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Samenvatting 

 
 
Variatie in abiotische factoren komt voor in alle natuurlijke omgevingen, zoals variatie in 

ruimte en tijd in temperatuur, licht en vochtigheid. Deze factoren kunnen vervolgens 

bijvoorbeeld voedselaanbod en overleving beinvloeden. Het is dus cruciaal voor 

organismen om met deze fluctuaties om te kunnen gaan en dit heeft geleid tot het 

ontstaan van verschillende strategieën. Zowel flexibiliteit in het omgaan met variatie als 

buffering tegen fluctuaties kunnen succesvolle strategieën zijn. Ecologie als wetenschap 

bestudeert de relaties tussen organismen en hun omgeving. Evolutionaire ecologie 

combineert inzichten in deze relaties met de kennis vanuit de evolutieleer over hoe deze 

relaties tot stand zijn gekomen. Een belangrijk doel van evolutionaire ecologie is het 

beschrijven en begrijpen van de adaptaties waarmee organismen zich aanpassen aan 

heterogene omgevingen.  

Het genotype van een organisme is de genetische blauwdruk. Het fenotype is 

hetgeen we uiteindelijk zien, dus hoe deze genen tot expressie komen en dit hangt deels 

af van de omgeving en de interactie tussen deze factoren. Hetzelfde genotype kan 

bijvoorbeeld bij verschillende temperaturen verschillende fenotypen opleveren. 

Fenotypische plasticiteit verwijst naar de verschillende vormen die vanuit eenzelfde 

genotype tot stand kunnen komen in verschillende omgevingen. Een reactienorm zet 

deze verschillende responsen uit tegen een omgevingsvariabele, bijvoorbeeld 

temperatuur. Hoe sterker de fenotypen verschillen, des te steiler de reactienorm en dus 

hoe plastischer het fenotype is.  

 Er bestaat genetische variatie binnen soorten in de steilheid en gemiddelde 

waarde van reactienormen van verscheidene kenmerken, zoals bijvoorbeeld 

groeisnelheid, ontwikkeling van eieren en lengte van diapause. Gezien deze variatie wordt 

de mate van fenotypische plasticiteit veronderstelt sterk bepaald te worden door de 

eigenschappen van de omgeving. Bijvoorbeeld een omgeving waarin de seizoenen sterk 

verschillen in gemiddelde dagelijkse temperatuur, of een sterk ruimtelijk heterogeen 

landschap selecteren op organismen met een relatief hoge mate van fenotypische 

plasticiteit. Dit proefschrift richt zich op de hypothesen dat het hebben van een bepaalde 

mate van fenotypische plasticiteit een dermate groot voordeel kan hebben dat dergelijke 

verschillen ook op zeer kleine schaal kunnen optreden. Ook wordt onderzocht of de 

mate van flexibiliteit of juist buffering van kenmerken afhangt van het type kenmerk. 
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Vervolgens wordt ook ingegaan op de hypothese dat patronen in fenotypische plasticiteit 

adaptief kunnen zijn.  

De eerste vraag was of natuurlijke selectie op de mate van fenotypische plasticiteit 

sterk genoeg is om verschillen op te leveren tussen naast elkaar voorkomende populaties. 

Om deze vraag te beantwoorden heb ik populaties van de springstaart Orchesella cincta van 

aangrenzende habitats met een typisch temperatuur regime vergeleken. Ik heb gekozen 

voor bos en heide omdat deze habitats naast elkaar voorkomen maar sterk verschillen in 

de mate van dagelijkse temperatuursfluctuaties. In bos is de amplitude van de 

temperatuursfluctuaties kleiner dan in het meer open heideterrein, terwijl de gemiddelde 

dagtemperatuur amper verschilt. Ik heb bij twee temperaturen juveniele groeisnelheid 

gemeten. Springstaarten van bospopulaties reageerden sterker op temperatuur (waren 

plastischer) dan springstaarten van heidepopulaties. De springstaarten van 

heidepopulaties waren dus meer gebufferd tegen fluctuaties in temperatuur. Dit 

onderzoek toont aan dat reactienormen habitatspecifiek kunnen zijn en dat deze 

verschillen gehandhaafd blijven door natuurlijke selectie, ondanks genetische uitwisseling 

tussen de populaties. 

Juveniele groeisnelheid is een typische ‘life history trait’ (levensloopeigenschap). 

Om te testen of andere life history traits ook gebufferd worden tegen omgevingsvariatie 

is een aanvullend experiment uitgevoerd met dezelfde springstaartpopulaties. Hierbij heb 

ik gekeken naar verschillen in reactienormen tussen de sexen om te testen of de response 

op temperatuur sex-specifiek is. De leeftijd waarop springstaarten volwassen worden 

wordt inderdaad beïnvloedt door temperatuur, en de mate van plasticiteit hierin bleek 

sterk te verschillen tussen de sexen. Het maakte echter niet uit of de springstaarten van 

bos of heide kwamen. Ook gewicht op het moment van volwassen worden is afhankelijk 

van de temperatuur waarbij de springstaarten zich ontwikkelden en deze response 

verschilde zowel tussen de sexen als tussen de ecotypen (bos en heide). Ondanks een 

temperatuursverschil van 10ºC bleken vrouwtjes van heidepopulaties hun gewicht 

waarop ze volwassen werden stabieler te kunnen houden dan vrouwtjes van 

bospopulaties.  

Wederom bleken sommige life history traits dus gebufferd te worden in 

populaties van habitats met sterk fluctuerende omstandigheden. Van dezelfde populaties 

is ook gekeken naar genetische verschillen door de frequentie van neutrale genetische 

markers te vergelijken tussen springstaarten van heide en bospopulaties. Als populaties 

geïsoleerd van elkaar zijn kunnen ook verschillen optreden door toeval (genetic drift). Er 
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zijn geen verschillen gevonden, waaruit is geconcludeerd dat er nog veelvuldig genetische 

uitwisseling plaatsvindt tussen de populaties en deze dus niet van elkaar geïsoleerd zijn.  

De volgende hypothese die getest werd, was of de mate van flexibiliteit of juist 

buffering van kenmerken afhangt van het soort kenmerk. Life history kenmerken en 

andere fitness-gerelateerde kenmerken kunnen gebufferd worden in variabele habitats, 

maar van fysiologische en morfologische kenmerken is ook bekend dat ze juist 

plastischer kunnen zijn onder (voorspelbare) sterk variërende omstandigheden. Deze 

hypothese is nog niet eerder expliciet getest. Ik heb hiervoor de mate van fenotypische 

plasticiteit bepaald van diverse Drosophila serrata populaties langs een latitudinale gradiënt, 

voor zowel life history kenmerken als morfologische kenmerken. Deze populaties van 

fruitvliegen komen voor langs de oostkust van Australië variërend van een variabel, 

gematigd klimaat in het zuiden tot een stabiel, tropisch klimaat in het noorden. Ik heb 

reactienormen bepaald over een temperatuurgradiënt van 16-22ºC voor een life history 

kenmerk (ontwikkelingssnelheid) en voor morfologische kenmerken (vleugelformaat en 

de verhouding tussen vleugelformaat en borststukbreedte). De reactienormen voor 

ontwikkelingssnelheid van de populaties uit de gematigde streken, met meer 

omgevingsvariatie, waren minder steil dan de reactienormen van de tropische populaties. 

De reactienormen van de twee morfologische kenmerken waren juist steiler voor de 

populaties uit het gematigde zuiden vergeleken met de reactienormen van de tropische 

populaties. Deze patronen in plasticiteit over de latitudinale gradiënt zijn dus tegengesteld 

en worden waarschijnlijk bepaald door de verschillende selectiedrukken over de hele 

gradiënt. Morfologische en life history kenmerken laten dus inderdaad verschillende 

patronen in de mate van plasticiteit zien. 

Om te testen of de mate van plasticiteit ook adaptief is moet worden aangetoond 

dat de waargenomen plasticiteit een voordeel oplevert in de omgeving waarin deze 

plasticiteit tot uitdrukking komt. Om dit te testen heb ik populatiegroei van 

springstaartpopulaties van bos en heide gemeten onder in klimaatkamers nagebootste 

fluctuerende temperatuursregimes van bos en heide habitats. De fluctuerende 

temperatuurregimes hadden een sterk effect op populatie groei maar er werden geen 

verschillen waargenomen tussen de verschillende habitats (bos en hei), alle populaties 

deden het even goed. De twee habitats, bos en hei, verschillen in meer dan alleen 

temperatuurregime. Fluctuaties in temperatuur leiden ook tot variatie in andere factoren 

zoals luchtvochtigheid en voedselaanbod. Deze zijn in dit experiment constant gehouden 
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terwijl in een natuurlijk systeem al deze factoren samen middels selectie de mate van 

plasticiteit bepalen, en dus niet temperatuur op zichzelf. 

Eigrootte is een eigenschap met veel variatie en reageert ook plastisch op 

temperatuur. Fenotypische plasticiteit in eigrootte kan een adaptieve response zijn op 

temperatuur of het gevolg zijn van fysiologische wetten. Eerst is bepaald of ei grootte in 

O. cincta ook een plastisch kenmerk is onder temperatuur. Zoals veel ectotherme 

organismen, leggen O. cincta vrouwtjes grotere eieren bij een lagere temperatuur. Deze 

grotere eieren hebben een grotere kans om uit te komen en ook de juvenielen die uit deze 

eieren voortkomen zijn groter. Deze grotere juvenielen hebben een betere start onder 

moeizame omstandigheden dan kleinere juvenielen. Wanneer eieren worden blootgesteld 

aan temperatuurschokken blijken de grotere eieren een hogere overlevingskans te 

hebben. Onder fluctuerende omstandigheden kunnen grotere eieren dus een voordeel 

opleveren in omdat ze beter bestand zijn tegen koude en stressvolle omstandigheden. 

Aan de andere kant zijn kleinere eieren makkelijker te produceren. Plasticiteit in eigrootte 

kan onder wisselende omstandigheden dus adaptief zijn als een vorm van risico 

spreiding. 

Concluderend kan gesteld worden dat variatie in omgevingstemperatuur kan 

selecteren op specifieke reactienormen, ook tussen populaties op zeer geringe afstand. 

De mate van plasticiteit wordt bepaald door lokale selectie drukken, welke sterker zijn 

dan het homogeniserende effect van genetische uitwisseling tussen populaties. Deze 

verschillen in mate van plasticiteit zijn niet alleen habitatspecifiek maar kunnen ook sexe-

specifiek zijn. Tevens zijn tegengestelde patronen in plasticiteit en buffering van life 

history kenmerken en morfologische kenmerken gevonden. Morfologische kenmerken 

bleken in populaties van variabele habitats plastischer te zijn dan in populaties van 

stabielere omgevingen. Dit was tegengesteld voor life history kenmerken. Het is dus niet 

zinvol om uitspraken te doen over de mate van plasticiteit van een populatie. Specifieke 

hypothesen met betrekking tot rol van fenotypische plasticiteit als adaptatie aan 

variërende omgevingen en klimaatsverandering geven meer inzicht. Het is echter ook 

duidelijk geworden dat de mate van temperatuursfluctuaties niet de enige belangrijke 

component van een omgeving is, maar juist het geheel van variërende factoren. Het zal in 

de toekomst steeds belangrijker worden om voorspellingen te toetsen op specifieke 

ecologische gronden dan algemene voorspellingen. De resultaten van de studies in dit 

proefschrift geven aan dat plasticiteit van life history kenmerken in potentie adaptief kan 

zijn bij een toenemende variatie, bijvoorbeeld veroorzaakt door klimaatsverandering. 
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Deze flexibiliteit is echter niet oneindig, vooral niet voor de meer gekanaliseerde 

populaties uit habitats met weinig variatie in de huidige situatie (zoals bijvoorbeeld 

tropische populaties). Gezien de noodzaak van een adequate response op fluctuerende 

omstandigheden in de context van klimaatsverandering, is het belangrijk dat we beter 

begrijpen hoe huidige patronen in fenotypische plasticiteit gevormd worden door 

natuurlijke regimes.   


