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BEGRIPPENLIJST
� Heterozygotie, homozygotie & autozygotie: heterozygote individuen hebben twee ver-

schillende “allelen” (varianten van een gen waarvan er één van de moeder en één van de
vader afkomstig is). Homozygote individuen hebben twee dezelfde allelen, en autozygote
individuen hebben twee identieke allelen; in het laatste geval hebben de allelen niet alleen
dezelfde functie, maar zijn ze ook afkomstig van de dezelfde voorouder. De heterozygotie
van een populatie is het aandeel heterozygote individuen in de populatie; een hoge
heterozygotie betekent dat er veel “genetische variatie” (veel verschillende allelen) aan-
wezig is in een populatie, ofwel dat de “genetische diversiteit” van de populatie groot is.

� Genetische drift: toevalsproces waardoor sommige allelen uit een populatie verdwijnen
en anderen “gefixeerd worden” (als enige overblijven). Iedere generatie geven ouders
slechts een willekeurige selectie van alle voorkomende allelen door aan hun kinderen.
Hoe kleiner de populatie, des te minder kinderen, en des te groter de kans dat een
bepaald allel niet wordt doorgegeven en dus uit de populatie verdwijnt.

� Inteelt: toename van de “autozygotie” (kans op twee identieke allelen in een individu)
doordat de individuen in een populatie allemaal tot in een bepaalde graad verwant zijn.
Hoe kleiner een populatie, des te groter de kans dat individuen dezelfde (voor)ouders
hebben, en des te hoger het inteeltniveau.

� Inteeltdepressie: afname van de “fitness” (overlevingswaarde) van een individu of
populatie doordat veel recessief schadelijke allelen tot uiting kunnen komen als gevolg
van inteelt.

� Genetische erosie: verslechtering van de genetische kwaliteit van een populatie vanwege
een kleine populatiegrootte. Kleine populaties raken makkelijk genetische variatie kwijt
door genetische drift waardoor de autozygotie toeneemt (inteelt). Dit kan weer leiden tot
inteeltdepressie, en uiteindelijk tot een grotere kans op uitsterven.

� Metapopulatie: verzameling subpopulaties die met elkaar verbonden zijn via de uitwis-
seling van migranten, en die tijdelijk en plaatselijk uit kunnen sterven maar uiteindelijk
weer opnieuw gekoloniseerd kunnen worden door migranten.

� Migratie: uitwisseling van individuen (en dus van genetisch materiaal) tussen subpopu-
laties in een metapopulatie, waardoor de genetische differentiatie afgeremd wordt.
Migranten kunnen bijvoorbeeld allelen terugbrengen in een subpopulatie waaruit ze door
genetische drift waren verdwenen. Bij “stapsteen-migratie” kunnen individuen alleen
naar de buurpopulaties van hun thuispopulatie migreren; bij “migrantpoel-migratie”
verzamelen alle migranten zich eerst in een gemeenschappelijke “poel”, van waaruit ze
vervolgens willekeurig naar elke subpopulatie kunnen migreren.

� Genetische differentiatie: het verschil in aanwezige genetische variatie tussen de subpo-
pulaties in een metapopulatie. De “fixatie-index” (FST) vergelijkt de genetische variatie in
de subpopulaties met de totale genetische variatie in de metapopulatie. Hetzelfde niveau
van variatie in de subpopulaties en in de metapopulatie geeft aan dat de variatie gelijk-
matig verdeeld is over de metapopulatie: elke subpopulatie heeft ongeveer dezelfde vari-
atie zodat de genetische differentiatie klein is. Als de variatie ongelijk verdeeld is, doordat
bijvoorbeeld in verschillende subpopulaties verschillende allelen gefixeerd zijn, is de
genetische differentiatie hoog. In het algemeen zal genetische drift differentiatie ver-
hogen, en zal migratie differentiatie verlagen; als beide processen even sterk zijn, zal de
metapopulatie een evenwichtsniveau van differentiatie bereiken.



Het huidige niveau van menselijke activiteit tast in toenemende mate de biodiversiteit
van onze planeet aan. Als gevolg van de kwalitatieve achteruitgang en versnippering
van hun natuurlijke leefgebied, zijn veel soorten teruggebracht tot kleine, vaak geïso-
leerde populaties met een verhoogde kans op uitsterven door toevallige demografische,
genetische of omgevingsfactoren. Zulke kleinschalige, gedeeltelijk geïsoleerde subpopu-
laties die via migratie zijn verbonden tot een groter geheel van samenhangende popula-
ties, worden meestal beschouwd als een metapopulatie. Individuele subpopulaties
kunnen soms uitsterven, maar worden dan na verloop van tijd opnieuw gekoloniseerd
door migranten uit de andere subpopulaties. Bij het beheren van natuurgebieden wordt
in toenemende mate gebruikt gemaakt van theoretische modellen om de demografie en
dynamiek van natuurlijke populaties te analyseren en belangrijke populatieparameters
te schatten. Zulke parameterwaarden worden vervolgens gebruikt om beleidsmaatre-
gelen te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het beheer van vispopulaties of van bedreigde
soorten. De meeste modellen die de dynamiek van de genetische variatie en de evolutie
van metapopulaties beschrijven zijn echter zeer abstract, en gebaseerd op een groot
aantal vereenvoudigde en vaak onrealistische aannames. De praktische waarde van
voorspellingen gebaseerd op deze modellen wordt slechts zelden bepaald, noch in expe-
rimentele, noch in natuurlijke omstandigheden.

Voor dit proefschrift heb ik een combinatie van laboratoriumopstellingen met Droso-
phila melanogaster metapopulaties en individu-gerichte computersimulaties gebruikt om
experimenteel de waarde van populatiegenetische modellen te bepalen voor toepas-
singen in de context van een metapopulatie. Ik heb gekeken naar de gevolgen van de
metapopulatiestructuur voor de dynamiek van de genetische diversiteit en de geneti-
sche differentiatie, met speciale aandacht voor processen zoals genetische erosie en
lokale adaptatie. Met het oog op de toepassingen voor natuurbeheer en -behoud heb ik
me vooral gericht op de consequenties van de metapopulatiedynamiek voor het bepalen
van demografische parameters zoals effectieve populatiegrootte en migratiesnelheid die
vaak gebruikt worden als uitgangspunt voor beheersstrategieën.

De aanpak in deze studie is vooral gebaseerd op de vergelijking van de resultaten
van experimentele metapopulaties met de resultaten van individugerichte computersi-
mulaties. De eenvoudigste experimentele metapopulatie bestond uit een vijfmaal her-
haalde set van tien geïsoleerde subpopulaties zonder “genetische uitwisseling” (de uit-
wisseling van genetisch materiaal door bijv. migratie) tussen deze subpopulaties. De
experimenten in deze opzet waren gericht op de analyse van de effecten van genetische
drift, en leverden de uitgangswaarden op voor alle volgende experimenten (HOOFDSTUK
2). Vervolgens heb ik gekeken naar de gecombineerde effecten van drift en genetische
uitwisseling door rondgaande stapsteen-migratie in één richting te introduceren in deze
metapopulaties van tien subpopulaties (HOOFDSTUK 3). In de volgende serie experi-
menten heb ik gekeken naar de gecombineerde effecten van genetische drift, migratie en
“populatie-turnover”, het plaatselijk uitsterven van subpopulaties gevolgd door herko-
lonisatie, in metapopulaties bestaande uit zes subpopulaties. Deze metapopulaties
waren volgens twee ruimtelijke patronen gerangschikt die stapsteen-migratie in twee
richtingen en migrantpoel-migratie mogelijk maakten (HOOFDSTUK 4). Hoewel migratie
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vooral volgens een stapsteenmodel zal verlopen in veel natuurlijke habitats met een
lineair karakter, zoals rivieroevers of wegbermen, is migrantpoel-migratie de standaard
aanname in veel theoretische modellen die afgeleid zijn van Wright’s (1931, 1951) eiland-
model voor migratie. Ik heb bekeken of, en in hoeverre deze verschillende migratiemo-
dellen invloed hadden op de dynamiek van de genetische variatie. In het laatste experi-
ment heb ik gekeken naar de gevolgen van populatieversnippering voor het vermogen
van een populatie om zich aan te passen aan ongunstige milieuomstandigheden
(HOOFDSTUK 5). In de volgende paragrafen vat ik de resultaten kort samen, en bespreek
ik de conclusies die eruit getrokken kunnen worden.

GENETISCHE DRIFT VERSUSMIGRATIE

De resultaten van de eerste serie experimenten (HOOFDSTUK 2 & 3) laten zien dat de bepaling
van demografische parameters zoals de effectieve populatiegrootte of het effectieve aantal
migranten per generatie uit genetische gegevens onbetrouwbaar kan zijn. Dit geldt met name
wanneer neutraal veronderstelde genetische variatie toch niet neutraal blijkt te zijn. De evolutie
van een metapopulatie wordt sterk beïnvloed door de manier van partnerkeuze bij Drosophila, de
variatie in voortplantingssucces bij de vrouwen, de sexe van de migranten, het tijdstip van
migratie en de ruimtelijke configuratie van de subpopulaties.

Het resultaat van Buri’s (1956) klassieke onderzoek naar de evolutionaire dynamiek
van oogkleurmutanten in kleine populaties wordt vaak aangehaald als het schoolvoor-
beeld van het effect van genetische drift op neutrale genetische variatie (bijv. Hartl &
Clark 1997, Hedrick 2000). Ik heb daarom bewust besloten om eenzelfde experimentele
opzet te gebruiken voor mijn metapopulatie-experimenten. Om verschillen door mutant-
specifieke effecten op de fitness tussen de Drosophila-lijnen te voorkomen heb ik gekozen
voor twee verschillende mutante lijnen in plaats van één mutante en één wild-type lijn.
De vliegen uit deze mutante lijnen hadden roodbruine (bw75;st) ogen of witte (bw;st)
ogen, en een kruising tussen de twee lijnen leverde vliegen met oranje ogen op.
Ondanks deze voorzorg vond ik toch aanwijzingen voor significante, gerichte selectie
ten gunste van het (roodbruine) bw75-allel, die mogelijk veroorzaakt werd door ver-
schillen in activiteit tussen de bw75;st en bw;st lijnen (HOOFDSTUK 2). De lagere activiteit
van de vliegen met witte ogen zou te maken kunnen hebben met de continue blootstel-
ling aan licht in mijn experimenten, aangezien wel bekend is dat vliegen zonder
oogkleurpigmentatie (dus met “witte” ogen) gevoeliger zijn voor fel licht (Reed & Reed
1950). Als gevolg van het selectieve voordeel van het bw75-allel weken de patronen van
genetische diversiteit en genetische differentiatie behoorlijk af van de voorspellingen
gebaseerd op neutrale allelen. Het effect van de selectie was geenszins eenduidig, aange-
zien de gevonden selectie zowel dichtheids- als frequentieafhankelijk bleek te zijn.
Bovendien was de sterkte van de selectie afhankelijk van de context, zoals het soort
container (buisje of fles) waarin de vliegen werden gekweekt, en het wel of niet
optreden van migratie. De gestandaardiseerde opzet van de experimenten en de voort-
durende controle van de populaties stelde mij in staat om te corrigeren voor selectie, en
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om betrouwbare schattingen van sleutelparameters zoals de effectieve populatiegrootte
te verkrijgen. In natuurlijke systemen zou dit veel moeilijker, zo niet onmogelijk zijn,
omdat het zeer lastig is om daar aan de benodigde gegevens te komen. De mogelijkheid
van gerichte selectie moet echter niet over het hoofd worden gezien in praktische
toepassingen. Van de genetische merkers die in zulke toepassingen gebruikt worden,
wordt doorgaans aangenomen dat ze selectief neutraal zijn, maar daarvoor bestaat
meestal geen expliciet bewijs. Het is algemeen bekend dat merkers zoals microsatellieten
aan selectie onderworpen kunnen zijn (Charlesworth et al. 1997, Vitalis et al. 2001), en
zelfs als dit niet direct het geval is, kan een merker beïnvloed worden door selectie als
hij heel dicht bij een allel met een selectief voor- of nadeel ligt (“meeliften”, bijv. Schug et
al. 1998, Schlotterer 2000).

In veel toegepast onderzoek (voorbeelden in box 6.2 in HOOFDSTUK 6) wordt de
effectieve populatiegrootte Ne en het effectieve aantal migranten Nem geschat om het
niveau van genetische uitwisseling tussen subpopulaties te bepalen, en om de kans op
genetische erosie te voorspellen als de uitwisseling van migranten onvoldoende is. De
meeste schatters van Ne zijn tijdsafhankelijke schatters gebaseerd op slechts enkele meet-
punten in de tijd (“momentopname-schatters”, bijv. Waples 1989, Anderson et al. 2000,
Wang 2001, Berthier et al. 2002), omdat schattingen gebaseerd op de echte verandering
per generatie van bijv. heterozygotie (eigenwaarde-populatiegrootte) of allelfrequenties
(variantie-populatiegrootte) doorgaans niet mogelijk zijn voor natuurlijke populaties. In
mijn experimentele opzet, daarentegen, was het wel mogelijk om deze veranderingen per
generatie te meten, en om vervolgens de eigenwaarde- en variantie-populatiegroottes te
schatten door middel van lineaire regressie (HOOFDSTUK 2). Vergeleken met deze vari-
antie-populatiegroottes bleek een groot aantal van de algemeen gebruikte momentop-
name-schatters de effectieve populatiegrootte te overschatten, wat in veel gevallen zal
leiden tot een verkeerde interpretatie van de status van een metapopulatie. Mijn compu-
tersimulaties lieten zien dat de eigenwaarde-populatiegrootte zeer gevoelig is voor de
aanwezigheid van gerichte selectie. Dit wijst erop dat het concept van eigenwaarde-
populatiegrootte alleen van toepassing is in het geval van neutrale genetische variatie.

Het effectieve aantal migranten wordt meestal geschat uit de fixatie-index FST of
soortgelijke maten voor genetische differentiatie (bijv. Nei 1973, Weir & Cockerham 1984,
Excoffier et al. 1992) gebaseerd op de klassieke populatiegenetische modellen, zoals
Wright’s eilandmodel voor migratie. De grote variatie tussen de replica’s leverde
meestal een brede reeks aan geschatte waarden van Nem op voor hetzelfde migratiesce-
nario (HOOFDSTUK 3). Het eenrichtings-stapsteenmodel voor migratie gaf schattingen
van Nem die behoorlijk afweken van schattingen gebaseerd op het eilandmodel.
Daarnaast resulteerde sexe-specifieke migratie na paring in de thuispopulatie in grote
verschillen tussen schattingen van Nem. Al deze resultaten wijzen erop dat afwijkingen
tussen het natuurlijke systeem en het veronderstelde theoretische model gemakkelijk
kunnen leiden tot scheve schattingen van demografische parameters. Zulke scheve
schattingen zijn meestal niet echt problematisch zolang ze geïnterpreteerd worden als
een maat voor de genetische uitwisseling in plaats van een exacte schatting van het
aantal migranten, en gebruikt worden in vergelijkende zin binnen dezelfde soort.
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Extrapolatie naar verwante soorten met ander migratiegedrag kan echter wel problema-
tisch zijn, omdat overeenkomstige schattingen van Nem in zulke gevallen niet meer
hoeven te wijzen op overeenkomstige niveaus van genetische uitwisseling.

Grote variatie in de geschatte niveaus van genetische uitwisseling kan natuurlijk
gewoon een echte biologische oorzaak hebben, zoals barrières die alleen maar tussen
sommige (sub)populaties voorkomen en tussen andere niet. De resultaten van mijn
experimenten wijzen er echter op dat een soortgelijke mate van variatie ook kan
ontstaan tijdens relatief constante laboratoriumomstandigheden als er maar één of
enkele markerloci gebruikt worden. Bovendien blijkt de vuistregel van één-migrant-per-
generatie die veel wordt gebruikt in het natuurbeschermingsbeleid (Mills & Allendorf
1996, Wang 2004) regelmatig waarden op te leveren die binnen deze foutenmarge vallen.
De interpretatie van zulke variatie zal dus meestal ingewikkelder zijn dan verwacht, en
de juiste vertaling naar maatregelen ten behoeve van het natuurbehoud is niet
eenvoudig en vereist veel inzicht in het te beheren systeem.

LOKALE EXTINCTIE & HERKOLONISATIE

De resultaten van de tweede serie experimenten (HOOFDSTUK 4) laten zien dat zoals verwacht,
populatie-turnover door subpopulaties die plaatselijk uitsterven en opnieuw gekoloniseerd
worden de variatie tussen metapopulatiereplica’s behoorlijk vergroot. In tegenstelling tot de
verwachting in de meeste genetische metapopulatiemodellen, werd extinctie vaak niet meteen
gevolgd door herkolonisatie. Als gevolg hiervan verschilden het patroon en de dynamiek van de
genetische variatie in hoge mate van de voorspellingen gebaseerd op deze modellen. Zelfs na 40
generaties was er nog behoorlijk wat variatie over in de metapopulaties. Een groot deel van deze
variatie manifesteerde zich echter vooral tussen, en niet binnen de subpopulaties. De subpopula-
ties verschilden dan ook behoorlijk in hun tolerantie van stressfactoren en in hun mogelijkheden
tot aanpassing aan ongunstige milieus.

De introductie van populatie-turnover door het lokaal uitsterven en daarop volgende
nieuwe kolonisaties van subpopulaties (HOOFDSTUK 4) had zeer hoge niveaus van vari-
atie tussen gerepliceerde metapopulaties als resultaat. Als aanvulling op deze dynamiek
als gevolg van lokale extinctie en herkolonisatie, was ook het niveau van experimentele
controle lager in vergelijking met de voorgaande experimenten doordat de grootte van
de subpopulaties en de migratiesnelheid mochten variëren, en was het aantal subpopu-
laties in een metapopulatie kleiner (zes in plaats van tien) vanwege allerlei logistieke
beperkingen. In het algemeen verhoogde populatie-turnover de rol van het toeval op
metapopulatieniveau, wat leidde tot een groter verlies van genetische diversiteit en een
hoger niveau van genetische differentiatie dan in metapopulaties zonder populatie-turn-
over. Hoewel kleine populaties gevoelig zijn voor het verlies van genetische variatie
waardoor hun aanpassingsvermogen kleiner wordt (Whitlock 2002), en voor inteeltde-
pressie waardoor hun fitness lager wordt en hun kans op uitsterven toeneemt (Bijlsma et
al. 2000, Frankham 2005), wezen de bepalingen van de populatiefitness en de stresstole-
rantie niet op het voorkomen van inteeltdepressie onder standaardomstandigheden. Als
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gevolg van de populatie-turnover was de genetische variatie echter zeer ongelijk
verdeeld in een metapopulatie, waardoor in een aantal gevallen alle genetische variatie
op een enkel locus was verdwenen uit individuele subpopulaties. Het effect van popu-
latie-turnover op de vruchtbaarheid (het gemiddelde aantal levende nakomelingen per
vrouwtje) verschilde opvallend van het effect op de overleving (het percentage eitjes dat
overleeft tot volwassen vliegen). De vruchtbaarheid was bijna twee keer zo hoog in de
grote, ongedeelde populaties als in de versnipperde metapopulaties, terwijl de overle-
ving in beide soorten populaties even hoog was. Dit verschil heeft waarschijnlijk te
maken met het feit dat de subpopulaties in de versnipperde populaties werden
gehouden in kleine buisjes, terwijl de ongedeelde populaties werden gehouden in veel
grotere flessen. De micro-milieuverschillen tussen de twee soorten containers kunnen
gemakkelijk onbedoelde selectie op de voortplantingsstrategieën van de vliegen tot
gevolg hebben. De populatiedichtheid was bijvoorbeeld over het algemeen hoger in de
flessen dan in de buisjes. Dit zou hebben kunnen geleid tot een sterkere selectie op
vruchtbaarheid in de flessen. De hogere vruchtbaarheid die we hebben gevonden voor
de flessenpopulaties is dan dus vooral een gevolg van omgevingsverschillen, en niet per
se van populatieversnippering. Hierbij moet aangetekend worden dat zulke (micro-
)milieuverschillen tussen versnipperde en ongedeelde populaties ook in natuurlijk
populaties van belang zullen zijn.

Mijn computersimulaties brachten aan het licht dat veelgebruikte schatters van de
effectieve grootte van een metapopulatie (Whitlock & McCauley 1990, Whitlock &
Barton 1997, Pannell & Charlesworth 1999) onbetrouwbaar worden als de aannames die
algemeen gemaakt worden in theoretische modellen niet uitkomen. In mijn experi-
menten bleken de bewoonde subpopulaties sterk te verschillen in hun bijdrage aan
volgende generaties. Bovendien was de migratie zeer variabel in de tijd en per metapo-
pulatie ondanks de hoge mate van standaardisatie. Zulke variatie kan in principe wel
ingebouwd worden in de theoretische modellen, maar in de praktijk ontbreekt de rele-
vante informatie meestal. Daarnaast gaan de meeste theoretische voorspellingen uit van
evenwichtsomstandigheden, terwijl echte metapopulaties doorgaans helemaal niet in
evenwicht verkeren. Al deze factoren zullen de schatting van de effectieve metapopula-
tiegrootte meestal erg moeilijk maken, vooral als er ook populatie-turnover optreedt.

AANPASSING AAN NIEUWEMILIEUS

Na 40 generaties populatieversnippering verschilden de subpopulaties in een metapopulatie
aanzienlijk in hun tolerantie van stressmilieus en in hun mogelijkheden om zich aan zulke
milieus aan te passen (HOOFDSTUK 5). Deze verschillen waren het meest uitgesproken wanneer
er “conditionele lethalen” (genen waarvan de schadelijke effecten alleen maar tot uiting komen
onder specifieke milieuomstandigheden, bijv. bij hoge temperatuur) in het spel zijn. De gevolgen
van de metapopulatiestructuur voor het aanpassingsvermogen aan ongunstige milieuomstandig-
heden zijn in hoge mate afhankelijk van het genetische bouwplan van de eigenschappen die
betrokken zijn bij de stressweerstand.
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In het laatste experiment heb ik gekeken naar het aanpassingsvermogen aan ongun-
stige milieuomstandigheden (HOOFDSTUK 5) door de begintolerantie (de overleving van
de populaties bij de eerste blootstelling aan de stressfactor) en het aanpassingsvermogen
(de verandering van de overleving na zes opeenvolgende generaties van blootstelling
zonder verdere genetische uitwisseling) te bepalen van de zes metapopulaties zonder
een geschiedenis van populatie-turnover en van zes ongedeelde populaties. Aanpassing
aan nieuwe omstandigheden vereist de aanwezigheid van voldoende genetische variatie
(Macnair 1991, Lynch & Lande 1993), en aangezien zowel de begintolerantie als het
aanpassingsproces plaatsvinden op korte evolutionaire tijdschalen waardoor de kans op
het ontstaan van nieuwe, gunstige mutaties klein is, zal de uiteindelijke mate van
aanpassing vooral afhangen van de reeds aanwezige genetische variatie (Bijlsma &
Loeschcke 2005). In tegenstelling tot de verwachting gebaseerd op inidvidu-gerichte
computersimulaties, was de begintolerantie hoger in de versnipperde populaties dan in
de ongedeelde populaties voor twee van de drie stressfactoren. In overeenstemming met
de voorspellingen van de simulaties, echter, was het aanpassingsvermogen in het alge-
meen lager in de versnipperde populaties dan in de ongedeelde populaties, hoewel dit
niet statistisch significant bleek. De drie stressfactoren (ontwikkeling bij hoge tempera-
tuur, of in voedselmedium met zout of met alcohol) hadden grote verschillen in tole-
rantie en aanpassingsvermogen tot resultaat, waarschijnlijk vanwege de verschillen in
de genetisch bouwplannen van de betrokken anti-stresseigenschappen. Het aanpas-
singsvermogen van een enkele subpopulatie kan erg verschillen omdat de voor aanpas-
sing benodigde genetische variatie tussen in plaats van binnen de subpopulaties in een
metapopulatie verdeeld wordt. Dit kan met name van belang zijn als er sleutelgenen in
het spel zijn die afwijken van de standaard aannames, zoals bijvoorbeeld conditionele
lethalen.

CONCLUSIES VOOR HET NATUURBEHEER

In mijn experimenten bleek het gemiddelde resultaat van een aantal metapopulaties in
de meeste gevallen redelijk overeen te komen met de theoretische verwachting, of deze
nu gebaseerd was op de algemeen geldende populatiegenetische theorie, of op
herhaalde, individugerichte computersimulaties. Tegelijkertijd verschilden de resultaten
van individuele replica’s soms aanzienlijk van dit gemiddelde. Met andere woorden,
een enkel, klein systeem is vaak niet representatief voor een gemiddelde theoretische
populatie. Computersimulaties kunnen betrouwbaarheidsintervallen genereren voor
een goedgespecificeerde en gestandaardiseerde laboratoriumopzet, maar in natuurlijke
systemen zal het in het algemeen moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om de dynamiek van
een enkele metapopulatie nauwkeurig te voorspellen.

Dit heeft ook gevolgen voor het bepalen van demografische parameters, zoals de
effectieve populatiegrootte of het effectieve aantal migranten per generatie. Hoewel met
deze parameters gemakkelijk de dynamiek van de genetische variatie in een metapopu-
latie beschreven kan worden, kunnen dezelfde waarden Ne of Nem in de praktijk het
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resultaat zijn van verschillende censuspopulaties of verschillend migratiegedrag. Voor
vragen met betrekking tot de actuele demografie is een grondig inzicht in de onderlig-
gende modelaannames (bijv. wat betreft partnerkeuze of migratiegedrag) nodig voor
iedere populatie afzonderlijk, aangezien afwijkingen van de modelaannames tot grote
fouten in schattingen van demografische parameters kunnen leiden. Afwijkingen zoals
niet-willekeurig paren en de aanwezigheid van natuurlijke selectie die de effectieve
grootte van de afzonderlijke subpopulaties beïnvloedt (HOOFDSTUK 2 & 3), komen onaf-
hankelijk van de metapopulatiestructuur voor. Afwijkingen zoals stapsteen-migratie die
het effectieve aantal migranten beïnvloedt (HOOFDSTUK 3) en populatie-turnover die de
effectieve grootte van de metapopulatie beïnvloedt (HOOFDSTUK 4) zijn daarentegen het
gevolg van de metapopulatiestructuur en -dynamiek. In alle gevallen was de range van
parameterschattingen echter aanzienlijk, wat leidde tot de conclusie dat zulke schat-
tingen van demografische parameters in het algemeen meer waarde hebben als relatieve
maat (bijv. om de genetische uitwisseling tussen populaties te vergelijken) dan als abso-
lute maat (bijv. om het exacte aantal migranten per subpopulatie te voorspellen).
Hoewel deze conclusie niet echt als een verrassing komt in het licht van een aantal
eerdere, kritische evaluaties (Whitlock & McCauley 1999; Neigel 2002, Austin et al. 2004,
Pearse & Crandall 2004, Rousset 2004), is het wel verrassend dat veel onderzoek nog
steeds zonder meer gebaseerd is op de algemene populatiegenetische theorie, ondanks
duidelijke verschillen tussen de modelaannames en het bestudeerde systeem. Voor veel
projecten gericht op concrete beheersmaatregelen zou een alternatieve aanpak waarbij
genetische gegevens gecombineerd worden met ecologische en historische gegevens
(bijv. Gaggiotti et al. 2002, Clegg et al. 2003) waarschijnlijk beter geschikt zijn.

In veel onderzoeken (overzichten in Armbruster & Reed 2005, Bijlsma & Loeschcke
2005, O'Grady et al. 2006) is melding gemaakt van negatieve effecten van inteeltde-
pressie en genetische erosie die op hun beurt het aanpassingsvermogen van metapopu-
laties negatief beïnvloeden. De waargenomen afname van de fitness op metapopulatie-
niveau in de eerste serie experimenten (HOOFDSTUK 3) waarin de subpopulaties erg
klein waren (16 individuen) en de migratiesnelheid relatief laag was, zou een gevolg
kunnen zijn van vrij hoge niveaus van inteeltdepressie in de afzonderlijke subpopula-
ties, en komt overeen met de resultaten van eerder onderzoek. Ik heb weinig aanwij-
zingen gevonden voor soortgelijke effecten op de fitness van de metapopulaties in de
tweede serie experimenten (HOOFDSTUK 4) waarin de subpopulaties veel groter waren
(gemiddeld 50 individuen), hoewel hier wel wat inteeltdepressie kan zijn voorgekomen
op subpopulatieniveau. Dit soort genetische erosie werd met name zichtbaar in de adap-
tatie-experimenten (HOOFDSTUK 5), en had vooral invloed op het aanpassingsvermogen
op metapopulatieniveau in het geval van sleutelgenen die afwijken van de standaard
aannames, zoals conditioneel lethalen. In tegenstelling tot in mijn laboratoriumpopula-
ties, komen zulke specifieke genen in natuurlijke populaties waarschijnlijk slechts zeer
beperkt voor, aangezien natuurlijke selectie de schadelijke allelen doorgaans effectief
kan verwijderen uit populaties wanneer de ongunstige omstandigheden redelijk vaak
optreden (bijv. het MHC-gen in zeehonden bij epidemieën van het phocine distemper
virus, Hoelzel et al. 1999, Lehman et al. 2004).
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TERUGBLIK OP DE EXPERIMENTELE AANPAK

Wetenschappelijke studies kunnen in grote lijnen gerangschikt worden van zeer abstract
tot zeer concreet: (i) algemene analytische modellen, (ii) computersimulaties, (iii) labora-
toriumexperimenten and (iv) veldwaarnemingen. De uitkomsten van wiskundige
modellen zijn over het algemeen niet direct toepasbaar in natuurlijke populaties. Om
deze kloof tussen de abstracte theorie en toepassingen in het veld te dichten is de combi-
natie van computersimulaties en labexperimenten zoals in deze studie, een logische
aanpak. De experimentele metapopulaties fungeren als een soort “interface” tussen de
theorie en de natuur, door de theoretische voorspellingen te vergelijken met de resul-
taten van experimenten, en de experimentele resultaten te extrapoleren naar toepas-
singen in natuurlijke metapopulaties. De computersimulaties hebben dezelfde voor-
delen van herhaalbaarheid, standaardisatie en controle ten opzichte van labexperi-
menten, als de experimenten hebben ten opzichte van natuurlijke systemen.

In mijn studie heb ik computersimulaties gebruikt om standaard beginwaarden voor
de experimentele metapopulaties te genereren inclusief schattingen van de te ver-
wachten experimentele variatie, en om extrapolatie van de experimentele resultaten
mogelijk te maken. Hoewel de experimentele opzet en het simulatiemodel allebei
uitgaan van de algemene theoretische modellen en met grotendeels dezelfde sleutelaan-
names beginnen, vertoonden de resultaten van de in silico metapopulaties en de experi-
mentele metapopulaties talrijke verschillen als gevolg van onbedoelde afwijkingen van
de beginaannames in de experimenten. Experimentele details die niet gespecificeerd
waren in de modellen, zoals verschillen in microklimaat tussen de buisjes en de flessen,
bleken flinke gevolgen te hebben voor de uitkomst van de experimenten. Dit illustreert
hoe belangrijk het is om zowel experimenten als simulaties te gebruiken, en weerspreekt
het argument dat een experimentele aanpak helemaal kan worden vervangen door
computersimulaties. Simulatie is een uitstekende manier om een experimentele opzet te
verbeteren door de evaluatie van het effect van variabelen die niet gespecificeerd
worden in de theoretische modellen, of die niet (kunnen) voldoen aan de theoretische
aannames vanwege logistieke of andere praktische oorzaken. Simulaties zijn echter niet
in staat om de subtiele microvariatie in omgevingsfactoren te bespeuren die de resul-
taten van experimentele systemen behoorlijk kan beïnvloeden, terwijl zulke verschillen
tussen theoretische voorspellingen en een gecontroleerde laboratorium opzet juist
belangrijke inzichten in de complexiteit van natuurlijke systemen kunnen opleveren.

Uit mijn experimenten bleek dat de resultaten van de metapopulatiereplica’s
gemiddeld vrij goed overeen kwamen met de voorspellingen op basis van het simulatie-
model. De individuele metapopulaties vertoonden echter flinke afwijkingen van deze
gemiddelden ondanks de strikte standaardisatie van de experimentele opzet. Het is, met
andere woorden, over het algemeen niet mogelijk om de dynamiek van een enkele
(meta)populatie te voorspellen met enige betrouwbaarheid en precisie. Met behulp van
simulaties is het wel mogelijk om de verwachte mate van variatie te voorspellen, en
simulaties zijn zeer geschikt om de effecten van parameters als monstergrootte, het
aantal gemonsterde subpopulaties, en het aantal genetische merkers te evalueren en te
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optimaliseren. Bij een eventuele vertaling van de resultaten van simulaties naar natuur-
lijke systemen is echter terughoudendheid vereist, omdat geen enkel “natuurlijk”
systeem dezelfde eigenschappen heeft als de experimentele metapopulaties of de
computersimulaties.

Ondanks de beperkingen ben ik ervan overtuigd dat dit soort “microkosmos-experi-
menten”, zowel met Drosophila als met andere modelsoorten, in combinatie met compu-
tersimulaties de potentie hebben om een zeer belangrijk hulpmiddel te worden bij het
onderzoek aan complexe natuurlijke systemen. Deze studie heeft een aantal belangrijke
inzichten opgeleverd met betrekking tot de controle en repliceerbaarheid van zulke
experimenten. Bij nader inzien, bijvoorbeeld, zou ik niet een verschillend extinctie-
schema voor elke metapopulatiereplica gebruiken, en zou ik niet zeer variabele migra-
tiesnelheden toelaten. Mijn belangrijkste aanbeveling is echter om eerst computersimu-
laties te gebruiken voor de optimalisatie van het experimentele ontwerp, voordat defini-
tief gekozen wordt voor een bepaalde opzet.

SLOTOPMERKINGEN

Hoewel het concept van de metapopulatie bekend en populair is geworden, hoeft de
daaruit volgende metapopulatiebenadering niet altijd de meest geschikte en zinnige
manier te zijn om een specifieke natuurlijke populatie te onderzoeken. Vooral de popu-
latiegenetische theorie maakt meestal de aanname dat populaties in evenwicht zijn. In
de praktijk zouden populatieversnippering en de achteruitgang van leefgebieden wel
eens doorlopende processen kunnen zijn die het bereiken van een evenwicht verhin-
deren (Hutchison & Templeton 1999), of zouden versnipperde populaties zich helemaal
niet volgens welk metapopulatiemodel dan ook kunnen gedragen (Anderson et al. 2004).
In zulke gevallen is een metapopulatiebenadering ongeschikt om maatregelen voor het
beheer en behoud van deze populaties op te stellen omdat de onderliggende modellen
niet overeenkomen met het echte systeem (Hanski & Simberloff 1997). Mijn resultaten
zijn gedeeltelijk in overeenstemming met dit voorbehoud, vooral wat betreft duidelijke
niet-evenwichtssituaties zoals die kunnen voorkomen tijdens populatie-turnover. Noch
de experimentele resultaten, noch de resultaten van overeenkomstige simulaties met
regelmatig voorkomende lokale extinctie en herkolonisatie over lange periodes
bereikten ooit een evenwicht voor de genetische differentiatie (HOOFDSTUK 4), terwijl de
meeste theoretische modellen wel uitgaan van zo’n hypothetisch evenwicht (Whitlock &
McCauley 1990, Pannell & Charlesworth 1999). Deze en vergelijkbare afwijkingen van
de modelaannames veroorzaakten regelmatig verschillen tussen de modelvoorspel-
lingen en de echte situatie in een enkele experimentele metapopulatie, hoewel de over-
eenkomst tussen de voorspellingen en het gemiddelde resultaat van meerdere replica’s
over het algemeen best goed was in mijn studie, zeker als je de specifieke eigenschappen
van Drosophila in aanmerking neemt. De waargenomen verschillen tussen de resultaten
van individuele replica’s en het voorspelde gemiddelde laten echter zien dat de toepas-
sing van analytische modellen op natuurlijke systemen niet zonder meer aan te raden is,
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aangezien natuurlijke populaties doorgaans uniek (een enkel replica) zijn, en bovendien
veel complexer zijn dan experimentele systemen. Toegepast onderzoek van natuurlijke
systemen vereist een volledig begrip van de onderliggende theorie, en ik pleit voor een
uitgebreide samenwerking tussen theoretische en veldbiologen bij de ontwikkeling van
analytische en voorspellende hulpmiddelen voor het beoordelen van bedreigde popula-
ties en voorgestelde beheersmaatregelen. In overeenstemming met dit argument, lijkt
een alternatieve aanpak om de structuur van een populatie te analyseren met behulp
van genetische, ecologische en andere, historische gegevens, zoals aanbevolen door
Gaggiotti (2004), ook veelbelovend.

Als eindconclusie zou ik willen betogen dat de algemene theorie de dynamiek in
experimentele, en misschien ook in natuurlijke populaties, redelijk kan voorspellen op
een kwalitatieve manier, maar dat kwantitatieve bepalingen over het algemeen niet
mogelijk zijn, tenzij men de biologie en dynamiek van de betreffende soort in detail
kent, en zulke bepalingen vergelijkenderwijs gebruikt binnen een soort, of heel
misschien tussen nauwverwante soorten. Aangezien zulke schattingen echter nog steeds
flink af kunnen wijken van de “echte” parameterwaarden, raad ik aan om voorzichtig te
zijn en brede veiligheidsmarges in acht te nemen bij elke mogelijke praktijktoepassing,
zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van beheersmaatregelen voor het behoud van speci-
fieke natuurlijke populaties.
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