken van Dobzhansky, die vergezeld gaan van voorbeelden uit deplanten- zowel als uit de dierenwereld, zullen nu worden
gebruikt als basis voor een verdere beschouwing van de relaties tussen
soorten en populaties.
Enkele opmerkingen mogen hier echter aan vooraf gaan. Daar het
nodig is het onderwerp te beperken, zullen wij ons bepalen tot de
Angiospermen. Bovendien houden de definities van Dobzhansky ook
zelfnog eenbeperkingin;zijzijn immers,voor zoverhet debotaniebetreft, slechts van toepassing opplanten met kruisbestuiving.
Zoals gezegd worden populaties enerzijds wel tot groepen of zo ge178

heten populatiesystemen verenigd, terwijl zij anderzijds ook kunnen
worden onderverdeeld in min of meer lokale populaties. Deze termen
wordenechter niet altijd duidelijk onderscheidend en evenmin steeds in
gelijke zin gebruikt. Vaak spreekt men van een populatie als men een
concreteenminofmeerlokalegroepvanverwanteindividuenopeenbepaaldmomentbedoelt.Ditbetekent,datdeperdefinitie gegevennormen
van continuïteit in ruimte en tijd verschillend worden geïnterpreteerd.
Laatstgenoemde norm duidt eroverigensopdat ookpopulaties,evenals
soorten,inzekeremateabstractieszijn.
Hoe ver strekt zich het begrip 'common gene-pool' uit en hoe bepaalt men 'common descent and parenthood' in de natuur? Om/aan de
genetische gecompliceerdheid en dynamiek binnen populaties nu maar
stilzwijgend voorbij te gaan; deze zijn in andere hoofdstukken van dit
boekuitvoerig behandeld.
Kortwegkangezegdworden dat ookpopulatie-definities voor velerlei
uitleg vatbaar zijn. Daarop kan hier echter nauwelijks verder worden
ingegaan. Het feit zelf werd reeds door Kuenen aangestipt in het inleidend hoofdstuk, waarin evenwel ook op het belangvan de populatie
alseenheidvoor biologischonderzoekwerdgewezen.
Actuele en potentiële mogelijkheid tot bastaardering Men heeft, toen
men ook in de systematiek met populaties of voortplantingsgemeenschappen gingwerken, wellichtgedacht of althans gehoopt desoorten door velen beschouwd als een menselijke idee - nu min of meer 'in
concreto'inhandentezullenkrijgen.Ditinzekerezintenonrechte,naar
isgebleken.
Soort en populatie (systeem),zoals men die dikwijls pleegt op te vatten,zijnlangnietaltijd identiek.Enkelevoorbeelden daarvan zullen nes
worden behandeld.
De taxonomischesoort wordt op grond van uitwendig-morfologische
eigenschappen als zodanig omgrensd, terwijl dat bij de biologische
soort, de populatie, of het populatiesysteem, in wezen slechts langs experimentele weg mogelijk is. Daarbij speelt ook cytogenetisch onderzoek een belangrijke rol. Het dient niet alleen tot de bestudering van
bastaarderingsprocessen en hun gevolgen; het is ook nodig omdat de
samenstelling van populaties, wat betreft erfelijke eigenschappen, regionaal verschillend kan zijn (zie in dit boek o.a. de hoofdstukken van
Wolda en van Voous). Men zal zich bij het systematisch groeperen van
populaties in feite echter dikwijls op de morfologie baseren, daarbij de
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systematische'ervaring'vandeonderzoekerinhetgedingbrengend.
Een 'soort' komt in zijn areaal gewoonlijk niet continu in het gehele
gebiedvoor. Meestaliszijaanwezigindevormvanverderofminderver
uiteengelegen groepen, die gewoonlijk uit een onderling verschillend en
bovendien steedswisselend aantal individuen bestaan. Is deafstand tussen zulke groepen groter dan door het bestuivingsmechanisme overbrugd kan worden (andere mogelijke barrières nu even buiten beschouwing gelaten), dan is ieder van die plaatselijke groepen op zichzelf een
voortplantingsgemeenschap. Zulke zeer lokaal opgevatte 'populaties',
die gewoonlijk deel uitmaken van een grotere gemeenschap, kan men
niet als even zo vele soorten beschouwen, hoewel het toch belangrijke
biologische eenheden zijn. Zij vertegenwoordigen hoogstens gedeelten
van soorten maar krijgen, tenzij er een zeer duidelijk geografisch en/of
morfologisch onderscheid is, gewoonlijk zelfs geen eigen infraspecifieke
taxonomische status toegewezen. Met andere woorden: gemeten met de
maatstaven der actuele mogelijkheden van genetische vermenging
(kruisbaarheid, bastaardeerbaarheid) iszo'n 'populatie' eenminder omvattende eenheid dan desoort; men zou kunnen spreken van een voortplantingsgemeenschap 'sensu stricto' en zelfs dat misschien nog niet
eens.
De soort is dan gelijk te stellen aan wat men wel noemt een populatiesysteem, een groep van (op het oog!) overeenkomstige populaties
tussen welke,potentieel althans, bastaardering mogelijk is.Dit betekent
echter dat menbij de bepaling van deverhouding tussensoort en populatie^)ofvoortplantingsgemeenschap(pen) rekeningheeft tehoudenmet
depotentiële bastaardeerbaarheid en dat voor de soortomgrenzing dan
ook dieexperimentelebastaarderingen medebepalendzijn, diezichinde
natuur niet voordoen.
In bepaalde gevallen evenwel is ook deze opvatting systematisch
niet bevredigend, omdat men op basis daarvan aan sommige soorten
welzeerruimegrenzenzoumoeten toekennen, veelruimer dan deklassieke systematicus op grond van morfologische eigenschappen van het
materiaal waarschijnlijk zou aanvaarden.
Enkele voorbeelden zullen in een volgende paragraaf wat nader
worden beschreven.
Is er sprake van verwante lokale groepen die binnen eikaars bestuivingsbereik liggenentot onderlingehybridizering in staat zijn, dan vormenzijtezamenéénvoortplantingsgemeenschap,éénpopulatie(systeem).
Hetisdenkbaar dat dezetoestandzichbijzeerlokaleendemenvoordoet.
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Men zou in zo'n geval soort en populatie als identiek kunnen beschouwen,maarjuisterishetmisschientezeggendatdebetreffende soort door
slechts één populatie vertegenwoordigd is.
Er ishier steedsgesprokenoverhet bestuivingsbereik, alsofhet alleen
de ruimtelijke onderlinge afstand zou zijn die potentieel door bastaardering te verenigen voortplantingsgemeenschappen verhindert dit ook
werkelijk, actueel,te doen. Er zijn echter ook andere, zowel uit- als inwendige kruisingsbarrières of isolerende mechanismen mogelijk, zoals
bijv.oecologischevoorkeur,verschilleninbloeitijdeninbloembouw,bepaalde bloemkeuze door bestuivende insekten (Mather, Grant), enz.
Zulkebarrièreswerkendikwijlsnietafzonderlijk dochincombinatie;zij
zijn niet steeds afdoende en hun invloed kan in verschillende gevallen
zeerverschillend zijn. Zo iser bijuiteenlopende bloeitijden toch meestal
enigeoverlapping.Ookzijninsektennietaltijdgedurendedegehelebloeiperiode van hun planten 'soortvast'.
Bastaarden kunnen, naar de mate van hun ontstaan en hun succes
in de natuur, ook nog weer verschillend worden beoordeeld. Ontstaan
zij slechts zeer sporadisch, dan zijn zij als systematisch verbindende
schakel tussen deoudertypen nauwelijks van belang.
In sommige gevallenblijven bastaardgemeenschappen beperkt tot het
grensgebied tussen twee arealen of tot een overgangsgebied tussen de
oecologisch verschillende milieus van de ouderlijke populaties. Het
voortbestaan van zulke bastaarden is dikwijls (mede) afhankelijk
van de aanwezigheid van geschikte,i.e.'hybride',milieutypen. Ondanks
deregionale genenuitwisseling (bastaardering), blijven de daaraan deelnemende voortplantingsgemeenschappen voor het overige toch alszelfstandige biosystematische eenheden bestaan. Men zou echter de twee
gemeenschappen ook als één groter biosystematisch geheel kunnen opvatten,waarbinnen debeperktebastaarderingtevenshetvoorkomenvan
eenzekere systematische scheidingslijn betekent.
Wanneer twee gezamenlijk (sympatrisch) voorkomende voortplantingsgemeenschappen niet zo verwant zijn dat zij door volledige en
vruchtbare bastaardering systematisch tot één geheel versmelten en een
aaneensluitendereeksvanvariatiesgaanvertonen,dankan zichtochwel
het verschijnsel van introgressie voordoen (Anderson, 1949, 1953). Dit
betekent dat mogelijke bastaarden tussen twee voortplantingsgemeenschappen (eventueel soorten) A en Bterugkruisbaar en bastaardeerbaar
zijn met één van de ouders, bijv. B. Deze laatste ontvangt dan echter
toch genetisch materiaal van A, dat immers via debastaard wordt inge181

kruist. By voortdurende terugkruising wordt in deopeenvolgendegeneraties het aandeel van A weliswaar steeds kleiner, maar er zullen toch
steeds eigenschappen van A in depopulatie van Baanwezigblijven (zie
fig.)-Tengevolge van de introgressie ontstaat zohet beeld vaneenzeer
variabele populatie van (soort) B,waarinde aardvan de variaties wijst
op een invloed van A: de systematische kloof tussen A en Bwordt gedeeltelijk overbrugd. Introgressieistaxonomischeenmoeilijk probleem;
bovendien ishet verschijnsel niet gemakkelijk als zodanig te herkennen
envereisthetveelaleengedegenstatistischebewerkingvanhetmateriaal.
Gevallen van introgressie worden in Amerika veelvuldig waargenomen en bestudeerd (iris,eik,zonnebloem, lisdodde).In Europa ishet
verschijnseltotnutoeveelminderbekend(koekoeksbloeminEngeland?),
hetzij doordat het hier inderdaad minder voorkomt, hetzij doordat het
minder werd onderzocht. Het vrij veel voorkomen van introgressie in
Amerika hangt mogelijk samen met de geografische geaardheid en de
geologische voorgeschiedenis der betrokken gebieden.

Ill

IV
generaties

Uit het voorgaande kan blijken, dat bastaarderingsgrenzen tussen
populaties of populatiesystemen van zeer verschillende aard en scherpte
kunnen zijn. Daar bovendien fertiliteit zowel alssteriliteit van eventuele
bastaarden dikwijls niet absoluut zijn, maar inallerleigradaties voorkomen, is een taxonomische waardebepaling van kruisingsresultaten soms
moeilijk. Waarbij hier dan nog wordt afgezien van de vaak gecompliceerdeoorzakenvangenetischeaard.Verschilleninopvattingaangaande
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tetrekken grenzen zijn dan ook vaak het gevolgvan mogelijke verschillenintaxonomische waarderingvandegevonden verschijnselen.
Voorbeelden van kruisingsbarrières Twee ondersoorten van de bosmuur (Stellaria nemorum) bloeien inNederland resp.van ongeveer eind
apriltotlaatinjunienvaneindmeitothalfjuli.Erisdustocheenoverlappinginbloeitijd van 3à4weken,welkeook gehandhaafd blijft alsde
tweevormen tezamen in eenzelfde gebied, i.e. de proeftuin, worden gekweekt.
Van twee soorten van de waterweegbree (Alisma), die wel gezamenlijkvoorkomen ensterielebastaarden kunnenvormen, bloeit deeenongeveer 14dagen later dan de ander; een deel van hun bloeiperiode valt
echter samen. Merkwaardiger is het verschil in dagelijkse bloeitijd; de
middelste waterweegbree (A. lanceolatum) bloeit in ons land van ongeveer 9uur 's morgens tot 2uur 's middags, terwijl de grote waterweegbree (A. plantago-aquatica) van ongeveer 1 uur 's middags tot 7 uur
'savonds debloemen geopend heeft.
Verschillende soorten van akelei (Aquilegia)zijn in het experiment
fertiel bastaardeerbaar. Toch zijn het in denatuur verschillende populatiesystemen, indeeersteplaats doordat zij allopatrisch (niet in eenzelfde
gebied)voorkomen,terwijl velebovendien nogeenzeereigenbloemtype
met bijbehorend bestuivingsmechanisme hebben.
Twee soorten van het geslacht leeuwebek, Antirrhinum glutinosum en
A. majus, worden op grond van duidelijke morfologische en geografischeverschillen in de klassieke systematiek terecht als twee soorten
opgevat. Zij hebben ieder een afzonderlijk verspreidingsgebied en hun
arealen raken elkaar niet; zij zijn dus allopatrisch en er is in de natuur
hoogstwaarschijnlijk geen uitwisseling van genen mogelijk. Zelfs wanneer de soorten gezamenlijk in de proeftuin worden gebracht, bastaarderen zij onderling vrijwel niet, daar de bestuivende insekten soortvast
zijn. Kunstmatige kruisingen slagen echter goed, zodat genenuitwisselingpotentieeltochmogelijk blijkt.
Volgens de ruimste opvatting over het populatiesysteem die Dobzhansky's definitie toelaat, is hier sprake van twee soorten, die tezamen
(potentieel)éénpopulatiesysteemvormen.Indewerkelijketoestandinde
natuur ishet echterzodat detweesoortentevenstweeafzonderlijke populatiesystemen zijn.
Twee soorten van de plataan, Platanusoccidentalis en P.orientalis,
zijn morfologisch, geografisch en ook oecologisch duidelijk verschillend.
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Zijkomenvoorresp.inNoord-Amerika eninhet oostelijke mediterrane
gebied,zodatindenatuurgeenbastaarderingkanoptreden. Kunstmatige
hybridisatie isechter welmogelijk en deverkregen bastaarden zijn goed
fertiel (P. x acerifolia). Potentieel is er hier sprake van één populatiesysteem, maar actueel zijn het er twee en deze worden gewoonlijk ook
als twee afzonderlijke soorten opgevat. In andere gevallen echter leidt
een geografische scheiding tussen verwante populatiesystemen dikwijls
tot het onderscheiden van ondersoorten (subspecies).
In het Amerikaanse Composietengeslacht Layia zijn sommige der
morfologisch verschillende soorten aanwezig als populatiesystemen,
andere echter als een kleine en zeer lokale, geïsoleerde populatie
(in deplantengeografie* wellokale endemen genoemd). Bij kruisingsproeven blijkt, dat genenuitwisseling tussen individuen die tot verschillende soorten behoren in de meeste gevallen mogelijk is. Dat de uitkomsten vanzulkeproevennogalverschillen,hangt ook samenmetverschillen in de aantallen chromosomen. De resultaten van hun biosystematischwerkwarenvoordeonderzoekers(Clausen,KeekenHiesey,1941)
geen aanleiding omhet genusLayiaanders onder teverdelen danhet op
morfologische grondslag gedaanwas.
Dehierboven genoemdegrotere of geringerefertiliteit van bastaarden
iseenpunt, datindesoortdefinitie vanDobzhanskynietzo nadrukkelijk
ter sprake komt. Voldoende fertiliteit is evenwel een zeer belangrijke
eigenschap voor een continu voortbestaan van opeenvolgende generatiesindenatuur. De matevansteriliteit offertiliteit vanbastaarden kän
gebruikt worden alseenhulpmiddelbij detaxonomischeafbakening van
populaties of populatiesystemen, hoewel zij niet steeds gecorreleerd is
metdeonderlingegenetischeverwantschap vanzulkegroepen.
Tenslotte dienen nog enkele eigenschappen van het chromosomengarnituur genoemd te worden als mogelijke barrières die bastaardering
zouden kunnen verhinderen en die tevens nauw betrokken zijn bij de
relatietussen soort en voortplantingsgemeenschap.
Bij de bestudering van chromosomen in verband met de systematiek
gaat het vooral om vergelijkend onderzoek van hun uitwendige vorm,
hun aantal en hun afmetingen - het chromosomenportret dus - en om
hun inwendige structuur. Dit laatste betreft verschijnselen alsinversies,
translocaties, vergelijking van gen-allelen, enz., voor een groot deel lig* Ditvakwordttegenwoordigwelgerekend tot dechorologieofareaalkunde.
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gendophetterreinvandecytologieendegenetica,waarophiernietverder kan worden ingegaan. Belangrijk onderling verschil in het chromosomengarnituur kan een meer of minder effectieve bastaarderingsbarrière betekenen, ook zonder dat dit in deuitwendige morfologie der individuen(duidelijk) totuitdrukkingkomt. Menspreekt inzo'n gevalwel
van 'cryptic species'; dezezijn bekend o.a. in de geslachtenLathyrus en
Narcissus. Het zijn wederom voorbeelden van het niet samenvallen van
voortplantingsgemeenschappen enerzijds en klassieke soorten anderzijds.
Polyploidie Een zeermoeilijkpunt bij het hanteren van eigenschappen
van het chromosomengarnituur als norm voorde systematische omgrenzing van taxa is wel het in het plantenrijk veelvuldig optreden van
Polyploidie.Dat dit verschijnsel bijplanten zo algemeen voorkomt staat
in sterke tegenstelling tot de toestand in het dierenrijk, waar maar betrekkelijk weiniggevallen van Polyploidie bekend zijn. Het brengt voor
debestudering van soorten enpopulatiesin debotanie geheeleigenproblemen met zich mee (Favarger; Löve, 1951).
Geografisch aaneengesloten populatiereeksen, zoals door Voous
in ditboekvoorhet dierenrijk vermeld,vertonenbijplanten gewoonlijk
tevens verschilleninchromosomental.Uitzonderingen daarop zijn bijv.:
zwarte den (Pinus nigra), voorkomend van Noordwestafrika via ZuidenMiddeneuropatotdeKaukasus;devrijwelcircumpolaireParnassiaobtusifloraenPotentillaglandulosa, waarinondanksduidelijke oecotypische
differentiaties het aantal chromosomen steeds n= 7is. Op eentransect
doorCaliforniekomtvan P.glandulosaeenhelereeksoecotypenvoordie,
hetzij directof indirect, tot genenuitwisseling instaat zijn. Zelfs metde
ookmorfologischnogaluiteenlopendetypenaandeuiteindenvandiereeks
is dathet geval.Inzekerezinheeft menhierdustemakenmet een soort
die tevens een populatie(systeem) is. De oecotypen van de reeks kregen
de taxonomische status van ondersoorten (Clausen, Keek en Hiesey,
1940).
Gewoonlijk wordt onderscheid gemaakt tussen allo- en autopolyploïdie;hetzijn echterdeuitersten vaneenhelereeksvan mogelijkheden
ophet gebiedvanPolyploidie (Davisen Heywood, 1963).
Allopolyploïdie, d.w.z. chromosoomverdubbeling(en) na bastaardering, wordt beschouwd als een belangrijk proces bij de vorming van
nieuwe soorten of voortplantingsgemeenschappen. Onderling bastaardeerbare 'soorten' kunnen steriele bastaarden opleveren, die evenwel
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fertiel en daardoor zelfstandig kunnen worden doordat op deeenof andere wijze hun chromosomengarnituur verdubbeld wordt, waardoor
ieder chromosoom bij de reductiedeling een identieke partner vindt.
Zo'n allopolyploïde vorm isvaak zelfs niet meerfertiel bastaardeerbaar
met de ouders; er is dus een nieuwe voortplantingsgemeenschap gevormd.
Dät nieuwe typen in de natuur inderdaad op deze wijze ontstaan
zouden kunnen zijn heeft men niet alleen op grond van hun uiterhjk
vermoed, doch ook experimenteel aangetoond. Voorbeelden hiervan
zijn o.a. de hennepnetel (Galeopsistetrahit, 2n=32 / ), verkregen uit
kruisingen van zachte hennepnetel (G.pubescens, 2n= 16J met dauwnetel (G. speciosa,2n = 16); de in Engeland voorkomende Senecio
cambrensis(2n = 60), een 'verdubbelde' bastaard tussen klein kruiskruid (S. vulgaris, 2n = 20) en S. squalidus (2n = 40).
Ook zijn er gevallen bekend van vrijwel steriele bastaarden die ten
gevolgevan bepaalde genenrecombinaties geleidelijk inhun lateregeneraties een toenemende fertiliteit gaan vertonen (Grant, 1966).
Daar biosystematiek voor een belangrijk deel studie der microevolutie is, zijn ook de ontstaanswijzen van nieuwe voortplantingsgemeenschappen daarvoor van belang.
Autopolyploïdie (verdubbeling(en) van een zuiver genoom) heet een
waar'cruxbotanicorum'.Enerzijdsnamelijk maakthetverschilinaantal
chromosomen bastaardering tussen de twee betreffende typen (bijv.
diploïde en autotetraploïde)meestal onmogelijk, zodat er sprake is van
tweevoortplantingsgemeenschappen of, zo men wil, tweepopulaties of
populatiesystemen. Anderzijds brengen de in wezen toch gelijke genomen, zij het dan dat de ene verdubbeld is, geen uitwendig-morfologischeverschillenteweeg,ofwel dezezijnzeergering.Debeoordelingvan
een dergelijk complex hangt vooral samen met desystematischewaarde
diementoekentaanhetchromosomental. Löve (Löve en Löve, 1961),
diedaar primaire waardeaan hecht, meent dat er, althans in de noordeuropeseflora,naast zulke chromosomale verschillen ook altijd morfologischeverschillentevindenzijn.Dattetraploïdenzichvanhun diploïde
verwanten zouden onderscheiden door grotere sluitcellen van de huidmondjes en door grotere stuifmeelkorrels isniet altijd waar; zelfs kan
het tegengestelde het geval zijn. Karyologjsch onderzoek blijft dus geboden.
Een frappant, maar naar het schijnt welheel zeldzaam voorbeeld van
echteautopolyploïdie(wantinveelgevallenisaanchromosoomverdubbe186

'ingtoch welintraspecifieke bastaardering voorafgegaan) heetzichvoor
tedoenbij Galaxaphylla(Diapensiaceae)inoostelijkNoord-Amerikaen
is beschreven door Baldwin (1941). Hier komen in bepaalde gedeelten
vanhettendelegemeenschappelijk areaaldedi-entetraploïdetypensympatrisch voor. Bastaarden zijn niet gevonden, zodat er sprake mag zijn
vantweevoortplantingsgemeenschappenofvantweebiologischesoorten.
Daarvan verschillen de individuen echter uitwendig niet of nauwelijks!
Een ander voorbeeld van het niet samenvallen van taxonomische
soort en voortplantingsgemeenschap doet zich voor bij twee, ook in
Nederland voorkomende soorten van walstro, Galium mollugo en
G. verum.Beide omvatten tenminste een di- en een tetraploïd 'ras'.
Terwijl nu bastaardering tussen degedeeltelijk sympatrische rassen binneniederesoort niet mogelijk is,kunnen detweesoorten onderling, dus
interspecifiek, wel enigermate fertiel bastaarderen, maar dan alleen op
het tetraploïde niveau; G. x ochroleucum is zo'n bastaard. Met andere
woorden: de 'klassieke' systematicus zal het complex waarschijnlijk als
tweesoortenopvatten- G. mollugoenG.verum- endaarbijeventueelde
Polyploidiebinneniederesoort alseeninfraspecifiek verschijnsel vanbetrekkelijk ondergeschikt belang vermelden; de biosystematicus echter
zal op grond van populatiesystematiek de diploïden mogelijk beide een
eigenstatusgeven,terwijldetetraploïdenmetelkaaralséénsystematische
groep, als één biologische soort zouden kunnen worden opgevat. Doet
men dit, dan doorkruisen deindelingen opgrond van soorten en voortplantingsgemeenschappenelkaartendeleendatindewarezindeswoords.
HoewelParnassiapalustris ook in ons land welvariabel is,heeft men
hier toch(nog)geenaanleidinggevondenmeersoorten te onderscheiden
of desoort infraspecifiek teverdelen. Niettemin isin 1965na onderzoek
opverschillende Nederlandsegroeiplaatsen van dezeplant gebleken, dat
in ons kustgebied Parnassia diploid is, in het binnenland daarentegen
tetraploïd (Kliphuis, Gadella en Dorrat-Haaksma, 1965). Verder onderzoekzalnogmoetenuitwijzen hoehier deverhoudingentussensoort
(en) en populatie (systemen) liggen.

Depopulatie als eenheidindesystematiek:nabeschouwing
Hoewel dit overzicht geenszins op volledigheid aanspraak maakt,
zaluit het voorgaande toch welduidelijk geworden zijn hoemoeilijken
betrekkelijk het omgrenzen van voortplantingsgemeenschappen is.
Slechts enkele oorzaken daarvan zijn hier behandeld. In de natuur
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echter oefenen detalrijke factoren hun invloedniet afzonderlijk maar in
ingewikkelde complexen uit, dieveelal nog onvoldoende bekend zijn.
Het is gebleken, dat men een soort, zoals die op morfologische gronden in de klassieke systematiek wordt onderscheiden en omgrensd, niet
steedszonder twijfel alsidentiekmeteen(minofmeer lokale) populatie
of met een populatiesysteem kan beschouwen. Dit hangt samen zowel
metverschilleninopvattingdiemenheeft omtrentsoort,populatieenpopulatiesysteem, als met de desbetreffende definities, die nog altijd niet
nauwkeuriggenoegzijn en dat misschien ook nooit zullenworden.
Wanneer men, zoals dikwijls wordt gedaan, de populatie als een lokale 'bevolking*van verwante individuen opvat en daarbij niet eens de
.continuïteitin detijd in aanmerking neemt,kan depopulatie hoogstens
als een fragmentaire vertegenwoordiging van een soort worden beschouwd. In dat gevalheeft het begrippopulatieveeleereen beschrijvende dan een systematische betekenis en zou wellicht de in Engeland gelanceerde term 'deme' devoorkeur verdienen (Gilmour, 1960; Gilmour
en Gregor, 1939;Gilmour en Heslop-Harrison, 1954).Naar zijn inhoud
heeft dedeme-terminologiehet voordeel dat zij beschrijvend bedoeldis,
dat zij door het gebruik van verschillende voorvoegsels (topo-, oeco-,
gamo-, enz.) zeer plastisch is en een onderzoek bij de toeneming van
resultaten op devoet kan volgen entenslotte,'dat er omtrent 'deme'veel
minder verwarring bestaat dan omtrent 'populatie'.
Toch is het wetenschappelijk verantwoord te trachten niet slechtsbeschrijvend, doch ook taxonomisch te werken mèt, en een systeem te
baseren óp een zo belangrijke biologische eenheid als depopulatie met
zijn genenbezit ongetwijfeld is.
Populatiestudies hebben zeer veel gegevens verschaft. Genetisch,
karyologisch en oecologisch onderzoek hebben ook de systematicus
meerinzichtgegevenindeontstaanswijze, deaardenhetpatroonvande
natuurlijke verscheidenheid der planten en in het geleidelijk of plotselingontstaanvannieuwevoortplantingsgemeenschappen.Zijhebbendikwijls veel meer continuïteit in de variabiliteits-reeksen aan het licht gebracht dandemorfologie deedofdoenkon, daarimmersslechtseendeel
van de eigenschappen der individuen ook in het fenotype zichtbaar is.
De mate van bastaardeerbaarheid en van fertiliteit danwei steriliteit van
bastaarden is dikwijls een zaak van 'meer of minder', en de genetische
basis ervan iszeer verschillend en somszeer gecompliceerd.
Vele der gevonden continuïteiten en slechts kwantitatieve verschillen
hebben ogenschijnlijk duidelijke systematische grenzen sterk vervaagd
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(bijv.Huxley's clines, 1938).Debetrokkenlevensprocessen tonenzoveel
nuances, dat omgrenzen, classificeren en rangschikken op grond daarvan uiterst moeilijk, misschien zelfsonmogelijk of, inbepaalde gevallen,
onjuist kan zijn. En dat daarbij desubjectiviteit of de 'ervaring' van de
systematicustoch eenrol blijft spelen, daaraan schijnen noch de soort,
noch depopulatie ietste veranderen.
Op grond van dezeoverwegingen kan men zichafvragen of de populatie als studie-object voor een systematiek, i.e. de biosystematiek wel
zinvol is. De antwoorden zullen niet eensluidend zijn. Wordt de vraag
negatief beantwoord, dankan desystematicus terugkeren naar zijn vertrouwdesoorten,zijhetwaarschijnlijk-mededankzijhetpopulatie-onderzoek-tochmetverruimdeziens-en werkwijze. De biosystematiek wofdt
dan zuiver micro-evolutieleer en zal geen classificering beogen. Beantwoordtmendevraagechterinpositievezinenmeentmendusdatbiosystematiekwaarlijk systematiek kan zijn (met depopulatieof hetpopulatiesysteem als zeer belangrijke indelingseenheid), dan kan deze op het gebied vantaxa, terminologie enz. eigen,nieuwewegengaanvolgen,maar
dan is voorlopig toch minstens een zekere correlatie tussen de beide
typen van systematiek nodig; de binaire nomenclatuur bijv. richt zich
op soorten, niet op populaties.
Hetzouweleenszokunnenzijn dat de biosystematiek veelvuldig- en
misschienmeer danmenzichdikwijlsrealiseert- steunt opeenbasisvan
dezogeheten klassiekesystematiek. Daaromjuist wordendeaanwezige
tegenstrijdigheden zo sterk gevoeld.
Wie in het veld tussen de populatieswandelt, weet zich historisch
beladen of wellicht gesteund door een zeker 'gevoel' voor de klassieke
soort.
Wat diebeide dan ook mogen zijn.
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Populatieensoortindediersystematiek

PROF. DR. K. H. Voous

Inleiding
Systematiek in de biologie is de onderscheiding en rangschikking van
door discontinuïteiten gescheiden eenheden. Talrijk zijn de methoden
en maatstaven die in de loop der eeuwen gebruikt zijn om ook bij het
groeperen van individuen discontinuïteiten te ontdekken en op grond
daarvan taxa te onderscheiden. Bij die groepen van dieren waarvan de
vormenrijkdom opdewerelden dewijze vanhun voortplanting redelijk
bekendzijn,wordtindezetijd door demeesteonderzoekerseenmethode
van systematiek toegepast, waarbij typologische discontinuïteit ter
onderscheiding van taxa rond het niveau van de soort zo veel mogelijk
vervangen wordt door discontinuïteit tussen populaties. In plaats van
kenmerken en eigenschappen van individuen met elkaar te vergelijken,
worden daarvan in demodernesystematiek devariatie-beelden vankenmerken en eigenschappen van populatie met elkaar vergeleken. Als
basis-eenheid van de soort is het individu (c.q. het museumexemplaar)
vervangen door depopulatie.
Hetismoeilijktevoorspellenofdepopulatiezichalsbasis-eenheidvan
de systematiek op den duur zal handhaven. Het is niet onmogelijk, dat
in de toekomst de systematiek zich in theorie zal gaan toespitsen op de
classificatie van genen ofDNA-moleculen.Doch zelfs in dit uiterstegeval zou de kwantitatieve en kwalitatieve vergelijking vande genensamenstellingvanpopulatiesindepraktijk vandesystematieknoodzakelijk blijven.
Thans dient allereerst te worden nagegaan, welke eigenschappen en
aspectenaandepopulatiezo'n belangrijke plaatsindehuidigediersystematiek hebben gegeven.
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Populaties
Eenpopulatieiseenvoortplantingsgemeenschap. Hetpopulatiebegripis
nietteminalleenvantoepassingoporganismendiezichgeslachtelijkvoortplanten. Geslachtelijke voortplanting leidt onvermijdelijk tot vermengingvan genen:in deeersteplaatsvan dievan deouders, doch daar de
genensamenstelling van de ouders op haar beurt reeds door de vermenging van de genen van hun voorouders is bepaald heeft men hier
te maken met een steeds doorlopend proces. Geslachtelijke voortplanting verleent aan de langs deze weg tot stand gekomen genencombinatie,enmitsdienaanhet individu, eenuniek karakter. Niettemin
wordt de verzameling van individuen van een gegeven voortplantingsgemeenschap in de regel nietdoor morfologische discontinuïteiten verbroken. Tenzij de diersystematiekeen ordening van discrete individuen
is (in de plantkunde ligt het reeds ten opzichte van de onderscheiding
en discontinuïteit van individuen heel anders),is daarom op dezewijze
het individu als basis-eenheid voor de systematiek onbruikbaar. Daarentegen is depopulatie alsparingsgemeenschap doordecontinuïteit van
zijn kenmerken en eigenschappen een bruikbare eenheid. Niet alle op
éénplaats levende individuen vormen één paringsgemeenschap. Op één
plaats komen in de regel talrijke paringsgemeenschappen naast elkaar
voor:hun discontinuïteit (devoortplantingsisolatie) iseentweedeaspect
vandepopulatiealssystematischeeenheid.ErnstMayr(1942,1963)heeft
als een der eersten de heersende gevoelens en gedachten van de diersystematicisamengevat. Opgrondvanzijn overwegingenheeft hijvoor de
groepen van zich geslachtelijk voortplantende dieren de soort aldusgedefinieerd: hettotaalvandegroepenvanzichgezamenlijk voortplantende('inter-breeding')natuurlijkepopulaties dievoortplantingsisolatie vertonen ten opzichte van andere voortplantingsgroepeh. Bij deze soortdefinitie ('biologische' soort) wordt het vergelijken van kenmerken van
individuen zelfs niet aangeroerd. In plaats daarvan wordt van twee op
één plaats (c.q. in één gebied) levende ('sympatrische') en zich in hun
voortplanting niet onderlingmetelkaar vermengendepopulaties gesteld,
dat deze populaties op die plaats zich als twee soorten gedragen. Het
voortplantingsgedrag van populaties is een onderscheidend soortscriterium geworden; in een aantal gevallen is dit zelfs het enige bruikbare criterium.
Een populatie is een lokale voortplantingsgemeenschap: populaties
hebben eenbepaalde geografische verspreiding. De geografische grenzen
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vaneenpopulatie zijn evenwelveelalvaag.Zijworden bepaald doorcriteria dievan dezijde van populatie-genetici worden aangelegd: vaneen
populatie wordtverwacht dat daarbinnen eenvolledigeuitwisseling(wat
betreft de individuen) en een volledige beweging (wat betreft de geografische grenzen) van alle aanwezige genen en genen-combinaties bestaat.Nietalleen degrenzen,maar ookdeeigenschappenvaneenpopulatie zullen dus bepaald worden door de mobiliteit van individuen (als
voortplantingspartners) envangenen.Demobiliteitvanindividuen heeft
een duidelijk oecologisch aspect; die van genen ('gene-flow') daardoor
uiteindelijk ook. Deze aspecten van de populatie en hun genetische en
oecologischeimplicatieszijn door Scharloo (1967)enBakker (1967)uitvoerigbesproken.Hierishetalleennogvan belangtevermelden dateen
populatie met een mondiale uitbreiding een niet hanteerbare systematischeeenheidis.Bijuitzonderingzouvaneenkosmopolitischepopulatie
gesproken kunnen worden bij een aantal soorten van Protozoa (Rhizopoda, Ciliata), waarvan wordt aangenomen dat genen-vermenging
over degehelewereldplaatsvindt alsgevolgvanhun uitzonderlijk grote
verspreidingsmogelijkheden door lucht en water en hun grote resistentie (als cysten) tegen ongunstige levensomstandigheden. Van een landdiersoort met eenverspreidingingeheelEuropa enAziëzalmennauwelijksgeneigdzijn vandeEuropeseendeAziatischepopulatiete spreken,
doch eerder gebruik maken van zulke vage aanduidingen als: de Westeuropese populatie, de Oostsiberische populatie, enz. Een gefundeerde
lokale begrenzing zal slechts mogelijk zijn, wanneer de gemiddelde of
maximalebewegelijkheid vanindividuen binnenhet voortplantingsareaal
bekendis, of wanneer kleine gedeelten vanhet areaaldoor geografische
(c.q.oecologische)omstandigheden geïsoleerd zyn (eilanden, geïsoleerde
zoetwatermeren, afgesloten dalen tussen hoge gebergteketens, enz.).
Zovermeldt Kluyver (1951)vandekoolmees (Parusmajor) datvandeze
soortnabijWageningendemeestejongevogelszichvoordeduurvanhun
leven vestigden op een afstand van minder dan een kilometer van hun
geboorteplaats, dat eenenkelingzichopeen afstand van 25kmvestigde
en dat het levensgebied van de individuele koolmees in de regel niet
groter was dan 50 ha. De mobiliteit van individuen is dus gering. Het
areaal van dekoolmeesisevenwelgroot en omvat het gehelegematigde'
enwarmegedeeltevanEurazië met inbegrip vantropisch Zuidoost Azië
eneengroot deelvanIndonesië(ziefig. 1).Morfologisch niet ofnauwelijks onderscheidbare individuen, die eveneens Standvogels zijn, leven
in degehelenoordelijke zone van dit areaal, van deAtlantische Oceaan
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Fig. 1 Verspreidingsgebiedvandekoolmees(Parusmajor).Erzijn ongeveer
30 geografische vormen ofondersoorten. Tussen de Westeuropese en Oostaziatische populaties bestaan slechts zeergeringe morfologische verschillen; zij
worden volgens Russische auteurs tot één ondersoort (major) gerekend (naar
Voous, 1960).
(Noorwegen,Frankrijk),totdeGroteOceaan(OostSiberië): zijworden
inéénondersoort samengevoegd fssp. major). Een kleinetwintig andere
ondersoorten leven tenzuidenvandituitgestrekteareaal.In weerwilvan
de gemiddeld zeer geringe verplaatsing van de individuen (althans in
Europa) is het ondoenlijk de ondersoort majorop bevredigende wijze
in populaties in te delen, hoewel de meest oostelijke gemiddeld bleker
vankleur zijn.Aangezienhet areaal continuis,maghet apriori niet uitgesloten worden geacht dat een gen, of misschien zelfs wel een genencombinatie, uit de Westeuropese bevolkingsgroep op den duur, na
talrijke generaties, in de Oostsiberische groep terecht komt en dat op
dezewijze demorfologische eenheid van dezepopulatiegroepen gehandhaafd blijft. Het gaat hier evenwel om een afstand van ruim 8000 km,
diedoor deverplaatsingvan eerstejaars vogels methoogstens gemiddeld
enkele kilometers per jaar overbrugd zou moeten worden. Hoewel met
lokale en individuele afwijkingen van het voor Nederlandse populaties
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berekende gemiddelde van deze afstand rekening moet worden gehouden,isdeafteleggenafstand welzógroot,datmetdeoverbruggingdaarvan minstens duizend of tweeduizend generaties gemoeid zijn. Dat zou
dan nog alleen opgaan onder de wel zeer toevallige omstandigheid dat
jonge individuen met hetzelfde gen (of dezelfde genencombinatie) zich
na elkegeneratie in dezelfde richting,namelijk van westnaar oost, zouden verplaatsen. Dit is in denatuur nauwelijks te verwachten. De beide
uiterste populaties zijn in dit geval in de praktijk niet door barrières,
maardoorafstandvanelkaargescheiden.Dezescheidingstaatgelijkmet
eengenetischeisolatievandegeografisch hetverstvanelkaar verwijderde
populaties, in dit geval de Westeuropese en de Oostsiberische koolmezen.
Ondanks datis,alsgevolgvandebewegelijkheid vandeindividuen,de
uitbreiding van een gen klaarblijkelijk niet aan duidelijke grenzen gebonden. Daarom moet 'menin depraktijk, niet alleen bij dekoolmees,
maarookinveleanderegevallen,welgenoegennemenmetzulkevageen
onbegrensde systematische eenheden als: de Westeuropese, de Middeneuropese of de Scandinavische populatie, of misschien zelfs wel met:
deNederlandse, de Gelderseen deVlielandsepopulatie.Zijworden alle
als populaties van de ondersoort majorbeschouwd. Daarentegen zijn
bijvoorbeeld de koolmezen van Corsica en Sardinië door een blekere
gelekleur van de onderzijde en donkerder gekleurdeflankente onderscheidenvanhunsoortgenotenvanhetvastelandvanEuropa.Zijkunnen
als een van major verschillend ondersoort worden afgescheiden (Parus
majorcorsusj. Dekoolmezen,dieindezegeïsoleerdegebiedenlevenkunnen als geografisch begrensde populaties worden beschouwd. Genenuitwisseling met populaties van het vasteland is niet uitgesloten, doch
niet aangetoond; deze kan op grond vandemorfologische discontinuïteitalshoogstens incidenteel voorkomend worden verondersteld.
De theorie van de populatie, ajs onderdeel van de soort, leidt tot de
erkenningvanniet-typologischeenniet-statischesoortseigenschappenen
soortskenmerken. Kenmerkend voor het uiterlijk van de soort zijn de
mateen het beeld van delokale individuele variatie (populatie-variatie).
Daarom zal thans aandacht worden besteed aan de betekenis van de
populatie, als infraspecifieke structuur, voor de processen die tot veranderingenvermeerderingvandesoortleiden.
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Geografische variatieincontinuepopulaties
Talrijk zijn de gevallen van geografische variatie binnen continue populaties.Voor dezevorm van variabiliteit kunnen alsvoorbeeld decontinuetrans-palearctischepopulatiereeksenvandeVlaamsegaai (Garrulus
glandarius) worden genomen (Voous, 1953; fig. 2 eh 3). De geografische variatievan dezesoort bestaatnietalleen daarin, dat alleVlaamse
gaaien uit Siberië door kleur en kleurpatroon van het verenkleed te on-

Fig.2 VerspreidingsgebiedvandeVlaamsegaai(Garrulus glandarius). Erzijn
mintens34 geografische vormen.De morfologische verschillen tussende WesteuropeseenOostaziatischepopulatieszijnzeergroot.Brede'bastaard-zone'tussen
Europese enSiberischepopulaties isgearceerd.

derscheidenzijnvanalleVlaamsegaaienuitWest-Europa.Minstenseven
opmerkelijk is het feit, dat de individuele variatiekrommen geografisch
verschuiven:inEuropa neemt defrequentie vanVlaamsegaaien meteen
donkerder en grijzere rug en met een grijzer getinte onderzijde van het
verenkleed van west naar oost geleidelijk toe, daarentegen neemt de
frequentie vanindividuenmeteensterkeroodbruinepigmentatievanhet
verenkleed in Zuid- en West-Europa toe van zuidoost naar noordwest
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Fig. 3 Vlaamse gaai (Garrulus glandarius): opvallende geografische variatie
inkoplekeningen oogkleur:
1 West-Europa (G.g.glandarius) 4 Himalaya(G.g.bispecularis)
2 West-Siberië(G.g.brandtii)
5 KleinAzië (G.g.krynicki)
3 Hondo, Japan (G.g.japonicus) 6 Achter-Indië(G.g.leucotis)
(fig.4).DeroodbruinekleurtypendieinIerlandzeerfrequent voorkomen
zijn schaarsinEngelandenzijn ophetvasteland vanEuropanietgevonden. De lichtbuikige en overigens ook bleke, beige kleurtypen met een
hogefrequentie inItaliënemeninFrankrijk vanzuidnaarnoord gaande
geleidelijk af en vormen in de Nederlandse populaties de zeer schaarse
uitersten van de regelmatige variatiekromme; uit de Scandinavische
populaties kent men deze kleurtypen niet. Omgekeerd zijn de in de
Scandinavische populaties voorkomende donkergrijze kleurtypen niet
uit Italië bekend. Zulke geleidelijke verschuivingen van de individuele
variatie in geografische richtingen worden 'clines' genoemd(Huxley,
1939).Er kunnen verschillende typen engradaties van dezezogenaamde
clinale variaties worden onderscheiden (fig. 5). Zij behoeven niet altijd
geleidelijk tezijn,maarhebbenwelaltijd betrekkingopcontinuepopulaties;veelalvertonen zijeengeografische gradiënt.
Degeografische gradiënt van clinalevariatieskan voorts oecologische
indicaties vertonen: de geografische variatie verloopt dan volgens
zogenaamde oecogeografische regels of klimaatsregels. Dezehebben een
duidelijke physiologische achtergrond. Naar mag worden aangenomen
isdegeografische variatie in dezegevallen door natuurlijke selectie ontstaan, of anders wordt dezedoornatuurlijke selectie in stand gehouden.
Voorbeelden bij warmbloedige Vertebraten zijn: het verschijnsel (de
'regel')vanBergmann (geleidelijke verschuivingvandevariatiekromrnen
voor de lichaamsgrootte ten gunste van meer frequent voorkomen van
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roodbruin

donkergrijs

Fig.4 Vlaamsegaai(Garrulus glandarius):frequentie-curvenvandekleurvan
debovenzijde vanpopulatiesinNoordwest Europa,die clinale variatie vertonen.
Er zijn 14 kleurklassenonderscheiden, van roodbruin (links) tot donkergrijs
(rechts) (naar Voous,1957).

grotere afmetingen, gaande van warmere naar koudere gebieden), het
verschijnsel van Gloger (matevan pigmentatiein verband met klimaat),
het verschijnsel van Allen (grootte van ledematen en lichaamsaanhangsels in verband met klimaat). Hoe groter de oecologische verschillen
(klimaat, vegetatie) in een uitgestrekte reeks van continue populaties,
des te opvallender kan de mate van clinale geografische variatie zijn.
Het geval van de koolmees, die, gaande van West-Europa tot OostSiberië niet noemenswaard in uiterlijk en eigenschappen verandert,
is dan ook geen regel. Natuurlijke selectie door verschillende oeco197

Fig. 5 Schema van degeografische verschuiving vanfrequentie-curven, A: bij
eenregelmatige cline:primaireintergredatie, B: bijeenbastaard-zone: secundaireintergredatie(naarVoousenVanMarie, 1953).
logische omstandigheden en genetische isolatie door afstand brengenin demeestevan dergelijke gevallen op zijn minst eengeringe mate
van geografische variatie van de geografisch uiterste populaties tot
stand. Deze variatie is met name gering bij die soorten, waarvan de
individueneengrotemobiliteit vertonen enwaarvan depopulaties daardooreenbelangrijkegenen-mengingondergaan(wintertaling,kemphaan,
velduil, pestvogel). Voor het herkennen of bij het beschrijven van alle
hiervoor vermelde, vaak zeer opvallende infraspecifieke variatie-structurenspelendekenmerkenofdeeigenschappenvanéénindividugeenrol
(zijkunnenzelfsmisleidendzijn)! hetgaatomdevariatievanpopulaties.
Geografische variatie door isolatie van populaties
Geografische isolatie van populaties kan tot stand komen door de verbreking ofverbrokkeling vaneenaanvankelijk continu areaal (veelalop
oecologische basis als gevolg van klimatologische of geografische omstandigheden), of door de actieve kolonisatie van geïsoleerde gebieden
aan de rand van het continue areaal (bijv. eilanden). Dit verschil in de
wijzevanhet ontstaan vangeografische isolatiekanleidentotverschillen
inhet effect van deisolatie.
Disjunctie van arealen Verbroken of verbrokkelde arealen zijn meer
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regel dan uitzondering bij allerlei verspreidingspatronen. De verbreking kan door een grote verscheidenheid van omstandigheden tot
stand zijn gekomen. Wanneer de oorzaak een verandering van klimaat
of van zeeniveau is geweest, vertonen de verspreidingspatronen van talrijke soorten breuken of gapingen op dezelfde plaatsen. Omgekeerd
kunnen op grond van zulkeregelmatigheden binnen eenfauna bepaalde
verbroken verspreidingspatronen aan bepaalde klimatologische of geografische veranderingen worden toegeschreven. Voorbeelden hiervan
zijn: het effect van delaatste pleistocene ijstijd op deverspreiding en de
geografische variatievan deEuropesebosfauna, heteffect vanderecente
klimatologische uitdroging van Midden- en Zuid-Australië op de verspreiding en de geografische variatie van de Australische bosfauna, en
het effect van depost-pleistoceneeiland-isolatie van Groot Britannië en
Ierland op de samenstelling en op de aanwezigheid van endemische
vormen in de Britse fauna.
Degeografische isolatievanpopulaties kan beschreven worden als de
scheiding van tweegenen-reservoirs.Deze leidt in de regel tot differentiatie van de gescheiden populaties welke zichtbaar wordt in het verschijnsel van degeografische variatie(ondersoortvorming). Dematevan
geografischevariatiekandaarbijalsregelwordenbeschouwdalseenaanduiding van de tijdsduur van de isolatie, dus van de geologische ouderdom en daarmede van de oorzaak van de scheiding.
Opgrond van dezeoverwegingenwordt eennauwsamenspel mogelijk
tussen het infraspecifieke taxonomische onderzoek (subspecies-onderzoek) en de zoögeografie. Daarbij moet opgemerkt worden, dat geografische variatie is vastgesteld bij elk kenmerk en bij elke eigenschap
(zowel morfologisch alsfysiologisch enethologjsch) waarin ook soorten
vanelkaarblijken tekunnen verschillen.Devoortdurende, somszeeringrijpende, veranderingen dieaan het aardoppervlak plaats vinden, hebben in overvloedige mate isolatie van populaties en daardoor geografische variatietot stand gebracht.Ook wanneer deaanvankelijk gescheiden populaties zich later weer verenigd hebben, zoals dit bij het pulserend inkrimpen en uitbreiden van het landijs in Noord-Europa en van
het regenwoudareaal in tropisch Afrika bij talrijke populaties het geval
moetzijngeweest,blijft heteffect enveelalookdeplaatsvandescheiding
zeer lange tijd (hoe lang?) zichtbaar door de bestendiging van de ontstane variatie. In zulke secondair continue arealen zijn de oorspronkelijk gescheiden populaties metelkaar verbonden door eengebied waarin
individuen van beidepopulaties zichonderlingvoortplanten. In dezezo199

genaamde zone van secundaire intergradatie vindt op grote schaal vermengingvan genenplaatsenkan eenuitzonderlijk brede lokale variatie
tot stand komen in een zogenaamde bastaardzone. Omgekeerd kan het
constateren van de aanwezigheid van een bastaardzone leiden tot zoögeographischegevolgtrekkingen, terwijl het feit van het bestaan vaneen
bastaarderingszone deconclusieinhoudt, dat deaanvankelijk gescheiden
populaties door hun voortplantingsgedrag (te weten: 'inter-breeding')
aangeven datzijéénsoortzijngebleven.
Inrecentetijd zijn ook door menselijke invloeden(vernietigingenveranderingvanbiotopen,verplaatsingen overdewereld)allerleiaanvankelijk geografisch van elkaar gescheiden populaties met elkaar in contact
gebracht, waardoor allerlei gevallen van introgressieve bastaardering in
groteenkleinebastaarderingsgebieden zijn opgetreden.
Uitbreiding door kolonisatie Geïsoleerde populaties kunnen ook ontstaan doorkolonisatieoveronbewoonbaregebiedenheen.Opdezewijze
moeten onder meer de fauna's zijn ontstaan van vulkanische eilanden
buitenofaanderandvandecontinentaleplatten('oceanischeeilanden').
Deze geïsoleerde populaties zijn, in tegenstelling tot die van de vorige
groep,in deregel voortgekomen uit slechtseengeringaantal individuen
(in eenaantal gevallenmisschien zelfs wel uit enkele). De genensamenstelling van dezepopulaties is dus van de aanvang af beperkter geweest
dandievandeoorspronkelijke populaties.Infeitehangt dezesamenstellingaf van degenenrijkdom diedeeerste,toevalligekolonisten naar het
eiland hebben meegebracht. Men onderstelt, dat deze betrekkelijke
genen-armoede demorfologische en oecologische plasticiteit van degekoloniseerde en zich vervolgens ontwikkelde populatie zal beperken.
Anderzijds bevordert deze beperking een eenzijdige en snelle ontwikkeling in een van de oorspronkelijke populatie verschillende richting, die
is aangepast aan de eveneens beperkte oecologische differentiatie die
oceanische eilanden kunnen bieden. Voor de behandeling van dit zgn.
'founder'-principemogenaardepopulatiegenetischebeschouwingen van
VanderVeen en Scharloo worden verwezen. Verschillende auteurs (o.a.
Mayr, 1965)hebben er voorts op gewezen, dat op kleine en geïsoleerde
eilanden populaties veelvuldiger en in sneller tempo uitsterven dan op
continenten. Zijschrijven dittoeaandegrotegevoeligheid vangenetisch
eenzijdig samengestelde populaties voor wijzigingen in de oecologische
omstandigheden. Op deze wijze wordt door een proces van uitsterven
van populaties (overigens een belangrijke factor in de evolutie)de ver200

vanging van verdwijnende of verdwenen populaties door nieuwe kolonisten bevorderd. Hierdoor blijft het proces van de söortsvorming op
geïsoleerde eilanden vrijwel onafgebroken aan degang. Inderdaad kunnen op allerlei eilanden vele, soms zeer spectaculaire stadia van geografische variatie, soortsvorming en soortsvermeerdering worden vastgesteld.Bijhettotstandkomenvanhetuiteindelijkeeffect vandeisolatie
van genetisch eenzijdig samengestelde populaties spelen voorts nog de
volgendefactoren eenbelangrijke rol:deafstand van deeilandentot het
dichtstbijzijnde vasteland, degrootte van deeilanden (matevan oecologischemogelijkheden), hetaantaleilandenvan dearchipel (mogelijkheid
van kolonisatie en her-kolonisatie vanaf de eilanden onderling), en het
aantalgrotepredatoren (meestalafwezig). Beroemdevoorbeelden zijnde
Galapagos Eilanden, Hawaii, delen van de Indo-Australische archipel,
deCanarischeEilanden.
Soortsvermeerdering na isolatie van populaties
In de loop van de geschiedenis van de aarde is het veel voorgekomen
dat van elkaar gescheiden populaties door het verdwijnen van geografische verspreidingsbarrières met elkaar zijn herenigd. Zo'n hereniging
kan beschreven worden als de ontmoeting van twee voortplantingsgemeenschappen. Het voortplantingsgedrag van de individuen van de
elkaar ontmoetende groepen bepaalt of de begonnen genetische isolatie
zalwordengehandhaafd, ofdatvermengingtot ééngenenhoeveelheidzal
plaats vinden. In het laatste geval is de uitgangssituatie van één voortplantingsgemeenschap, dus vanéénsoort, met volledigevermenging van
genenhersteld. De samenstellingvan de genenvoorraad behoeft daarbij
niet dezelfde te zijn gebleven; deze zal in demeeste gevallen zijn gewijzigd.
Wanneer geen volledige 'inter-breeding' plaats vindt en de populaties
op de ontmoetingsplaats onderlinge voortplantingsisolatie aan de dag
leggen,gedragenzijzichterplaatsealstweesoorten.Waarindeontmoetingsgebieden de populatie-arealen over elkaar heen schuiven, is sprake
vantweesympatrischesoorten.Geografischeisolatievanpopulaties heeft
aldus tot vermeerdering vanhet aantal soorten geleid. In populatiegenetischetermen zougezegdkunnenworden, dattweepopulatiesofpopulatiegroepen ontsnapt zijn aan desamenbindende krachten vanééngenen'pool'. Geografische isolatie is de eerste stap geweest in het proces van
de vermeerdering van soorten, de soortsvorming of speciatie.
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Geografische scheiding en hereniging van populaties zijn verschijnselen diein denatuur veelvuldig voorkomen. Langniet altijd bereiken zij
het stadium van de soortsvermeerdering. In de loop van de langdurige
geschiedenis van de aarde moeten zij evenwel tot die geweldige ontplooiingen specialisatievangenenvoorraden hebben geleid, diethansin
de verscheidenheid en differentiatie van de soorten zichtbaar is. Dit is
eenbelangrijk onderdeelvanhetevolutiegebeuren.Dezeverscheidenheid
enrijkdom aan soorten heeft klaarblijkelijk in allegeologischeperioden
bestaan. Het verschijnsel van de geografische soortsvorming kan inwezen als een differentiatie van populaties worden beschreven. Het proces
dattotdezedifferentiatie leidt,isopveleplaatsenindewereldenbijvele
diergroepenmetgeslachtelijkevoortplantingvastgesteld.Waarprocessen
vansecundaireverenigingvanaanvankelijk geografisch gescheidenpopulaties thans aan de gang zijn, kan in het verband van deze gedachtenontwikkeling van natuurlijke experimenten op grote schaal worden gesproken. Tallozevoorbeelden, veelal met zoögeografische interpretaties,
zijn beschreven uit de groepen van de zoogdieren, vogels, reptielen,
amfibiën, zoetwatervissen, vlinders, en vele andere land- en zoetwaterdieren, in mindere mate ook bij mariene organismen (zie Mayr, 1963).

Isolatiemechanismendie tot soortbarrières leiden
Thans dient de vraag te worden besproken, welke mechanismen bij
de isolatie van populaties werkzaam zijn. Daarbij is onderscheid gem a a k t tussen morfologische differentiatie e n genetische differentiatie.
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Morfologische differentiatie D e notie van de morfologische verscheidenheid van de individuen van twee elkaar ontmoetende populaties
voert terug totdemorfologische entypologische systematiek. Voor zover
de morfologische differentiatie niet direct te maken heeft methet voortplantingsgedrag, bestaat er geen verband tussen d e mate van morfologische differentiatie en de mate van voortplantingsaffiniteit van populaties.
I n d egroep vand evogels vertonen zulke in kleur e n kleurpatroon van
het verenkleed zo opvallend verschillende populaties als die van de
zwartkopgors en de bruinkopgors (Emberiza melanocephala en E.
brunkeps) en die van d e bruine lijster e n N a u m a n n s lijster (Turdus
eunomus en T. naumarmi) in h u n geografische contàctgebieden géén
voortplantingsisolatie, terwijl daarentegen de zeer veel meer o p elkaar
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gelijkende groepenvandegeelgors en decirlgors (Emberiza citrinellaen
E. cirlus)en van de zanglijster en de koperwiek (Turdusphilomelos en
T. iliacus)zich als sympatrisch levende soorten gedragen (kaarten en
tekstbijVoous,1960).
In de systematiek van de zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen
(Larus agentatusenL.fuscus) zijn dekleur van demantel en het kleurpatroon vandevleugeltoppenaltijd alsdebelangrijkste kenmerken voor
deonderscheidingvanondersoorten ensoortenbeschouwd.Smith(1966)
onderzocht tweein arctisch Canada sympatrisch levendepopulaties van
'grotemeeuwen', teweten:Larus(argentatus) thayerienLarus (glaucoides)kumliem.Hij kon daarbij in het veld geen enkele betekenis van de/
genoemdekenmerkenbijdepaarvormingvan dezemeeuwen ontdekken.
Daarentegen steldehij vast, dat dekleur van het oog (deiris)en van de
oogrand (het ooglid)en decontrastwerking vanhun kleurverschillen de
doorslag gaven bij het tot stand komen en het in stand blijven van de
paren.Dezekenmerken,dieinditopzicht door Smithinhetveldwerden
beproefd en bij geringde exemplaren werden gewijzigd of 'omgekeerd',
wordenin desystematiek van degrotemeeuwen slechtsinzeer beperkte
mate gebruikt.
Al deze verschijnselen ondersteunen de stelling dat de morfologie
van individuen als isolatiemechanisme tussen sympatrische populaties
(c.q. soorten) op een andere wijze gewaardeerd moet worden dan men
totvoorkortindemorfologischesystematiekgewendwas.Het onderzoek
naar de betekenis van gedragsverschillen tussen populaties is een onmisbaar onderdeel van de werkzaamheden van de systematicus geworden.
Dezogenaamdenumerieketaxonomie,dieinwezennietandersisdan
eengerationaliseerdemorfologische systematiek,biedt daarom indepopulatie-systematiek geen nieuwe mogelijkheden. Door het gebruik van
computersen devervangingvannamen door code-nummerskan devergelijking van populaties en populatiegroepen worden vereenvoudigd en
mindersubjectief wordenbeschreven.In depopulatie-systematiek geven
evenwel niet de morfologische zaken, maar geeft het voortplantingsgedragvanpopulaties dedoorslag.
Genetische differentiatie Elke vorm van morfologische differentiatie
beziteengenetische ondergrond, iniedergevaleenpopulatie-genetische.
Onafhankelijk vanmorfologische differentiatie wordt isolatievan elkaar
ontmoetende of sympatrisch levende populaties bevorderd door krui203
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sings-steriliteit:eventueel in de natuur ontstane bastaarden zijn steriel.
Genen-uitwisselingtussendepopulaties doorkruisingvanindividuenuit
verschillendepopulaties wordt op deze wijze geblokkeerd (Mayr,1963:
551-552). Genetische isolatie van elkaar ontmoetende of sympatrische
populaties karç,ook worden bereikt door discriminerende selectie van
overigens welfertiele bastaarden door de voortplantingspartners uit de
beidepopulatiegroepen.Ethologischeaspecten(gedragspatronen)kunnen
daarbij een grote rol spelen. Het isolerend effect van ethologische differentiatie van populaties die in morfologisch opzicht in geringe mate
gedifferentieerd zijn, kan zeer groot zijn. Bij grote gedragsverschillen
treden onder deze omstandigheden dubbelgangersoorten ('sibling
species') op. Dit zijn sympatrisch levende populatiegroepen die uitwendig sterk op elkaar gelijken, doch voortplantingsisolatie bezitten en die
zich derhalve tegenover elkaar als soorten gedragen. Talrijke voorbeelden daarvan zijn uit allerlei diergroepen bekend. De klassieke en meest
spectaculaire voorbeelden zijn aan Drosophila's en aan vogels ontleend:
glanskopmees versus matkopmees (Paruspalustris en P. montanus),
kleine karekiet versus bosrietzanger (Acrocephalus scirpaceusen A.
palustris). Perdeck (1957) beschreef het geval van de sprinkhanen
Chorthippus brunneus en C.biguttulus waarvan de bastaarden wel fertiel
zijn, maar waarbij de zang van de bastaard-mannetjes door de wijfjes
vangeenvanbeidesoortenwordtgeaccepteerd.Hierdoorzijndebastaardmannetjes in de natuur vrijwel van voortplanting uitgesloten en is verdere vermenging van genen geblokkeerd.
Populaties op de grens van ondersoorten en soorten
Tot wanhoop van beschrijvende systematici verschaft het morfologische
soortsbegrip lang niet altijd duidelijke criteria om soorten van elkaar te
onderscheiden, laat staan om alle individuen van een soorts-etiket te
voorzien. De toepassing van het populatie-principe heeft daarin geen
verbetering gebracht. Deze situatie komt in hoofdzaak voort uit deomstandigheid dat in de natuur talloze graden van isolatie worden aangetroffen. Degenen-'pool'van velegeïsoleerdepopulaties isdaardoor niet
gesloten. Soortsbarrières worden in verschillende mate overschreden:
er zijn allerlei gradaties en typen van soorten.
Tussen een totale en een zeer onvolledige voortplantingsisolatie van
sympatrisch levende populaties zijn alle denkbare overgangen beschreven. In de meeste gevallen betreft het populaties waarvan op zoögeo204

geografische gronden kan worden aangenomen, dat hun sympatrie gevolgdisopeenbetrekkelijkrecenteherenigingvangeografisch gescheiden
populaties. De zeer weinig frequente gevallen van gemengde paarvorming in Zuid-Duitsland van de overwegend Zuidwest- en Noordeuropese bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) en de overwegend
Zuidoosteuropese withalsvliegenvanger (F.albicollis) heeft geen aanleiding gegeven tot een algemene (plaatselijke) vermenging van de genenvoorraden, zodat er ondanks de potentiële voortplantingsaffiniteit geen
aanleidingbestaat aldezevliegenvangerspopulaties inéénsoort onder te
brengen. Daarentegen is het voortplantingscontact van de van huis uit
Europese geelgors (Emberizacitrinella) met de Aziatische witkopgors
(E. leucocephalos) vaneenzodanigeomvang,dat weliswaarnietvaneen
volledige,maartochwelvaneenaanzienlijkevermengingvankenmerken
inhetgebiedvandeelkaarontmoetendepopulatiesinWest-Siberiëmoet
worden gesproken. De mate van 'inter-breeding' van de populaties is
nietvolledigbekend. Naargelangvandeschattingvan deomvang daarvan en van het morfologische of 'biologische' (populatie-)uitgangspunt
verschillendeauteursvanmeningoverdevraagofdezepopulatiegroepen
nogtot één soort, dan wel reeds tottwee soorten moeten worden gerekend. Talrijke overeenkomstige gevallenuit andere diergroepen zouden
genoemd kunnen worden. Deze populaties kunnen als 'semispecies'
wordenaangeduid;zijzijnnogslechtshalverwegeopdewegvanhetproces van de soortvorming gevorderd.
Het voortplantingscriterium bij het hanteren vanhet soortsbegrip van
sympatrischepopulatieswordt opdespitsgedreveninhetgevaldattwee
populaties zichop dezelfde plaats,doch ineenverschillende tijd vanhet
jaar voortplanten. Genen-uitwisseling vindt op deze wijze niet plaats
en de situatie voldoet aan dedefinitie van gescheiden soorten.
OpheteilandKerguelenindezuidelijkeIndischeOceaanbroedentwee
morfologisch weinig verschillende populaties van stormvogels(Pachyptila desolataen P. belcheri) in op elkaar volgende broedseizoenen in
dezelfde broedholen (Fleming, 1941). Op grond van deze situatie worden zij als twee soorten beschouwd. Doch de morfologische verschillen
zijn gering en de pelagische verspreidingsarealen zijn complementair
(P.desolataisantarctisch;P,belcheriissubantarctisch),zodat zijookals
geografische vormen van één soort zouden kunnen worden aangemerkt. Zij zouden zich waarschijnlijk ook wel als zodanig gedragen,
wanneer er meer broedplaatsen dan alleen het eiland Kerguelen in de
wijde subantarctische waterenvan deIndische Oceaan aanwezig zouden
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zijn. Op grond van overeenkomstige situaties en overwegingen worden
door Bourne en Warham (1966) de sympatrische populaties van een
vroegbroedendesubantarctischereuzenstormvogeleneenlaatbroedende
antarctische reuzenstormvogel op Macquarie Eiland, in de Zuidelijke
IJszee ten zuiden van Nieuw-Zeeland, als twee soorten onderscheiden
(MacronecteshallienM.giganteus). Tussen deindividuen van dezezich
klaarblijkelijk niet vermengende populaties ontdekten de genoemde
auteurs kleinemaar constante morfologische verschillen. De uitwendige
verschillenopgrondwaarvandeindividuenvandeanderepopulatiesvan
dezewijdverspreidestormvogelsonderscheidenzoudenkunnen worden,
zijn evenwelnogniet duidelijk, zodat deindelingintweesoorten,buiten
Macquarie Eiland, nog slechts ten delemogelijk is.
De toepassingvanhet voortplantingsciiteriumraakt in moeilijkheden
wanneer de arealen zo sterk verbrokkeld of geografisch zo scherp van
elkaar gescheiden zijn, dat voortplantingscontact tussen populaties niet
mogelijk is. Het gaat hier bijvoorbeeld om eilandpopulaties van landdierendie,wanneerzijenigematevangeografische variatie(dooreilandisolatie) vertonen, aanleiding kunnen geven tot veel verschil van opinie
bij de toepassing van het geografische en 'biologische' soortsbegrip.
Degrenzenvandesoort wordenindezegevallenveelalarbitrair envergelijkenderwijs bepaald.Omdematevangeografische eilandvariatiebinnen zo'n arbitraire soort te illustreren, moge verwezen worden naar de
klauwierachtige vogel Pachycephala pectoralis,die van Oost-Indonesië
tot de Fiji Eilanden door Galbraith (1956) wordt ingedeeld in 57goed
herkenbare eilandvormen, met daarnaast nog 3, ten dele sympatrische
'satelliet'-soortenin7geografischevormen.Bijelkaarvertegenwoordigen
zijminstens64geheelofgedeeltelijkgeïsoleerdepopulatiegroepen.Alleen
tenaanzienvan desympatrisch levendepopulatiegroepen (de 'satelliet'soorten) kan van het bestaan van subjectieve soortsgrenzen wordengesproken.
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Sterk verbroken continentale arealen kunnen overeenkomstige problemenopleveren.Dekleineofzeerkleinegeïsoleerdeenveruitelkaargelegen populaties van kleine dennebos-boomklevers uit Europa, Azië en
Noord-Amerika worden door verschillende auteurs (o.a. Voous, 1960,
1962), ondanks de zeer grote verspreidingsdisjuncties, als één geografische soort beschouwd:Sitta canadensis. Hetisevenwelniet vasttestellen of de kleine, geïsoleerde groep van Corsica, de enige Europese
populatie, zich alspopulatie in voortplantingscontact zou gaan mengen
metbijv. deKleinaziatische ofdeNoordamerikaanse groep.Ethologisch
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onderzoek van Löhrl (1960)aan vogels in gevangenschap heeft aan het
licht gebracht, dat het geluid van de Corsicaanse boomklever bij de
Canadesegeenreactiesteweegbracht; devogelsspraken eenanderetaal
en werden daardoor verhinderd elkaar als voortplantingspartners te
herkennen. Of hun eventuele gemengde nakomelingschap vruchtbaar
zou zijn, is onbekend. Door de langdurige en totale isolatie is er, naar
opgrondvanLöhrl'sproevenmagwordenaangenomen,eenzekeremate
vanpotentiële voortplantingsisolatie tussen depopulaties bereikt, waardoor dezezeker meer dan dehelft van dewegnaar deontwikkeling van
geografische soortvorming zijn opgegaan. Dit ligt op de wegvan de te
verwachten ontwikkeling. Het is daarom weinig interessant er over te
twisten, of dezepopulaties als ondersoorten van één soort, dan welals
twee of meer soorten moeten worden opgevat. In het laatste geval kunnendegescheidenpopulatiesondereigensoortnamenalsonderdelenvan
één superspecies worden aangegeven. In de populatie-systematiek
isopdezewijzeruimtevoorveleovergangentussenwatsoortenengeen
soorten zijn.
Ook binnen continue ketens van populaties zijn beperkingen van
volledig voortplantingsvermenging beschreven. Bij de zogenaamde
ringsoorten herkennen de geografisch uiterste populatiesvan een ringvormig gesloten reeks van populatieselkaarniet,ofnietmeer,alsvoortplantingspartners. Hoedezesituatietot standkomt,moetinelkspeciaal
geval worden nagegaan; dit is het gevolg van het hierboven besproken
verschijnsel van geografische isolatie door afstand. Een eerste stap in
de richting van verminderd voortplantingseffect bij ver van elkaar verwijderde populaties binnen grote arealen wordt door Mayr geciteerd
(1963:493): inlaboratoriumexperimenten vanPattersonenDobzhansky
vond een volledig voortplantingscontact plaats tussen individuen van
Drosophilapallidipennisuit Mexico(Vera Cruz)enBrazilië(SäoPaulo);
de Fl-mannetjes bleken evenwel steriel te zijn. De auteurs vinden in
deze situatie geen aanleiding om de populaties als twee soorten te
beschouwen.
Andersligt dezaak wanneer opéénplaatsvaneenverminderd of van
géén voortplantingseffect van populaties sprake is. Actieve kolonisatie
van kleine arealen, bijv. van vulkanische eilanden vanaf een continent,
isgeenzaak diemaar éénmaal kan geschieden, doch diemeermalenkan
plaatsvinden. Door zo'n kolonisatie vestigt een kleine genenvoorraad
zich in een meestal beperkt areaal. De in de aanvang te verwachten
oecologische plasticiteit van dekoloniserende populatie is daardoor niet
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groot. Daarentegen kan de hierop volgende 'genetische drift' binnen de
aanvankelijk kleine,maarzichinzijnnieuweomgevingsterkuitbreidende
populatie,aanzienlijk zijn. Eenna eenlangetijd opnieuwgeslaagdevolgende kolonisatie van dezelfde continentale stam kan wederom weinig,
maarwaarschijnlijk anderegenennaarhetzelfdeeilandbrengen;dekans
dat een verminderde of geen voortplantingsaffiniteit tussen de groepen
meteenbeperkte of, wathun samenstellingbetreft, uitelkaar 'gedreven'
genenverscheidenheid zalbestaan,isgroot.Hetmerkwaardigeengrotendeels tot kleine eilanden beperkte verschijnsel van sympatrisch levende
populatiesvantweeofmeerveelopelkaargelijkendesoorten,wordtdoor
dezezgn. dubbelekolonisatie verklaard. Dezepopulatiesvertonenveelal
een onderlinge oecologische differentiatie, waarmede overeenkomstige,
meestalkleine,dochsomsookzeeropvallendemorfologische verschillen
gepaardgaan.Detweesoorten vinkenop deCanarischeEilanden(Fringillacoelebs enF. teydea)ende drie soorten dodaarzen op Madagascar
(Podicpespelzelnii,P.rufolavatus,P.ruflcollis, zieVoousenPayne,1965)
kunnen als voorbeelden worden genoemd. Dit verschijnsel van de zgn.
'character-displacement' treedt in principe overal daar op, waar twee
populatiesvanveelopelkaargelijkende soorten sympatrischvoorkomen
en daardoor in verschillende oecologische omstandigheden ('niches')
worden 'gedrukt'. Over ditverschijnsel wordt in debijdrage vanBakker
gesproken.
Wanneer aanhet proces van de dubbelekolonisatie ook nogdekolonisatievaneilandtoteiland(metdaaropvolgendeisolatie)ineenarchipel
van aanvankelijk onbewoondeeilanden wordt toegevoegd en vervolgens
herkolonisatie vanheteersteeilandvanuithettweedeeilandplaatsvindt,
wordt een situatie bereikt als die van Darwins vinken ('Geospizidae')
opdeGalapagosEilanden.Hetisdaarbijeenallerminstverrassendezaak
dat de eilandpopulaties van de grondvinken van het geslacht Geospiza
slechts op zeer onbevredigende wijze tot soorten kunnen worden herenigd.Alleenhet voorkomen vansympatrische,zichinhun voortplanting
niet vermengende populaties, kan hier als handvat voor de formele
onderscheiding van soorten worden gebruikt.
Eenmaal van vermenging in een grote genen-'pool' uitgesloten, is
de zelfstandige ontwikkeling van het genen-materiaal van een kleine
populatieniet meer tegen te houden. Omgekeerd kunnen ook betrekkelijk zwakke en geenszins alleen morfologische isolatie-mechanismen de
barrière tussen wijd verspreide en individuenrijke soorten in stand houden.Tussendewildeeend(Anasplatyrhynchos) endepijlstaart (A.acuta)
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bestaat in Noord-Amerika, Europa en Azië een vrijwel volledigevoortplantingsscheiding.Demorfologische verschillentussendemannetjes zijn
groot,maarhetzijnvoornamelijk deethologischeverschillen(verschillen
inpaarvormingsgedrag) diealsisolatie-mechanismedienstdoen.Worden
deze (zoals in gevangenschap) buiten werking gesteld, dan kunnen de
individuen van deze in de natuur stabiele vormen een panmixium vormenmetvolledigefertiliteit van debastaarden. Genetische fertiliteit kan
zelfs blijven bestaan, wanneer de morfologische differentiatie zo ver is
voortgeschreden, dat desympatrische populaties in de natuur niet meer
te vermengen zijn doordat de copulatie-organen van de individuen van
deverschillende populaties niet op elkaar passen. Dit ishet geval bij de/
Europese soorten van het vlindergeslacht Pieris.Door kunstmatige bevruchting kon Lorkovic (1951) fertiele bastaarden van alle Europese
soorten verkrijgen; zonder kunstgrepen in het laboratorium is het ontstaan van zulke bastaarden onmogelijk.
De hantering van de populatie als basis-eenheid van de systematiek
behoeft indepraktijk niet opdespitsgedreven teworden. Wanheer uitsluitend aan geografisch bepaalde populatiesdesystematischestatusvan
subspecies wordt gegeven, kan de vraag worden gesteld hoe het ene
individu vandebontekraaigenoemd moet worden, dat 'toevallig' in de
Nederlandse populatie van zwarte kraaien is achtergebleven en die daar
met een zwarte kraai als voortplantingspartner broedt. Dit is overigens
nog geen bewijs van conspecifiteit; het bewijs daartoe wordt geleverd
door het bestaan van een gemengde populatie, oostelijk van de Elbe.
De gehele Nederlandse populatie heet Corvus coronecorone. Ook die
enebontekraaimaakt van dezepopulatie deeluit. Moethij daarom ook
C. c. corone heten? Of moet in dit geval teruggekeerd worden tot de
typologischeperiodeendieenebontekraaidaarom toch maar C. corone
comixgenoemd worden.Ishetbezwaarlijk, dat dit instrijd zou zijn met
dedefinitievolgenswelkevanéénsoort opéénplaatsmaar éénpopulatie
kan voorkomen?
Slotbeschouwing
De hantering van depopulatie als basisbegrip van dezoölogischesystematiek vindt in depraktijk arbitrair plaats. Wat de consequenties hiervanzijn hangt af vanwat bekendisomtrent debestudeerde diergroepen
van devoorkeur van deonderzoeker voor morfologische of geografische
argumenten of, zo men wil,ook van zijn wijdheid van blik.
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In ieder geval heeft het populatie-principe de diersystematicus weer
teruggebracht, of misschien voor het eerst pas goed geleid naar alle facettenvandebiologie.Daarmedezijndegrenzenvandesoortalseensystematisch taxonvervaagd.Inplaatsdaarvaniseeninzichtverkregenin
degenetische continuïteit vangescheiden en zich vervolgens differentiërende populaties. In het voortplantingsgedrag van sympatrische populatiesheeft desystematicuseencriteriumvoordesoortsonderscheiding
gevondendatbruikbaarder is dan dat voor de onderscheiding op morfologische gronden alleen. Gelijktijdig hebben de werkzaamheden behorende bij het systematische onderzoekzichtotverbuiten degrenzen
van debeschrijvende morfologie uitgebreid.

210

Nabeschouwing

PROF. DR. D. J. KUENEN

In de voorgaande serievoordrachten is een aantal onderwerpen diebetrekking hebben op de vraagstukken van de populatiebiologie aan de
ordegekomen.Delezermagechternietdeillusiehebben,dathijnualles
weet van populatiebiologie,enzelfsniet dat alle belangrijke onderdelen
daarvan zijn besproken. Toch zal men zich nu een beter beeld kunnen
vormen van deaard van deproblemen waarmee depopulatiebioloog in
contact komt.
Een van de opvallende dingen die uit deze voordrachten naar voren
komtisweldatertallozeenzichkrachtigopdringendevragenzijn,waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. Het is ook duidelijk, dat
men hetnietbijhet stellenvan devragen enhet constateren van lacunes
inonzekennislaat,maaropveleplaatsenaanhetwerkisomgegevenste
verzamelen, formuleringen te verbeteren, theorieën op te bouwen en te
vernietigen, om aldus aan de voortgang van deze tak van wetenschap
zijn bijdrage te leveren.
Veel van het onderzoek is van zeer lange adem, en kenmerkend voor
veel van het veldwerk is, dat het pas resultaten kan opleveren als een
grootaantalgeneratiesisbestudeerd.Degeneratieishiereen belangrijke
eenheidvantijd.Detoenamevan het aantalindividuenkanpergeneratie
gemeten of berekend worden, per generatie is eenmaal uitwisseling van
genenmogelijk, envaakvalteengeneratiesamenmeteenjaarcyclus. Het
isbegrijpelijk dat deverleidinggrootisomtetrachtengeïsoleerdevragen
sneltebeantwoorden door proeventedoenmetlaboratoriumdieren met
een korte generatieduur waardoor per tijdseenheid veel meer gegevens
zijn teverkrijgen.Het zijn vooral insekten dieaan dete stellen eisen als
proefdieren voldoenenwaarbijmenondergereguleerdeenexactbekende
omstandigheden betrouwbare resultaten krijgt.
Maarmenmagnietvergeten,datderesultatenhierdoorbelastzijnmet
de voorwaarden van dergelijke proeven, en helemaal niet direct toepasbaar zijn opwaterinhetveldgebeurt. Het zijn modellen, waarbij uitge211

gaan wordt vanpremissen diedeonderzoeker heeft uitgedacht. Hoeverstandig dit denkproces ook isgeweest, de werkelijkheid kan anders zijn,
en bij het onderscheid tussen wat essentieel en wat minder belangrijk is,
kunnen grotefouten gemaakt worden.Erligteengrote ruimte tussen de
laboratoriumresultaten en de veldtoepassingen. Wie dat vergeet kan op
dwaalwegengeraken;wiehetzichgoedvoorogen houdt, heeft tweecomplementaire bronnen omzijn gegevensuit teputten.
Niet alleen delange duur van het veldwerk, ook het ontelbaar aantal
variabelen iseengrotemoeilijkheid van dit onderzoek. Menkan gemakkelijk in de gegevens verdrinken, en de analyse ervan brengt zijn eigen
problemen van mathematische enstatistische aardmee.
Somslukt het een 'sleutelfactor' ophet spoortekomen,eenfactor die
een zo overheersende rol speelt, dat deinvloed van andere factoren verwaarloosd kan worden. Maar eenieder ziet welin dathet aanwijzenvan
zo'n sleutelfactor niet overhaast kangeschiedenendat veelvanhetwerk
dat men kan nalaten als diefactor eenmaal is gevonden, voordien reeds
verricht moet zijn om die factor te vinden.
Onder de vraagstukken die nog open staan is een aantal van intraspecialistischeaard.Daarmeeisbedoeld dat eenonderzoeker binnenzijn
eigenterreinvan directe interesse de oplossingkannastreven. Maareen
van dedingen die dezeserievoordrachten en het daaraan voorafgaande
overleg duidelijk hebben getoond, is dat er nog meer aandacht besteed
moet worden aan deinterrelaties van devakken. Dit lijkt eenhaast loze
kreet te worden, want ieder die zichzelve respecteert moet zoiets ten
minsteéén keer perjaar zeggen. Desondanks ishet hier wellicht eengeschikteplaatsomernogeens deaandacht voor tevragen.
Inhetbeginvaneenonderzoek opeennieuwterreinvanwetenschapis
defeitelijke kennis nog niet genoeg om met anderen eenvruchtbaar gesprektekunnenvoeren.Danvolgteenperiodewaarindatwelhetgevalis
enwaarbijmeneengedachtengangofeentechniekuitanderevakgebieden
metvoordeelkantoepassenopdeeigenproblemen.Maarwachtmendaar
te lang mee, dan raakt men zo gehecht aan eigen gedachtengangen en
probleemstellingen dat men niet langer toegankelijk is voor suggesties
vananderen, diedan alsstoringen worden ervaren.
Gelukkigismenindeverschillendetakkenvandepopulatiebiologienu
nogmerendeels duidelijk indetweedefase. Enkelevan decontactpunten
voor onderling overleg kunnen hier genoemd worden, waarbij vanzelf
ookenkelevandebelangrijkste problemen dietijdens ditsymposium aan
de orde zijn geweest nog eens naar voren kunnen worden gebracht.
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Het eerste geval van divergentie waar convergentie gewenst is vormt
hetzoölogischeenhetbotanischeaspectvandepopulatiebiologie.Deverschillentussenplanten en dierenzijn natuurlijk weldegrondslag vandie
divergentie, maar er lijkt meer te zijn, en dat komt tot uiting in de aard
van debeoefenaren. Binnendeplantenoecologie ishetniet depopulatiebiologie(zoalshieraandeordegesteld)diehetmeesttot ontwikkelingis
gekomen maar veeleer de plantensociologie. Weliswaar viel die buiten
het bestek vandit symposium, maar de bijdrage van Van Dobben gaat
toch alin dierichting. Hetbetreft hiereenvakgebied dat oorspronkelijk
door systematici is ontwikkeld en dat daarvan nog steeds duidelijk de
signatuur draagt.
/
Het experimentele aspect komt pas geleidelijk tot ontwikkeling en
daarbij heeft de landbouwwetenschap een belangrijke rol gespeeld. De
voordrachten van Van Dobben en Zadoks hebben u dat kunnen leren.
Het woord populatie speelt in de plantenoecologie ook niet die voornamerol diehet in de dierkunde heeft.
Maar behalvedezebenaderingswijze enterminologieishet opvallende
en fundamentele verschil toch wel dat planten een vaste standplaats
hebben,eenveelgroteremodificeerbaarheid vertonenendat het individu
alseenheidveelminderbruikbaarisdanbijdieren.Ookhiermoetmende
tegenstellingen niettescherp stellen:ook in dedierkunde ishet individu
alsnumerieke eenheidmaar van betrekkelijke waarde,en eenzelfde aantal kan zeer verschillende betekenis hebben, afhankelijk van de ouderdom, het geslacht of degezondheidstoestand van de betrokken individuen.
De verschillen tussenplanten en dieren en tussen botanie en zoölogie
bestaan. Maar debotanicus en dezoöloogkunnen zekerveelvan elkaar
lerenalszijprobereneikaarsbenaderingswijze tebegrijpen endekenmerkende eigenschappen van hun objecten goed voor ogen houden.
Er is al opgemerkt, dat het woord 'populatie' bij de oecologen onder
de botanici niet die rol speelt die de zoölogen er aan toekennen. Volgt
men het woord verder door de diverse vakgebieden, dan zien we dat
het in desystematiek ookeeneigenaccent heeft.
Voor de systematicus iseen populatie een groep onderling potentieel
kruisbare individuen die in een bepaald areaal voorkomt en die we als
desoort A.b.van deauteur C.kunnen beschouwen. Het iseen morfologischmin of meer duidelijk af te grenzen groep. Voor deoecoloog isde
populatie een groep onderling potentieel kruisbare individuen dieineen
bepaald gebied voorkomt en die A.b. heet.
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Het verschil tussen areaal in de eerste formulering en gebied indie
tweedeis belangrijk. Binnen het areaal van een systematische populatie
kunneneengrootaantaldeelpopulatiesvoorkomen dieelkhetobjectvan
een oecologische bestudering kunnen zijn. Het systematische begrippopulatie zal dus in deregel veelruimer zijn dan het oecologische.
Voordesystematicusisdeinvoeringvanhetbegrippopulatieeenstap
vooruit bij deformulering van het soortsbegrip. Voor deoecoloog isde
populatie meestaleenveelkleinereeenheidwaaraan hijheteenof ander
wenst te bestuderen. De systematicus constateert een beperking van
genenuitwisselingaandemorfologischeverschillentussenzijnpopulaties;
deoecoloogneemteenbeperkteimmigratieenemigratieaan,ofstelt die
experimenteelvast,alsuitgangspuntvoorbepaaldekwantitatievestudies.
Maar ondanks deze verschillen moet ook tussen de oecoloog en systematicus nader overleg gestimuleerd worden. In de voordrachten van
mejuffrouw Andreas errdeheer Voous zijn daarvoor veleaanknopingspunten te vinden. De oecoloog ismaar al te vaak tevreden alshij maar
eennaamkan geven,enhijbezintzichnietgenoegopdevragendieachter dienaamgeving liggen. Hij dient zichte realiseren dat zijn werk ten
deledegegevensverschaffen moet waar de systematicus opzit tewachten en omgekeerd, dat de systematicus misschien al veel weet wat de
oecoloogbijzijnonderzoekkangebruiken. Deoecologen bijwiebelangstellingjuist in derichtingvan soortsvorming en selectiegaat (enzulken
zijnervelen),bevindenzichineen idealepositie om bij dit overleg een
grote roltespelen.
Datgeneticaenoecologiesteedsmeermetelkaarverwevenrakeniswel
genoegzaam bekend. De voordrachten van Van der Veen, Scharloo en
Bakker geven daar een indruk van, waarbij het accent in deze trits geleidelijkvanhetgenetischenaarhetoecologischeaspectvandepopulatie
verschoof.
Degenetischeproblemen diemenmetpot enpotlood tracht optelossen blijken nauwe relaties te hebben met die van de populatiebiologie,
waar men voor andere vraajgstellingen vaak gelijk materiaal en gelijke
technieken gebruikt. Menontmoet hiereensomswatverwarrende,maar
niettemin stimulerende verstrengeling van oecologische, genetische,
systematische en fylogenetische termen, waarbij we dan ook weer over
soortsvormingmoetensprekenendusoverhetsoortsbegripmoetengaan
nadenken. Ook deaansluiting tussen het betoogvan Bakker en dat van
Zadoks over epidemiologie, en waar degeneticaherhaaldelijk als praatstofbrug fungeert, springt duidelijk in het oog.
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Delezerisdoor Klompmildbehandeld. Hijheeft debetekenisvanhet
modelindepopulatiebiologiegedemonstreerd zonder meer vanzijnwiskundig bevattingsvermogen te eisen dan strikt noodzakelijk was. Een
minderheid die voldoende geschoold is, zal het misschien zelfs te mild
hebbengevonden. Maar ook dieminderheidzalhetgewaardeerd hebben
datopzohelderewijzehetessentiëlevanmodelvorminguiteengezetwerd.
De grote moeilijkheid met modellen is dat het modellen zijn, dus steeds
eenbenadering van dewerkelijkheid, waarbij getracht wordt vereenvoudigingen aan te brengen zonder het wezenlijke van de situatie aan te
tasten. Pas achteraf kan blijkenin hoeverre men er conclusies uit mag
trekken en voorspellingen kan doen. In twee voordrachten is gebleken
hoe bijvoorbeeld de logistische kromme de toets van de voortgezette
kritiek niet heeft kunnen doorstaan, en waarom er slechts een zeer beperkte descriptieve waardeaanmagworden toegekend.
Inlaboratoriumproef enwiskundigmodelvereenvoudigtmen de zaak
om het geheel hanteerbaar te maken, maar men weet niet van tevoren
watmenmagverwaarlozenenwatessentieelis.Naarmatehetmodelofde
laboratoriumproef ingewikkelderwordt,benadertmenderealiteitsteeds
meer,maar deuitvoerbaarheid vandeproef endebruikbaarheid vanhet
model nemen met gelijke tred af.
Maar men móét wel met wiskundige modellen werken als men probeert zichte verdiepen in detheorieën van depopulatiebiologie. Wolda
heeft reeds de controverse tussen de Regulationisten en de Monte-Carlianenuit de doeken gedaan, eencontroverse waaromheen de discussies
indeliteratuur entijdens anderebijeenkomsten totongepastehoogtezijn
opgelopen. Ook Bakker verwijst ernaarengeeft alszijnmeningdat hier
sprake is van een verschil in benadering en dat de kloof zeker niét
fundamenteel onoverbrugbaar is.
Naarmate er meer gegevens komen, en er minder gegeneraliseerd
wordt,zalhetbeeldvandefactoren diedeaantallen individuen inpopulaties bepalen steeds helderder kunnen worden. Wolda heeft er terecht
naar gestreefd de verschillende standpunten zoveel mogelijk objectief
uiteen te zetten. Dat isniet gemakkelijk op dit terrein, waar subjectieve
interpretatie van delacunairegegevenszoveelstimulerende misvattingen
kan opleveren.
Populatiebiologieiseendeelvan dewetenschapvanhetleven.Binnen
diewetenschap isereengammavandeelspecialismen dieop verschillende
manieren metelkaar samenhangen. Deonderdelenkan menonderscheiden naar object of naar vraagstelling of naar methoden of technieken,
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en bij dergelijke indelingen treden vaak allerlei controversen tussen de
beoefenaren op. Maar die scheidingen en controversen zijn bezigte verdwijnen. Men vindt oscillografen in anatomische instituten, systematiek
wordtmetdestilleerkolfenrekenmachinebedrevenendedetermineertabel
ligtopdewerktafelvandeexperimentator.Dezetechnischeverschijnselen
zijn symptomen van veranderende vraagstellingen, van gecombineerde
benaderingswijzen.
Elk van despecialisten isbezigmet eenklein brokstukje vanhetleven
tebestuderen,enkan wetendat defundamentele vragen overal hetzelfde
zijn. In deeersteplaatswillenwijwetenhoeonsobject is gestructureerd.
Alswegenoegvan destructuur weten, kunnen weook gaan vragen hoe
hetobject functioneert. Debioloogheeft dannogdevragen die specifiek
zijn voor zijn vak: dehistorische(hoeishet zogeworden)en deteleologische (waartoe dient het).
Demeest geredeeenheidvoor onderzoek blijft het individu, enop dat
niveau vanintegratiezijn dealgemeen geformuleerde vragen relevant.
Bij verregaande analyse vervaagt het onderscheid tussen vorm en
functie steeds meer omdat degebondenheid van defunctie aan devorm
steeds duidelijker wordt. Voor deervaren biochemicuszijn de structuur
van een molecuul en de rol die dat molecuul in een proces kan spelen
eigenlijkidentiekalkanhijnatuurlijk weldestructuurbeschrijven zonder
over de fysiologische betekenis van dat molecuul te spreken. De vraag
waartoeeenbepaaldestructuur dient isalleen maar testellen alshet organisme als geheel wordt beschouwd, en dan krijgen alle biochemische
details pas hun zin.
De populatiebioloog heeft reeds met de vraag van de structuur grote
moeiteenmenigeenheeft hetnooit verder gebracht dan diestructuur als
eenstatisch gegeven tebeschrijven. Maar dekennisvan dedynamica en
defactoren diedaareenrolbijspelenzijnessentieel,want depopulatieis
een voortdurend veranderende structuur. Het 'Panta rhei' is voor de
oecoloog niet een vage aanduiding van een filosofische ongewisheid,
maarooknunogdegrondslagvanzijnbegrijpenvandelevendenatuur.
De moleculaire biologie heeft schitterende resultaten behaald bij de
ontcijfering vandegenetischecode.Dezebiochemischecode,waarinalle
informatie voor de ontwikkeling van deindividuele organismen is vastgelegd,wordt door hetprocesvan denatuurlijke selectieindepopulaties
van dezeindividuen beproefd, gewogen,en voorlopigzwaargenoegdan
welnu reedstelicht bevonden. Allelevendat nu bestaat, en dat bestaan
heeft in al zijn veelvormigheid en rijkdom, is mede gevormd door het
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milieu in het selectieproces dat aangrijpt op de individuele fenotypen,
maar uiteindelijk veranderingen in de genetische samenstelling van
populaties bewerkstelligt. Hierin ligt het fundamentele verband tussen
moleculairebiologieenpopulatiebiologie.
Alleenalsmen detotaliteit van debiosfeer tracht te doorgronden kan
mendewaardevanelkdetailbegrijpenenkanmenookdebetekenisvan
debiologieeninhetbijzonder van depopulatiebiologie begrijpen. Want
deverwaarlozingvan deeenvoudigsteprincipesvan depopulatiebiologie
is mede oorzaak van het meest dreigende probleem van de mens, de
hongersnood, envanhetgeleidelijk onbewoonbaar wordenvan deaarde
alsgevolgvandeondermijning vandebasiswaaropleven,waardomgeleefd teworden,mogelijk is.
,
Demensiseensoort dieinveleopzichtenverschiltvananderesoorten.
Maarinenkelefundamentele dingenwijkthijdaarvannietaf.Zomoethij
bijvoorbeeld eenplaats hebben om in televen, hij moet voedsel hebben
om te blijven leven, en de frequentie van contacten met andere exemplaren van deeigensoort heeft eenbepaalde optimum-waarde.Wiedeze
fundamentele biologische bestaansvoorwaarden verwaarloost, verwaarloostzaken,essentieelvoorhetmenszijn,enzonderwelkedecultuur,die
deBoroboedoer, de Nachtwacht of deballaden van Chopin voort heeft
gebracht niet kan blijven bestaan.
Debiologenhebbendeverantwoordelijkheid ditaanhunmedemensen
duidelijktemaken.Hetistehopendatzijverstaanwordenvoordathette
laatis.
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38 e.v.
Papaver 97, 99
Paramecium 47
,aurelia (pantoffeldiertje) 39
Parasieten 40
, model van TINBERGEN 55e.v.

, model van VOLTERRA 41, 44 e.v.

, oscillaties 44
Pseudo-epidemie 72 e.v.
Pteridium 107
Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren)
106
Purperslak (Nucellalapillus) 150 e.v.
Raaigras
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- Engels 95
- Westerwolds (Lolium multiflorum)
97
Random mating 112
Rat (Rattus norvegicus) 57
Rattusnorvegicus (rat) 57
Recombinatie 109
Regulatie
- aantals 161 e.v.
- dichtheidsafhankelijke 165,170
- genetische 71
- landbouwkundige 71
- wederkerige 44,51
- zelf 51
,van populaties 40
Reigersbek (Erodiumcicutarium)100
Reservoir 57
Resistentie
- inkruising 71
Responsie
- functionele 44, 52e.v.
- numerieke 44,49,51
Rhesus-incompatibiliteit 121
Rhizopoda 192
'
Ricketsiaprowazekt 57
Riet (Phragmites) 100
Ringelrups (Malacosoma neustria) 19
Risicofactor 24
Rogge
- winter 86
Roofvijanden 40
Salvialeucophylla 106
Schaduwplanten 87
Schapegras (Festuca ovina) 106
Schildluis 40,50
Scirpus(Bies) 91
Scrophulariaceeën 100
Selectie
- disruptieve 137, 140e.v.
- gerichte 137
- kunstmatige 108, 111, 124,127
- natuurlijke 19, 31, 108, 111, 126,
130,140,155
- stabiliserende 137, 140, 141,157
, coëfficiënt 116, 123
, druk 136,139
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Semispecies 205
Senecio
,cambrensis 186
,squalidus 186
, vulgaris (kleinkruiskruid) 186
Sikkelcelziekte 120, 134,135
Sitta canadensis (boomklevers) 206
Sleutelfactor 17,212
Smele
- bochtige (Deschampsia flexuosa)
106
Sneeuwschoenhaas 16,32
Soort
- biologische 177,191
- taxonomische 177
Soortsvermeerdering na isolatie 201
Soortvorming 125,201
- sympatrische 145
Sparrerups (Christoneurafumiferana)
18,30
Specht
- bonte 87
- Californischeeikel(Melanerpes)88
Sphagnum(Veenmos) 90
Spitsmuis 51
Sports 108
Spreeuw 87
Sprinkhaan (Austroicetescruciata) 30
Sprinkhaan (Chorthippus spp.) 204
Stellariamedia(muur) 100
Stellaria nemorum (bosmuur) 183
Sterfte
- dichtheidsafhankelijke 82,99
Sterns 88
Stochastisch proces 121
Stormvogels (Pachyptila spp.J 205,
206
Streepzaad 83
Subspecies 184
- onderzoek 199
Superspecies 207
Suppressor 133
Sympatrisch 181,191, 201
Syngameon 177
Taraxacum (paardebloem) 93
Tarwe 105

Taxonomie
- numerieke 203
Temperatuur
- tolerantie 164
Territorium 29, 51,171
- vorming 55
Terugkoppeling
- negatieve 21,118
Thermofilie 104
Thrips 106
Thylacinuscynocephalus (buidelwolf)
87
TINBERGEN

- parasietmodel van 55e.v.
Tjiftjaf 87
Toorts (Verbascum) 97
Tradities 89
Trifoliumrepens (witteklaver) 100
Trifoliumsubterraneum(ondergrondse
klaver) 94
Tuinfiuiter 87
Tuinslak (Cepaeanemoralis)19
Turdus spp.(lijster) 202,203
Turdus viscivorus (grote lijster) 87
Tweelingen
- identieke 109
Typhlodromusoccidentalis (roofmijt)
49

Veldmuis 31
Velduil 198
Verbascum (toorts) 97
Veredeling
- planten 111
Vermenging 205
Verouderende plaag 32
Verspreiding
- discontenue 50
Vertragingseffect
, volgens NICHOLSON 45

Vingerhoedskruid {Digitalis) 93, 97,
99
Vinken (Fringillaspp.,Geospizaspp.)
208
Virus
- selectie 167e.v.
Vitaliteit 130 e.v., 140, 141
Vlaamse gaai (Garrulusglandularius)
195, 196,197
Vleermuizen 88
Vleesvlieg (Luciliacuprina) 162,163
Vlektyfus 57
Vliegenvanger (Ficedula sppj 205
Vlinder (Pierus) 209
Voederbieten 84
Voedsel
,concurrentie 163
,mechanisme 71
VOLTERRA

Uitdroging 199
Uitstoeling 96
Variabiliteit 149
Variantie
- fenotypische 138, 140
- genetische 137e.V., 140e.v.
- milieu 140
- omgevings 138
Variatie
- clinale 196
- fenotypische 109
- geografische 195e.v.
Variërende populatiesamenstelling
- hypothese van de 21,23
Vector 57
Veenmos (Sphagnum) 90

- effect 46
- prooi-predator-model 41,44 e.v.
Voortplantings, capaciteit 159 e.v.
.definitie 191
,gemeenschap 176,191
, isolatie 191, 202
, vermenging 207
Vos 16
Vruchtwisseling 106
Vuurvlinder (Heodesvirgaureae) 9
Waard-parasietenevenwicht 70
Waardpopulatie
- dichtheid 69
- eenvormigheid 69
- mobiliteit 70
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L

Walstro (Galium) 187
Walvis (Balaena spp.) 89
Waterhyacint (Eichhornia)87
Waterweegbree (Alismasppj 183
WEINBERG en HARDY

- regel van 112
Wildtype 126
Wintertaling 198
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Zandzegge (Carex arenaria) 100
Zeegras (Zostera marina) 107
Zeiraphera griseana (grijze lariksvlinder) 14,15
Zonnebloem 182
Zostera marina (zeegras) 107
Zwartkopgrasmus 87

