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Gelijk of ongelijk

Op 9 februari 1981 heeft het NMV-lid prof. dr. S. van der Spoel een

rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan

de Universiteit van Amsterdam. Een groot deel van deze rede was ge-

wijd aan planktonische slakken en daarbij optredende problemen wat

betreft de grenzen tussen soorten/ en is uit dien hoofde ook voor

de lezers van het CB interessant. Met toestemming van de auteur

wordt het relevante gedeelte van "Gelijk of ongelijk" hieronder

nogmaals afgedrukt.

Redactie

Mag ik hier proberen aan te tonen dat door de ontwikkeling van de

wetenschap, mede door de verfijning van de technieken, en door de

grotere mogelijkheden om automatisch enorme hoeveelheden gegevens

te verwerken, de grenzen die men zo graag zou zien of aantonen binnen

diezelfde wetenschap en met diezelfde middelen, juist vervagen.

De vraag 'wat is gelijk en wat is ongelijk' binnen een diergroep

wil ik hier als uitgangspunt kiezen om de vervaging van grenzen aan

te tonen. Het mariene plankton, dus de organismen die vrij in zee

ronddrijven, voortbewegen door zeestromingen, zonder een eigen voort-

beweging van importantie, zal de voorbeelden leveren voor deze be-

schouwing. Zoals zal blijken is hiermee een rijke bron van voorbeel-

den aangeboord.

Tijdens mijn studie stond de geografisch speciatie theorie van Mayr

in het middelpunt van de belangstelling. Het ontstaan van ongelijkheid

in de populaties die gescheiden zijn door isolerende barrières en de

gelijkheid van groepen bij het ontbreken van, meest geografische,grenzen,

is in deze theorie een centraal uitgangspunt.

Hoe is het dan bijvoorbeeld te verklaren dat bipolaire soorten in de

Noordelijke IJszee vertegenwoordigd zijn door individuen die 'gelijk'

zijn aan de individuen uit de Antarctische Oceaan, zonder dat er ver-

bindende populaties in de tropen of subtropen aanwezig zijn? Wat

houdt dit 'gelijk' dan in?

Hoe is het aan de andere kant te verklaren dat een soort ten

noorden en ten zuiden van ongeveer 41° N door absoluut 'ongelijk'

ogende individuen wordt vertegenwoordigt zonder dat ergens een bar-

rière of een hiaat is aan te tonen in die populaties; wat betekent

in zo'n geval 'ongelijk' dan nog?

Ik wil dit voorbeeld nader uitwerken. De planktonische slakken

van het geslacht Clio dienen als eerste illustratie. In het verleden,

voor 1910, zijn vier soorten beschreven nl.: Clio pyramidata, voor de

Noord Atlantische Oceaan, Clio lanceolata voor alle tropische wateren,

Clio antarctica voor de Subantarctische regio en Clio sulcata voor

de Antarctische zeeën. Vergelijkt men vertegenwoordigers van Clio uit

planktonmonsters van bijvoorbeeld 60° N, 20° N 45° Z en 60
u

Z uit de

Atlantische Oceaan, dan heeft men geen enkele moeite deze vier soorten

als ongelijk te herkennen; men veronderstelt met duidelijk begrensde

eenheden te doen te hebben. Vergelijkt men echter dieren uit monsters

van 4Q° N, 40° Z en 50° Z, dan blijkt het niet meer mogelijk vast te

stellen tot welke soorten de dieren behoren, ze lijken in dit geval

steeds op twee van de soorten. Er zijn geen vier soorten, maar er

Was Linnaeus, om in de historie terug te gaan, beschermd door het

Calvinisme, nog in staat soorten als duidelijk gescheiden een-heden

te behandelen, was Mayr tweehonderd jaar later nog in staat een

definitie van de soort te geven; de recente literatuur van onder

andere Dougherty, Endler, Fleminger en Hulsemann en Tokioka en ook

mijn eigen onderzoekingen brengen mij steeds meer aan het twijfelen

over wat de soort is. Langzaam vervagen de vermeende grenzen tussen

de soorten en de systematicus wordt gedwongen steeds voorzichtiger te

zijn met zijn oordeel 'wat tot één soort, één groep behoort' en dus

ook over 'wat een soort of ander taxon in wezen is'.
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bestaat kennelijk een serie van populaties binnen één soort, met in

elkaar overgaande eigenschappen. Dat men deze series heeft gevonden

is mede te danken aan vorderingen die de techniek maakte met betrek-

king tot monstername, meettechnieken en verzamelmethoden, welke zich

verfijnden, en het typische ongelijk zijn, de begrenzingen tussen de

zogenaamde vier soorten, zijn door de ontdekking van deze series

teniet gedaan.
Toch zijn er gebieden, bijvoorbeeld rond 41° N in de Atlantische

Oceaan, waar men latitudinaal gezien een sterke overgang vindt in de

eigenschappen van de soort. Van een variatie die steeds gelijk is,

is dus ook nog geen sprake. De zogenaamde soorten van vroeger blijken

met elkaar te kruisen, te vermengen en er blijkt alleen maar sprake

te zijn van verschillende populaties binnen één soort die elk een

ander voorkomen hebben.

Het aantal voorbeelden van planktonsoorten die werden beschreven

en later opgingen in, of bleken te bestaan uit, groepen verschillende

populaties die in bepaalde gebieden in elkaar opgaan, is legio. (cf.

Fleminger en Hulsemann, 1973, in: The Biology of the Indian Ocean.

Springer, Berlin: 339).
cr — - D / —w- — — ' -

Wanneer de verschillen in de populaties niet, zoals bij Clio,

lijken te berusten op genetische verschillen maar op louter aanpas-

singen van het fenotype op de omgeving, zal men eerder geneigd zijn

het gevonden ongelijk in de populaties als niet wezenlijk te beschou-

wen. Het verschil, bijvoorbeeld, in spiervezelaantallen bij Salpa

fusiformis beschreven door Van Soest (1975, Beaufortia 23-307;

181-215) voor dieren tussen 70° N en 50° Z laat zich zeer goed

correleren aan de zeewatertemperatuur. Alleen het feit dat de

variatie in dit voorbeeld niet gefixeerd lijkt, maar samen met de

temperatuur van de omgeving lijkt te kunnen veranderen, geeft de

onderzoeker het idee dat het verschil niet wezenlijk is. Echter,

de temperatuurgradiënt in zee is over langere perioden constant en

ook de spiervezelaantallen zullen over lange tijd stabiel zijn.

Langdurige selectie kan dus via het fenotype het genotype beïnvloeden

en een ongelijk bijvoorbeeld ten noorden en ten zuiden van 41° N dat

gevoelsmatig als gelijk wordt opgevat, kan ook hier veel meer bete-

kenen dan men vermoedt.

Er zijn ook voorbeelden bekend van planktonsoorten opgebouwd uit

een groep ondiep levende populaties en een groep, van de eerste sterk

afwijkende, diep levende populaties met daartussen een gebied van

overgangsvormen zonder dat ergens een barrière te vinden is, zoals

aangetoond voor de pijlworm Sagitta planctonis door Pierrot-Bults

(1975, Beaufortia 23-297:27). Vroeger dacht men te doen te hebben

met een oppervlakte- en een diepwatersoort. De individuen uit de

bovenste 100 meter en die van de diepere lagen, op ongeveer 2000

meter, zijn goed te onderscheiden, maar van boven naar beneden gaande

veranderen rond ongeveer 1000 meter de kenmerken van de individuen.

Men zou kunnen veronderstellen met hybriden te doen te hebben. De

overgangszone is daarvoor echter te groot, de verticale migratie van

van beide 'soorten' is dermate groot dat ze zeer goed mengen en daar-

door al snel hun identiteit zouden verliezen, en bovendien moet men

zich afvragen hoe zulke nauw verwante soorten, die dan zouden hybri-

diseren, in zulk nauw contact met elkaar kunnen ontstaan.

Dat de soortvorming binnen marien plankton, met verschijnselen

als genoemd voor Clio en Sagitta zich niet best laten verklaren met

de theorie van Mayr (1963, Animal species and evolution. Belknap

Press, Harvard University Press, Cambridge), vormde een stimulans

om verder te zoeken. De vraag werpt zich namelijk op, hoe zonder

geografische barrières en isolaties in zee toch verschillen tussen

populaties kunnen ontstaan, hoe hieruit soortvorming kan optreden

en hoe aan de andere kant verklaard kan worden dat groepen populaties
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sterk van elkaar blijven verschillen zonder dat deze zich verder tot

soorten ontwikkelen. In de oceaan blijkt een sterk vertraagde

speciatie te worden gevonden waarin soms bevriezing in een bepaalde

fase lijkt op te treden.

Oceanografische studies leerden dat geografische speciatie in de

zin van Mayr in zee nooit kan optreden. De zee kent immers geen

barrières die genenuitwisseling kunnen blokkeren. Watermassa's mengen

steeds enigszins; fysische en chemische factoren gaan steeds geleide-

lijk in elkaar over. Bovendien drijft plankton, per definitie, steeds

met het milieu, de watermassa, mee en komt daardoor niet uit het eigen

milieutype. Daardoor kan ook nooit een migratiegolf naar een ander

milieu ontstaan en bovendien, door de beweging van de watermassa,

ondergaat de populatie slechts geleidelijke veranderingen in selectie-

druk, bijvoorbeeld door klimaat. Voor het verklaren van speciatie in

plankton, het ontstaan van ongelijke groepen, is dus meer nodig dan de

theorie van Mayr alleen. Men zal de enigszins in vergetelheid geraak-

te publikaties van Huxley (1939, Bijdr. Dierk. 27: 491) en de moderne

opvattingen van Endier (1977, Geographic variation, speciation and

clines, Princeton University Press, Princeton) naast die van Mayr

moeten zetten om een verklaring te vinden.

Huxley beschreef de cline als de gradiënt van een meetbare eigen-

schap door de populaties heen, waarvan de steilheid een maat is voor

de intensiteit van geografische differentiatie. Hij onderscheidde

de gladde en de getrapte cline al naar gelang het verloop van de

gradiënt. Een cline ontstaat, in een meestal groter soortareaal,

door de geleidelijke verandering van selectie die de uiterlijke en

erfelijke eigenschappen, geleidelijk, geografisch, doet veranderen,

terwijl er geen echte speciatie optreedt, door de actieve genenuitwfe-

seling tussen populaties. Mayr stelde dat een cline het resultaat

is van genenuitwisseling en selectiedruk, die elkaar in balans houden,

waardoor geen soortvorming kan optreden. Bij een getrapte cline,

waarin op sommige plaatsen de eigenschappen van het organisme, geogra-

fisch gezien, sneller veranderen dan elders, moet echter meer aan de

hand zijn dan selectie en genenuitwisseling; lokaal moet minder genen-

uitwisseling of een grotere sprong in de selectiedruk bestaan.

In Clio vinden we een goed voorbeeld van een getrapte cline. De

vier aanvankelijk beschreven soorten vormen namelijk van noord naar

zuid gaande de treden in de variatie. De eigenschappen schelpgrootte,

schelpvorm, eigrootte en vorm van de embryonale schelp variëren spe-

ciaal in de gebieden tussen de vermeende soorten sterker dan binnen

de vermeende soorten. Echter, noch een sprongsgewijze verandering

in selectiedruk, noch een barrière in het milieu voor genenuitwisse-

ling is in de overgangsgebieden aantoonbaar. Komt de sprong in

variatie dan uit de organismen zelf voort?

De cline werd aanvankelijk beschreven als een verschijnsel van één

eigenschap, maar vaak, zoals ook bij Clio, blijkt dat meerdere eigen-

schappen dezelfde clinale variatie vertonen; dit samen op dezelfde

wijze variëren kan het gevolg zijn van coadaptatie. Natuurlijke

selectie zal namelijk die eigenschappen bevoordelen die, onder be-

paalde uitwendige omstandigheden, harmonisch samenwerken met andere

erfelijke eigenschappen. Hierdoor werkt de selectie niet op één

apart kenmerk maar op een eigenschap samen met daarmee harmonisch

samengaande erfelijke eigenschappen. De selectie bevoordeelt dus

eerder typen gekenmerkt door een groep eigenschappen, die dan coadap-

tief heten, dan losse eigenschappen. De genetici hebben aangetoond

dat erfelijke factoren soms de uitwerking op de zichtbare kenmerken

van andere factoren, hetzij positief dan wel negatief, beïnvloeden.

Kenmerkt een populatie zich door het bezit van een dergelijk beïn-

vloedend gen, modi fier, dan kan men stellen dat die 'beïnvloeder'

bewijst harmonisch met andere genen in die populatie samen te werken.

Er kan zich zo een coadaptief complex van eigenschappen hebben ge-

vormd met daarin een modifier. Treedt er nu kruising op tussen in-
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dividuen van deze populatie en vertegenwoordigers van een andere

populatie, dan kunnen er genencombinaties ontstaan van in de an-

dere populatie aanwezige complexen met de modifier uit de eerst-

genoemde populatie. Er wordt nu aangenomen dat in zo'n geval de

modifier die eerst positief werkte in de andere populatie een

negatief effect veroorzaakt, eventueel met letaal gevolg, daar

hij hier disharmonieert. In dit voorbeeld is er sprake van een

normale mogelijkheid tot genenuitwisseling die echter niet effectief

blijkt, daar de modifiers de vorming van nakomelingschap belemmeren.

Wanneer nu, volgens Endier, bij de clinale variatie coadaptieve

modifiers betrokken zijn, dan zou daardoor parasympatirische spe-

ciatie mogelijk worden, dat wil zeggen soortvorming mogelijk worden

in groepen van niet—gescheiden populaties. Endier heeft hiermee

duidelijk gemaakt dat het niet behoeft te blijven bij een schom-

melend evenwicht tussen selectie en genenuitwisseling zoals Mayr

stelde.

In Clio zitten binnen het coadaptief complex echter ook eigen-

schappen die de voortplanting beïnvloeden. Tijdens een recente

expeditie van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie met het

Nederlands oceanografisch vaartuig Hr. Ms. Tydeman hebben we nl.

kunnen vaststellen dat de voortplanting in een strook ten noorden

van 41° N anders is dan ten zuiden daarvan. Jammer genoeg was er

tijd noch mankracht om dit gegeven nu reeds geheel uit te werken,

maar wel bleek dat in het noordelijke voortplantingsareaal, ten

noorden van 41° N, in ieder geval tijdelijk in het voorjaar,

vegetatieve voortplanting in Clio
c

overheerst, terwijl de seksuele

voortplanting ten zuiden van 41° N overheerst. Bij 41° N is geen

barrière, maar toch belemmert verschil in voortplanting de genen-

uitwisseling. Is de voortplantingseigenschap coadaptief gebonden

aan andere variabelen, dan verklaart dit voortplantingsverschil

de trede in de cline die men bij 41° vindt. Schelpgrootte en

-vorm zijn eigenschappen met een grote ecologische betekenis in

plankton; de verschillen rond 41° Ü zijn te classificeren als

koudwater- en warmwateraanpassingen. Het verschil in voortplan-

ting is ecologisch verklaarbaar door de abrupte voorjaarsopbloei

van plankton ten noorden van 41° N en de veel tragere, gelijkma-

tiger opbloei ten zuiden ervan, waardoor respectievelijk snelle

vegetatieve en trage seksuele voortplanting als adaptaties aan

de planktonopbloei kunnen worden gezien. Een andere verklaring

zou kunnen zijn dat de warmwatervorm en de koudwatervorm in een

milieu dat door de temperatuur alleen al minder gunstig voor hen

is, overgaan tot vegetatieve voortplanting, hetgeen ook een effi-

ciënter gebruik van energie oplevert. Echter, voor het hier be-

sproken principe van belemmering van genenuitwisseling heeft dit

hetzelfde resultaat. Bij dit voorbeeld van Clio is er in het

milieu geen grens die geografische speciatie bewerkstelligt, wel

zijn er gebieden met verschillende ecologische eisen, die constant

een verschil in eigenschappen handhaven en daarmee secundair een

belemmering voor de genenuitwisseling creëren in het gebied waar

de ecologische eisen in elkaar overvloeien.

Om de delen van een getrapte cline, anders gezegd de populaties

met een bepaald coadaptief complex van eigenschappen taxonomisch

beter hanteerbaar temaken, herdefinieerde ik (Van der Spoel, 1971,

Z. zool. Syst. Evol. Forsch. 9: 107) eens het begrip •forma'

als: 'Een groep van populaties die in de periferie van hun areaal

door genenuitwisseling niet onderscheidbaar zijn van hun nabuur-

populaties, maar die in het centrum van hun areaal taxonomisch

onderscheidbaar zijn van andere formae door een bepaalde combina-

tie van eigenschappen'. Deze definitie past bij de getrapte cline

van Huxley en het verschijnsel van coadaptatie dat Endier naar

voren bracht. De forma is wel onderscheidbaar, maar nergens

scheidbaar van andere groepen.
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Het begrip 'ondersoort' dat Mayr zo'n grote rol toekent bij de

speciatie onder het soortniveau is van een heel ander karakter.

De ondersoort bestaat dankzij de geografische barrière die de

ondersoort van andere dergelijke groepen scheidt, en die tot ge-

volg heeft dat ondersoorten taxonomisch over hun hele areaal onder-

scheidbaar zijn. De ondersoort komt voort uit de gedachte dat er

grenzen zijn die ongelijken begrenzen en het ongelijk ook teweeg-

brengen; de forma daarentegen is geboren uit de veronderstelling

dat werkelijke ongelijken niet bestaan, maar dat verschillen slechts

langzaam groeien door selectiedruk in het centrum van een bepaalde

groep populaties. Er is voor de ondersoort in de oceaan eigenlijk

geen plaats door de afwezigheid van geografische barrières. Wat we

in zee wel zien gebeuren doet sterk denken aan wat zich in het

geologisch verleden, in de tijd, voltrok. Darwin stelde dat de

soorten in de tijd in elkaar overgaan; de hedendaagse taxonomie heeft

dit geheel geaccepteerd. Dergelijke overgangen tussen recente soor-

ten, in de ruimte, zijn echter nooit uitvoerig bekeken, wellicht

omdat ze te dichtbij zijn en dus te gemakkelijk aan de indeling

die men voorstond konden knagen. De tijd is continu, gelijkmatig

voortgaande en ze toont geen barrières of hiaten en dit is vergelijk-

baar met wat de oceaan in het heden laat zien van noord naar zuid en

van oost naar west. De factor tijd en de clinale variatie kunnen ook

samenwerken, iets wat Cisne, Chandler Rabe en Cohen (Science 209-

4459; 925) bestudeerden aan de hand van de trilobiet Flexicalymene.

Geografische clinale variatie bleek in de geologische tijd te ver-

anderen. Verschuift nu de clinale variatiecurve, van een of meer

kenmerken, uitgezet tegen een geografische as in de tijd, dan kan

dat parasympatrische soortvorming tot gevolg hebben. Door die ver-

schuiving kan de soort namelijk in eigenschappen gaan veranderen.

Treden echter de verschuivingen niet gelijkmatig langs het hele

geografische traject op, dan kan de soort in meerdere delen uiteen-

vallen
.

Ik heb getracht aan te tonen dat soortgrenzen in zee vaag zijn

door de continuïteit van het milieu, en ik wees daarbij op invloe-

den die toch geografische variatie kunnen veroorzaken. Daarbij

werd terloops de vegetatieve voortplanting van de planktonische

slak Clio genoemd. U weet ongetwijfeld dat weekdieren en dus ook

de slakken gekenmerkt zijn door het ontbreken van vegetatieve

voortplanting. Daarom wil ik hier verder ingaan op dit verschijn-

sel.

De vorm ’Clio pyramidata’ die al zo vaag te onderscheiden was

van de verwanten door de clinaal verlopende aanpassing aan de

ecologische condities, vertoont een vegetatieve voortplanting in

de vorm van strobilatie (Van der Spoel, 1979, Malacologia 18:27).

Strobilatie is het loodrecht op de ontogenetische as doordelen

van het organisme, karakteristiek voor poliepachtigen, kwallen en

sommige wormen. Binnen de groep van weekdieren komt strobilatie

voor zover nu bekend alleen voor bij deze Clio. Deze strobilatie

toont aan dat het verschil tussen de weekdieren en bijvoorbeeld

kwallen weer een stuk kleiner is dan men vroeger aannam. De typische

kwalleneigenschap - want het verschijnsel Clio komt het meeste

overeen met de situatie bij de kwallen - is blijkbaar binnen heel

andere groepen nog zo duidelijk latent aanwezig dat hij ergens

bij één soort aan het licht kan treden.

De grensvervaging tussen de grotere groepen, de kwallen en de

weekdieren, is wezenlijk anders van aard dan de grensvervaging

tussen de forma's van een soort. In het laatste geval treden over-

gangen op in grensgebieden, de topografische grens zelf blijft

vaag; het verschil tussen de grotere groepen wordt verkleind door

een gelijkenis die aan de dag treedt midden in een ver ontwikkelde

tak van een groep, want Clio is allerminst een primitieve vorm.
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Verklaring van enkele vaktermen:

correleren aan - een verband aantonen met

fenotype - uiterlijke verschijningsvorm

genotype - erfelijke aanleg

genetisch - erfelijk

genenuitwisseling- uitwisseling van erfelijke eigenschappen

geografische speciatie theorie, vergelijk "Over het ontstaan

van soorten", CB no. 187, april *79:

864-869.

gradiënt - geleidelijke verandering

hybridiseren - kruisen

letaal - dodelijk
latitudinaal - van noord naar zuid gaande

ontogenetische as- richting waarlangs het dier gegroeid is

speciatie - soortvorming

taxon - ondersoort, soort, subgenus, geslacht e.d.

vegetatief - niet-seksueel

A.V.

De vormvariatie van Clio pyramidata (A) uitgezet

als clinale variatie (B) voor de kust van West-

Europa (C) met het verschijnsel van strobilatie

(D) in het gebied van de overgang.


