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Samenvatting

SAMENVATTING

Veel onderzoek kan gedaan worden door dingen direct te observeren in de natuur, of te
bestuderen in het laboratorium. Sommige biologische processen zijn echter extreem
langzaam, of geogra"isch ingewikkeld, waardoor het onmogelijk wordt om deze
processen direct waar te nemen. Evolutie is bijvoorbeeld een erg langzaam proces,
waarbij het soms miljoenen jaren duurt voordat een nieuwe dier‐ of plantensoort is
ontstaan. Voor deze processen moeten we dus op zoek naar een andere manier om ze
te bestuderen en beter te begrijpen.
Het is gelukkig mogelijk om de patronen te bestuderen die door deze processen
worden veroorzaakt. Als je bijvoorbeeld een pot neemt met een kleur verf, dan kun je
terugredeneren welke kleuren zijn gemengd om deze kleur verf te krijgen. Bij sommige
kleuren is dat makkelijk, zoals bijvoorbeeld bij oranje. Een pot met oranje verf krijg je
door rode verf te mengen met gele verf. In de biologie kunnen we iets vergelijkbaars
doen, door bijvoorbeeld op zoek te gaan naar patronen in het DNA van twee soorten:
als we vinden dat twee soorten vaak dezelfde stukjes DNA hebben, kunnen we die
informatie gebruiken om te achterhalen in welke mate deze twee soorten verwant zijn
en kunnen we terugrekenen hoe lang het geleden is dat ze zijn ontstaan.
Het omgekeerde is ook mogelijk: het bedenken van een proces en daarna zien wat
voor patronen dit zou kunnen opleveren. Stel dat je niet logisch kunt beredeneren
welke kleuren zijn gebruikt om een pot verf te krijgen, zoals bij bijvoorbeeld bruine
verf. In plaats van te beredeneren welke kleuren verf er gemengd zijn, zou je ook heel
veel verschillende combinaties kunnen proberen, net zolang tot je een combinatie hebt
die lijkt op de kleur die je zoekt. Met behulp van een computermodel hoef je niet alles
met de hand te mengen en kan je nog veel meer combinaties proberen, zodat je nog
beter kunt achterhalen welke kleuren er gebruikt zijn.
In mijn thesis heb ik ook deze aanpak gebruikt, waarbij ik aan de hand van een
patroon het onderliggende proces “reconstrueer” met behulp van computermodellen.
Ik heb daarbij gekeken naar processen op het niveau van ecosystemen, en naar
evolutie.
In het eerste deel van mijn thesis heb ik modellen ontwikkeld die kijken naar de
soortensamenstelling van een ecosysteem. Kunnen bijvoorbeeld de eigenschappen van
de soorten die we tegenkomen in een ecosysteem ons iets vertellen over hoeveel
competitie er is in het ecosysteem? In hoofdstuk 1 heb ik een computermodel ontwik‐
keld dat de soortensamenstelling van een ecosysteem simuleert aan de hand van drie
verschillende processen: 1) competitie tussen soorten, 2) restricties van de omgeving
en 3) een kansproces. Ik heb dit model getoetst op bekende soortensamenstellingen
van bomen op de Savanne in Zuid Afrika. Het bleek dat 70% van de soortensamenstel‐
ling niet zozeer het gevolg was van competitie of limitaties van de omgeving, maar van
kansprocessen. In hoofdstuk 2 heb ik dit zelfde model toegepast op de soortensamen‐
stelling van cichliden in het Tanganyikameer, in Zambia. Cichliden zijn een familie van
vissen. In het Tanganyikameer komen ongeveer 250 soorten cichliden voor. Cichliden
zijn daar in de afgelopen 10 miljoen jaar razendsnel geëvolueerd en de grote vraag is
hoe het kan dat al deze soorten samen in één meer voorkomen. Met ons model vonden
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we dat ook hier het kansproces de belangrijkste factor was en dat competitie en limita‐
ties van de omgeving maar een klein deel van de soortensamenstelling verklaarden.
In het derde hoofdstuk heb ik mij verder verdiept in hoe kansprocessen soortensa‐
menstellingen kunnen beïnvloeden. In een tropisch regenwoud vinden we bijvoorbeeld
twee typen bomen: bomen die hun zaden verspreiden via de wind en bomen die hun
zaden verspreiden met hulp van vogels en kleine zoogdieren. De kans dat een zaadje op
een vruchtbare plek in het bos terecht komt, zou wel eens kunnen a"hangen van hoe
het verspreid wordt. Kunnen we misschien aan de hand van de soortensamenstelling
van een tropisch regenwoud achterhalen welke manier van zaden verspreiden succes‐
voller is? Ik heb een al bestaand model van verspreiding aangepast zodat beide typen
bomen er mee gemodelleerd kunnen worden en daarna het model toegepast op tropi‐
sche bomen van het bos op Barro Colorado Island, in Panama. Met dat model heb ik
weten te achterhalen dat bomen die gebruik maken van vogels of zoogdieren om hun
zaden te verspreiden, tot wel vijf keer zo succesvol zijn als bomen die gebruikmaken
van wind om hun zaden te verspreiden.
In het tweede deel van mijn thesis heb ik gekeken naar patronen in evolutionaire
stambomen. Een evolutionaire stamboom werkt op dezelfde manier als een “normale”
stamboom (zie ook "iguren 1 en 2): de uiteinden van de boom (de blaadjes) zijn de
soorten die nu voorkomen (de nu levende familieleden) en via de takken van de boom
zien we hoe de soorten over de tijd uit elkaar zijn ontstaan (aan elkaar verwant zijn).
Aan de wortel van de boom staat de overovergrootouder: de gemeenschappelijke voor‐
ouder. Zo’n evolutionaire stamboom wordt gereconstrueerd aan de hand van de gelij‐
kenis in het DNA tussen soorten. Zo kunnen we terug in de tijd kijken en aan de hand
van zo’n boom kunnen we niet alleen zien hoe soorten aan elkaar verwant zijn, maar
ook hoe snel nieuwe soorten zijn ontstaan. Voordat ik in de hieropvolgende hoofd‐
stukken naar deze stambomen ben gaan kijken, heb ik eerst in hoofdstuk 4 gekeken
naar aannames die worden gemaakt bij het reconstrueren van een evolutionaire stam‐
boom. Daarbij heb ik vooral gekeken of deze aannames van invloed zijn op latere schat‐
tingen van soortsvormingssnelheid gebaseerd op dezelfde boom. Zo worden er
bijvoorbeeld aannames gedaan over de snelheid van veranderingen in het DNA en
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Figure 1. Gesimpli"iceerde stamboom van het Nederlandse koningshuis.
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Figure 2. Gesimpli"iceerde evolutionaire stamboom van de zoogdieren (gebaseerd op Meredith et al.
2011). Waar de stamboom van het koningshuis ("iguur 1) bijhoudt hoe de verschillende familieleden
zich verhouden tot elkaar, geeft de evolutionaire stamboom van de zoogdieren op vergelijkende wijze
weer hoe de verschillende families binnen de zoogdieren van elkaar afstammen.

aannames over de snelheid waarmee nieuwe soorten achter elkaar kunnen ontstaan.
Uit mijn onderzoek bleek dat deze aannames uiteindelijk weinig tot geen invloed
hebben op schattingen van soortsvormingssnelheid.
In hoofdstuk 5 heb ik getoetst hoe goed verschillende eigenschappen van een
evolutionaire stamboom gebruikt kunnen worden om de snelheid van soortsvorming
terug te schatten. Aan de hand van het aantal soorten in de boom en de hoeveelheid tijd
die er is verstreken sinds de gemeenschappelijke voorouder leefde, kunnen we bijvoor‐
beeld al een ruwe schatting maken van de soortsvormingssnelheid. Daarnaast heb ik
een nieuwe eigenschap van een evolutionaire stamboom beschreven. Deze eigenschap
maakt niet alleen gebruik van het aantal soorten aan de wortel en aan de uiteinden van
de boom, maar ook van het aantal soorten op de tussenliggende takken. Het blijkt dat
deze nieuwe eigenschap veel accurater is dan andere, eerder gebruikte, eigenschappen
in het berekenen van de soortsvormingssnelheid.
In hoofdstuk 6 heb ik aan de hand van patronen in de evolutionaire stamboom van
een familie van cichliden (Lamprologini) uit het Tanganyikameer geprobeerd te achter‐
halen in hoeverre veranderingen in de waterstand van het Tanganyikameer van invloed
zijn geweest op de grote biodiversiteit van deze familie. Hoewel de veranderingen in de
waterstand vaak worden aangedragen als verklaring voor de soortenrijkdom in het
meer, vind ik aan de hand van de evolutionaire stamboom geen aanwijzingen dat deze
veranderingen in waterstand van belang zijn geweest.
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Ook al kunnen we sommige biologische processen niet direct observeren, de
patronen die deze processen veroorzaken blijken een schat van informatie te zijn en
geven ons de mogelijkheid om indirect iets te weten te komen over deze processen. In
mijn thesis heb ik patronen in ecosystemen en evolutionaire stambomen gebruikt om
meer te weten te komen over competitie, migratie en de invloed van de omgeving op
soortsvorming. Mijn bevindingen benadrukken vooral dat een groot deel van de
patronen die we tegenkomen in ecosystemen en in evolutionaire stambomen het
gevolg zijn van kansprocessen. Dat wil overigens niet zeggen dat al die patronen slechts
door toeval zijn ontstaan. Hoewel het precieze nummer dat je gooit met een dobbel‐
steen toeval is, kunnen we wel de kans dat je drie ogen gooit berekenen en kunnen we
uitrekenen wat het gemiddelde aantal ogen is na 100 worpen. De onderliggende
processen die het ontstaan van nieuwe soorten beïnvloeden, of de processen die van
invloed zijn op de soortensamenstelling van een ecosysteem werken op dezelfde
manier. We kunnen dus niet precies bepalen op welk moment zo’n proces van belang is,
maar we kunnen wel achterhalen wat de uitkomst is van het vaak herhalen van deze
processen.
Huidig onderzoek naar evolutie en ecosystemen onderkent maar in beperkte mate
het belang van deze kansprocessen. Met mijn thesis hoop ik te hebben laten zien dat
het belangrijk is deze kansprocessen mee te nemen in onze studie van evolutie en
ecosystemen.

