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Samenvatting. 

In deze studie is onderzocht of binnen de Westduinen 

populatie van Plantage lanceolata genetische differentiatie 

optreedt en wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. 

Speciale aandacht werd besteed aan de rol van "gene-flow" 

en samenhangend hiermee de grootte van de neighbourhoodarea. 

Tevens is er onderzocht of er een verband bestaat tussen 

de genetische- en geografische afstand. 

Voor het beantwoorden van deze vragen zijn op de Westduinen 

(Goeree) acht subpopulaties bemonsterd die als van elkaar 

gescheiden "eilandjes" in een aaneengesloten stuk 

voorkomen. Met behulp van chikwadraat voor heterogeniteit, 

genetische afstand en F-statistieken is genetische differen

tiatie aangetoond voor een achttal allozym loci. 

Belangrijkste oorzaak van deze differentiatie is beperkte 

"gene-flow" in combinatie met random genetic drift. Ook 

werd er een signifikant verband tussen bepaalde allelen 

en actueel vochtgehalte(selectie) gevonden, zodat selectie 

mogelijk ook een aanleiding kan zijn voor differentiatie. 

Op grond van populatiestructuur binnen de subpopulaties 

kan met een F-statistiek(F ) afgeleid worden dat de 
r 

standaarddeviaties voor zaad- en pollenverspreiding 

respectievelijk ~ 7 cm en ! 20 cm bedroegen. Met de gegevens 

over pollen- en zaadverspreiding is de grootte van de 

neighbourhoodarea berekend op 0.24 m2 met een effectieve 

populatie grootte van 43 planten. 

Een verband tussen genetische- en geografische afstand 

kon niet worden aangetoond. 
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Voorwoord. 

Het voor u liggende verslag is geschreven als onderdeel van 

een doctoraal onderwerp bij de vakgroep Populatiegenetica 

van de Rijksuniversiteit Groningen in de periode mei 1982 

tot juni 1983. 

Deze studie maakt deel uit van een groter project, het zwaar

tepunt project waarbinnen onderzoek wordt verricht naar ver

gelijkende demografische, fysiologische en genetische eigen

schappen van plantensoorten in relatie tot hun standplaats 

in graslanden. Aan dit zwaartepuntproject werken verschillende 

instellingen mee, met diverse disciplines, o.a. het I.D.O. 

Oostvoorne(plantenoecologie, plantenfysiologie en bodemkunde), 

het I.O.O. Heteren(plantenoecologie), de R.U. Utrecht(planten

fysiologie) en de R.U. Groningen(plantenfysiologie en populatie 

genetica). 

Het doel van het zwaartepuntonderzoek is om te bepalen welke 

eigenschappen een plant in staat stellen zich te handhaven 

in een grasland. Het onderzoek heeft zich in eerste instantie 

gericht op de in Nederland voorkomende soorten van het 

geslacht Plantage. 

Dit doctoraal onderzoek is begeleid door Dr. M. Bos van de 

Rijksuniversiteit Groningen. Tevens wil ik bij deze alle 

mensen bedanken die met daad en woord bijgedragen hebben 

aan deze studie, met name Sep Traelstra en medewerkers voor 

de bodemanalyses, Anneke Boererna voor de inleiding in de 

electroforesetechnieken, Henk van Dijk voor de zinvolle 

opmerkingen en de berekening van regressiecoefficienten, 

Kirsten Wolf , Peter van Dijk, Egbertien Hermans en Harry 

Harmens voor de vruchtbare discussies eh Margreet Santing 

die het typewerk tot in de puntjes verzorgd heeft. Speciaal 

zou ik nu nog Marten Bos willen bedanken voor de begeleiding 

en belangstelling die hij voor dit onderzoek heeft getoond. 
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INLEIDING. 

Binnen het zwaartepuntonderzoek naar de handhaving van 

graslandplanten in graslanden, toegespitst op het geslacht 

Plantago, spelen verschillende disciplines een rol. 

De rol van de populatiegenetica hierin is het opsporen 

van de genetische variatie van de onderzochte soorten 

de krachten die deze variatie in stand houden cq veranderen 

te benoemen en te kwantificeren en deze gegevens samen 

met de gegevens van fysiologen en oaealogen te kombineren 

om een antwoord te krijgen op de vraag wat een grasland

plant in staat stelt zich te handhaven in een grasland 

(Woldendorp en Kuiper 1977) 

Van de 5(in Nederland voorkomende)Plantago soorten die 

in het zwaartepuntonderzoek onderzocht worden is van alle 

soorten in meer of mindere mate de genetische variatie 

wat betreft allozymen bepaald. Van een aantal soorten 

is tevens de genetische basis van deze variatie bevestigd 

door kruisingen(Tjoelker-Schuring 1979, van Dijk 1981, 

Lisveld 1981, Eggen-Spronck 1980). De weg ligt nu open 

om met behulp van deze allozym varianten te onderzoeken 

hoe en of selectie, migratie en drift bepalen hoe een 

populatie er genetisch uitziet. Een onderdeel van dit 

complexe geheel is de hoeveelheid "gene flow" die plaats 

vindt d.m.v. pollen- en zaadverspreiding. Beperkte 

"gene flow" leidt ertoe dat planten die dicht bij elkaar 

staan een grotere kans hebben om elkaar te bevruchten. 

Paring tussen individuen is dus niet aselect meer en 

het gevolg is een reductie van de heterozygoten frequen

door drift(Als er geen selectie is). Tevens ontstaan 

door drift locale verschillen in allelfrequentie en 

populatie structuur is een feit. Er zijn diverse manieren 

om populatie structuur te beschrijven. bv. Genetische 

afstand(Nei 1975), chikwadraat test voor heterogeniteit 

(Workman and Niswander 1970) en F-statistieken(Wright 

1943, van Dijk 1983). De genetische afstand en de chi

kwadraat voor heterogeniteit bevestigen alleen dat er 
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populatie structuur aanwezig is, maar geven geen duidelijke 

informatie over de grootte van bv. "gene flow''. 

Slechts de F-statistieken(van Dijk 1983) beschrijven 

populatie structuur als gevolg van beperkte "gene flow" 

in essentie onder de voorwaarde dat er geen selectie is. 

De parameters die m.b.v. deze benadering worden berekend 

zoals de standaarddeviaties voor pollen- en ?aadverspreiding 

maken het mogelijk tot schattingen te komen van de 

effectieve populatiegrootte en neighbourhoodarea. De 

neighbourhoodarea is die oppervlakte waarbinnen de planten 

nog nagenoeg aselect met elkaar paren(Wright 1946). 

De neighbourhoodarea vormt de schakel tussen de theo

retische modellen en de praktijk. Aan de hand van de 

neighbourhoodarea zijn theoretische voorspellingen 

mogelijk over inbreeding(Brown 1979, Hart! 1980) en 

isolatie door afstand(Wright_1943,1946, Kirby 1975). 

De oecologische betekenis van beperkte "gene flow" kan 

men zich als volgt voorstellen: als een populatie door 

afstand geïsoleerd wordt heeft dit tot gevolg dat als de 

populatie niet te groot is drift ervoor zorgt, dat voor 

de op dat moment selectief neutrale genen fixatie at 

random optreedt. ·oe populatie raakt zo haar genetische 

variatie kililjt die bij mogelijke milieuveranderingen 

een voordeel geweest zouden kunnen zijn(Antonovics et 

al. 1980). 

In dit onderzoek zal getracht worden bij Plantage lan

ceolata de mate van "gene flow" en de gevolgen daarvan 

voor de populatie structuur te bepalen. Nader geformuleerd 

betekent dit dat populatie structuur zal worden beschreven 

met 1)Genetische afstand, 2) Chikwadraat voor hetero

geniteit en 3) F-statistieken. Met de resultaten uit 

de F-statistieken zal geprobeerd worden om een neigh

bourhoodarea te bepalen. In het onderzoek zal een tiental 

allozym loci bestudeerd worden. Dat gebruik wordt gemaakt 

van allozym. variatie heeft de volgende redenen: 

1) De genetische basis van de allozym variatie is uit 
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kruisingen bekend(van Dijk, ongepubliceerd). 

2)Elk genotype(voor zover 11 zichtbaar 11 met electroforese) 

is herkenbaar. 

3)De meeste allozym varianten worden verondersteld selec

tief neutraal te zijn(King and Jukes 1969, Hartl 1980) 

(Op de controverse tussen selectionisten en neutralisten 

zal hier niet nader worden ingegaan, zie H~rtl 1980). 

Als onderzoeksgebied is de Westduinen op Goeree gekozen. 

De Westduinen is gekozen om de volgende redenen: 

1) Het beheer: 300 jaar onveranderd is 

geweest(extensieve beweiding) 

2) P. lanceolata er in duidelijk van elkaar 

gescheiden eilandjes voorkomt. 

3) Andere onderzoekers van het zwaartepunt 

onderzoek hier ook onderzoek verrichten. 

We komen nu aan de volgende vraagstelling nl. Bestaat 

er een lineair verband tussen genetische afstand en geo

grafische afstand. De achte~liggende gedachte hiervan 

is dat als er beperkte 11 gene flow 11 plaats vindt tussen 

de eilandjes(die door genetische drift at random van 

elkaar verschillen) en de onderzochte allozym variatie 

selectief neutraal is, de dicht bij elkaar liggende 

eilandjes genetisch meer op elkaar zullen lijken dan 

verder van elkaar verwijderde eilandjes(Schaal 1975). 

Samenvattend krijgen we de volgende vraagstellingen: 

1)Is er genetische differentiatie binnen de Westduinen 

populatie en wat zijn de drijvende krachten hierachter? 

2)Hoe groot is de neighbourhoodarea? 

3)Bestaat er een verband tussen genetische afstand en 

geografische afstand? 
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MATERIAAL EN METHODE 

2.1 Plantage lanceolata(L.). 

Plantage lanceolata is een kruidachtige overblijvende 

plant met lijn-lancetvormige bladeren en langwerpige 

rolronde aren.(fig. 1) 

De bloemkroon is doorschijnend met spitse kroonslippen 

e~ geelachtig witte meeldraden. De doosvrucht bevat 

twee à drie zaden. P.lanceolata blÓeit vanaf mei tot 

in de herfst en komt voor langs wegen, dijken, op gras

landen en in grazige duinvalleien.(Heukels,v.Ooststroom 

1977). P.lanceolata is een verplichte kruisbestuiver. 

Kruisbestuiving vindt op open plaatsen voornamelijk 

door wind plaats terwijl op beschutte plaatsen insakten 

ook een rol spelen(Stelleman. 1982). Verder kunnen er 

drie typen mannelijke steriliteit in een populatie 

voorkomen(van Damme 1983). 

2.2 Bemonstering. 

Als bemonsteringsplaats werd de Westduinen op Goeree 

gekozen. De Westduinen is een oud extensief beweid 

(~ 300 jaar)duingrasland. Het terrein bestaat uit uit

geloogde en dus kalkarme geërodeerde duintjes. 

Op sommige plaatsen op de Westduinen komt P.lanceolata 

in "clusters,eilandjes" voor. Een dergelijke groep 

van acht eilandjes is bemonsterd. Voor de ligging van 

de eilandjes ten opzichte van elkaar en de afstand 

tussen de eilandjes geeft figuur 2 een overzicht. 

Tussen deze eilandjes bevinden zich geen andere 

eilandjes, hoogstens enkele alleen staande rozetten. 

Ook geeft figuur 2 een overzicht van de voorkomende 

heuvels en de overheersende windrichting. 

In een eiland werden in een aaneensluitend stuk alle 

rozetten uitgestoken en overgebracht naar de proeftuin 

in Haren. 



Figuur 1 

Uit:H.Reimers Blumenatlas deel II.Berlin-grunewald. 
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Van elk rozet werden de coördinaten genoteerd zodat 

onderlinge afstanden later bepaald konden worden. Er 

werden in de lente en zomer van 1982 in viermaal acht 

eilandjes geheel of gedeeltelijk overgebracht naar de 

proeftuin. In tabel 1 staan de aantallen individuen 

van het totale eiland vermeld met daarbij het aantal 

overgebrachte planten naar de proeftuin. 

Tabel 1. 

Aantal planten per subpopulatie en aantal verzamelde 

planten per subpopulatie. 

Sub pop. A 8 c D E F G H 

Tot. aantal 145 32 158 294 61 125 138 )5000 

Verzameld 92 32 78 94 61 83 67 79 

De sterfte(tabel 3) als gevolg van het overplanten is 

~ 5%. Dat bij subpopulaties C en D een grotere sterfte 

optreedt is het gevolg van kraaien en eksters die de 

kleine pas geplantte planten uit de grond trokken. 

Subpopulaties G en H zijn in october opgepot en naar 

de kas overgebracht om genoeg bladmateriaal voor de 

electraforese te kunnen krijgen. 

In de bijlagen A1 t/m A8 zijn de afstanden tussen de 

individuen per subpopulatie op schaal weergegeven. 

2.3 Electroforese. 

Er werd geilectroforeerd met 6% polyacrylamide gels 

bij 250 mV. Nadat het broomfenolblauwfront 10cm. 

gelopen had, werd er voor de volgende enzymen gekleurd: 

- Isocitraatdehydrogenase(IDH). 

- Glutamaat Oxaal Transaminase(GDT). 

- Leucineaminopeptidase(LAP). 
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- Fosfoglucomutase(PGM). 

- 6 Fosfogluconaatdehydrogenase(6PGD). 

Voor verder beschrijving electraforese en kleurings

metheden zie Wolf 1982. 

2.4 Bodemmonsters. 

Van elk eilandje zijn op 2 tijdstippen bodemmonsters 

genomen. Als er een hoogteverschil binnen een eilandje 

was werd op het laagste en hoogste punt bemonsterd 

en apart geanalyseerd. 

Voor de vochtbepaling werden per monster vijf steekjes 

van de bovenste 20 cm. genomen en idem voor het orga

nische stof percentage. De bodemmonsters werden door 

S. Traelstra en medewerkers op het I.O.O. te Oostvoorns 

geanalyseerd. Bepaald werden organische stof percentage 

en actueel vochtgehalte. 

2.5 Berekeningen. 

2.5.1 Chikwadraten. 

a) Chikwadraat toets op Hardy-Weinberg evenwicht. 

Van een subpopulatie met allelfrequenties p en q voor 

allelen A en B is de verhouding tussen AA,AB en BB gelijk 

aan p2 2pq q2 volgens Hardy-Weinberg(HW) evenwicht. Uit 

de gevonden genotypen verdeling en de verwachte geno

typen verdeling(=HW) is nu een chikwadraat te berekenen 

als volgt: 

(o= gevonden, e= verwacht). 
In woorden: chikwadraat is gelijk aan de sommatie aan 

het aantal gevonden genotypen minus het aantal verwachte 
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genotypen in het kwadraat gedeeld door het verwachte 

aantal genotypes. 

Chikwadraat overschrijdingskansen werden afgelezen uit 

tabel 3.2 van Statistic tables(Neave 1978). 

b) Chikwadraat voor heterogeniteit. 

Per subpopulatie werd het aantal allelen van het type A 

geteld en in de chikwadraat tafel als het aantal gevonden 

neergeschreven. Bijvoorbeeld met 2•populaties en 2 

allelen A en B is het aantal(zie fig.3) allelen van 

type A in populatie 1 x1 en in populatie 2 y 1 • 

Dus het totaal aantal allelen van type A is x1+y 1 • 

Figuur 3. 

2 
~---~- --~-- ------~-- -------------------l 

y 1 ~~1 +~1~~~-
y2 

Het totaal aantal allelen A en B in populatie 1 is 

x
1

+x 2=2N
1 

en is gelijk aan twee maal het aantal individuen 

in die populatie. Per cel wordt nu een verwachte waarde e 

uitgerekend. In dit geval is dit voor cel 1 dus 

(x
1

+y
1

)(2N
1

)/2(N
1

+N 2 ). De chikwadraat wordt nu uitgerekend 

als 
2 

n (o.-e.) 
\ 1 1 

.L
1 

e. 
1= 1 

met (r-1)(k-1) vrijheidsgraden. 

(n= aantal klassen, k= aantal populaties, r= aantal 

a 11 e 1 en, o 1 =x 1 , e 1 = ( x 1 + y 1 ) ( 2 N 1 ) /2 ( N 1 + N 2 ) ) 

De overschrijdingskansen kunnen in de tabel worden 

opgezocht. 
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2.5.2 Genetische identiteit en afstand. 

Voor populaties x en y met 1 locus met n allelen is 

de identiteit I gelijk aan 

J • J 
XX YY 

n 2 n 2 
waarbij J = \ a . , J = \ a . en 

XX i~ 1 X~ YY i~ 1 Y~ 

(axi is allel ai in populatie x). 

n 

J =" a .• a . xyi~1 x~ Y~ 

De genetische afstand D is nu -ln I. Voor k loci geldt 

I = 
k J k J 

i~1 xx·i~1 YY 

en analoog D=-ln I.(Nei1975)~ 

2.5.3 F-statistieken. 

a) Findividu-subpopulatie (FIS). 

Voor 1 populatie is Fis= 1-H
0

/He(Wright 1943). 

H
0 

is de fractie gevonden heterozygoten en He is de 

fractie heterozygoten verwacht onder HW omstandigheden. 

Met meerdere populaties worden de FIS-en engewogen gemidd~ld. 

b) Findividu-totaal (FIT). 

Voor twee allelen geldt 

1 
k 

k 
\ H . 

i~1 01 

is de sommatie van i=1 tot k van fracties 
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heterozygoten in alle subpopulaties. Door deze nu te delen 

door het aantal subpopulaties krijgt men het ongewogèn 

gemiddelde van de fractie heterozygoten in de totale 

populatie.(k=aantal subpopulaties, H ·= fracties 
- . 0 l. 

gevonden heterozygoten in subpopulatie i, p.=allel
l. 

frequentie p in subpopulatie i). 

Voor n allelen geldt: 

1 k 

i~1 H . k Dl. 

FIT = 1 - ( k 2 n 
1 i~1 ( j~1 

p .. ) - l.J 

) (Wright, 1943) 

k 

c) Fsubpopulatie-totaal (FST). 

1 - FIS 
(Wright, 1943) 

d) F • 
r 

In een subpopulatie worden alle afstanden tussen twee 

planten ingedeeld in klassen van 5 cm.(0-5 cm.,5-10 cm. etc.) 

Binnen elke afstandsklasse wordt nu een gemiddelde I 

berekend. Van elk paar planten wordt hun genotype verge

leken en een I waarde toegekend(Per gelijk allel wordt 

een kwart aan de I waarde toegevoegd. Bv. ab met ac 

I=0.25 aa met aa 1=1, ab met aa I=0.5). 

De gemiddelde I per afstandsklasse wordt nu 

I. /n 
l. r 

(n aantallen paren planten in afstandsklasse r). 
r 
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Per afstandsklasse wordt nu de Fr berekend als 

k 2 
I - i~1 

pi 

F = k 2 r 
1 - i~1 

pi 

(p. is de frequentie van i-de allel in de totale 
l. 

subpopulatie). F is onafhankelijk van allelfrequenties 
r 

dus kunnen nu meerdere loci b~j elkaar genomen worden 

voor een betere schatting van F (met m loci 
r 

Fr = voor elke afstandsklasse). 

Berekend wordt over alle afstandskiassen 

~Fkn ~ Fkn. 
L r r r dit omdat FIT= L r r r 

r= 0 r= 0 
k kan op de volgende manier bereknd worden 

r 

= co 

I 
r=O 

2 2 (-r /2c:fp ) e 

n • e r 

2 2 
( -r /2 dp ) 

(e=2.72, r is gemiddelde afstand van afstandsklasse 

tot O(bv. in afstandsklasse 25-30 cm. is r 27.5 cm.)). 

Beneden de deelstreep is r dus achtereenvolgens 2.5, 7.5 

12.5 etc.(r00 is de maximale afstand tussen een paar 

planten binnen een populatie). n is het aantal paren 
r 

planten in afstandsklasse r.dp is onbekend. 

Voor dp wordt een arbitraire waarde gekozen en 

(J) 

I 
r=O 

F k n 
r r r 

uitgerekend. Door nu dp steeds een 
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stapje groter te kiezen en de sommatie uit te rekenen 

krijgt men in het laatst die óp die bij de gevonden FIT 

hoort.(van Dijk 1983) 

Ook kan met behulp van de Fr curve de zaadverspreiding 

berekend worden. 

In geval van overlappende generaties geldt d~t 

(van Dijk 1983): 

Ye 
F (r=D)=' r , 

Y = Y (r=D) e r 

y = 
V 

Cf' y n 
r~O r r 

(1/4+3/4FIT) + • Fz ( 1 ) 

( 2) 

( 3 ) 

(r= afstand in cm., e=2.72, d =standaarddeviatie van s 
de zaadverspreiding, C= constante, n = aantal planten 

r 
op afstand r) 

Oe factor F bestaat uit de volgende componenten: 
z 

00 00 

Fz = D.S \ F k n +0.5 \ F k n 
r~D r rs r r~D r rsp r 

en k = rsp ~ ( -r 2 /2ds 2
) 

L e • n 
r=D r 

2 2 2 .,(-r /2ds +2dp ) e 
CD ( 2/ 2 . 2) \ -r 2ó's +20p 
L e .nr 

r=D 

Alleenûs is nu onbekend door nu evenals bij dp ds steeds 

een stapje groter te kiezen en (1) uit te rekenen krijgt 

men die ds die bij F (r=D) hoort. 
r 
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Voor dat dit gebeurt moet echter eerst F (r=D) zo nauw-
r . 

keurig mogelijk bepaald worden. De F curve voldoet 
r 

voor het eerste dalende stuk aan de volgende vergelijking 

(van Dijk, 1983): 

2 
F r = a e ( - r /b ) - c 

Met behulp van de methode van de kleinste kwadraten 

kunnen a en c bepaald worden en kan F (r=D)= a~c 
. r 

geschat worden. De F (r=D) waarden•werden geschat door 
r 

van Dijk met behulp van een basic.computerprogramma 

over de eerste 20 punten van de Fr curve. 

2.5.5 Neighbourhoodarea. 

De neighbourhoodarea werd voor zover mogelijk berekend 

met de formules afgeleid door van Dijk(1983). Hierbij 

is de neighbourhoodsize N gelijk aan: e 

N = 4-rr d e 

en de neighbourhoodarea is N /d. 
e2 

(d=dichtheid in planten per m , ós en ÓP= standaard-

deviaties van respectievelijk de zaadverspreiding 

en de pollenverspreiding in meters). 

2.5.6 Correlaties. 

Voor het correleren van resultaten werd gebruik 

gemaakt van de bestaande S.P.S.S.(Statistical package 

for the social sciences) subprogramma's multiple 

regression en scattergram. Beide subprogramma's berekenen 

regressiecoëfficiënten volgens de kleinste kwadraten 

methode. Scattergram is een subprogramma om een 

lineaire regressie volgens het schema y:ax+b uit te 
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rekenen. Multiple regression berekent regressies van 

vlakken en meerdimensionale vlakken die voldoen aan 

het schema y=ax 1 +bx 2 ~ •••• +ZXn+const.(n is het aantal 

ingevoerde x variabelen). 
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RESULTATEN 

3.1 Interpretatie bandenpatronen. 

Voor de meeste bandenpatronen was het genotype goed 

te scoren echter bij 6PG0-2 en LAP-2 traden moeilijk

heden op. Bij 6PGD-2 is het moeilijk banden te krijgen 

die goed te interpreteren zijn. Vooral bij planten 

opgekweekt in de kas en planten geëlectroforeerd in 

de zomer gaven bij 6PGD-2 weinig activiteit, hetgeen 

tot discutabele resultaten leidt. 

Bij LAP-2 is een systematische fout in het scoren 

gemaakt zodat ook hier foutieve resultaten zijn ontstaan. 

Bij het LAP-2 locus komen de volgende bandenpatronen 

voor: 

11 
I 

I I 

Genotype 

ss 
SF 

FF 

SF 

Gescoord genotype 

ss 
SF 

FF 

ss 

De heterozygoot met de weinig actieve F band is gescoord 

als een SS homozygoot(Dit komt enerzijds door de hetero

zygoten met een gelijk actieve S en F band en anderzijds 

door overlopers van de ene crigin naar de andere die 

een zelfde zwakke band te zien geven). 

Bij de berekeningen uitgezonderd allelfrequenties 
" en de toets op HW evenwicht zijn LAP-2 en 6PGD-2 

niet mee berekend. 

3.2 Allelfrequentie en Hardy-Weinberg evenwicht. 

In tabel 2 zijn de allelfrequenties voor de verschil

lende subpopulaties weergegeven. Verder is in de tabel 

het aantal planten vermeld waarmee de allelfrequentie 

is berekend. 
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Een vluchtige beschouwing laat zien dat de allelfrequentie 

tussen de verschillende subpopulaties geen grote ver~ 

schillen vertonen. De variatiebreedte is bij de inter

mediaire allelfrequenties(=0.1-0.9) gemiddeld genomen 

0.1 tot 0.3 en bij de zeldzamere allelen~ 0.1. Op

vallend afwijkende allelfrequenties ten opzichte van 

andere subpopulaties zijn in subpopulatie E het GOT-1 

S allel, het PGM-2 F1 allel en daarmee samenhangend 

het I en F2 allel, en in subpopulatie G en H het LAP-1 

S allel. 

De volgende stap die de populatiegeneticus onderneemt 

is toetsen of de gevonden genotypen verdeling signifikant 

afwijkt van de bekende Hardy-Weinberg(HW) verdeling. 

Of een populatie al of niet afwijkt wordt getoetst 

met de chikwadraat toets. Tabel 3 geeft een overzicht 

van de berekende chikwadraten met hun signifikante 

niveaus.(p<DeDS geeft aan dat de kans dat de gevonden 

genotypen verdeling door toeval afwijkt van HW verdeling 

kleiner dan S% is.) Als de verwachte waarde van een 

genotype kleiner dan 1 is, is Óf geen chikwadraat 

berekend, Óf zijn zeldzame allelen bij elkaar genomen. 

Bij alle loci, uitgezonderd LAP-1, zijn signifikante 

afwijkingen van HW verdeling te constateren. De 

verhouding afwijkend van HW:niet afwijkend is, zonder 

LAP-2 en 6-PGD-2, 4:26. Een signifikante afwijking van 

de HW verdeling is in 10D%(zonder 6-PGD-2 en LAP-2) 

een tekort aan heterozygoten. 

Tevens is in de tabel een chikwadraat voor een aantal 

loci berekend als alle subpopulaties als één geheel 

beschouwd worden. Het bij elkaar nemen van subpopulaties 

heeft er toe geleid dat 3 van de 4 loci signifikant 

van HW verdeling afwijken. 
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Tabel 2. 

Allelfrequenties in de verschillende subpopulaties. 

5ubpop. A 8 c D E F G H I Gem. 
--· 

I DH 5 --- --- 0.008 --- --- --- ---- --- 0. 001 
N 0.978 1 • 000 0.962 0.993 1. 000 1. 000 1. 000 0.993 0.991 
F 0.022 --- 0.030 0.007 --- --- --- 0.007 0.008 

-~- f-' f------ -"'-"- -
GO T -1 5 0.139 0.071 0.159 0.111 0.263 0.071 0.048 0.154z '0 .1 28 

I 0.828 0.929 0.674 0.875 0.719 0.923 0.905 O. 8 01 0.829 
F 0.033 --- 0.167 0.014 0.016 0.006 0.048 0.044 0.043 

GOT-2 5 0.756 0.660 0.780 0.833 0.772 0.718 0.825 0.607 0.749 
F 0.244 0.339 0. 22 0 0.167 0.228 0.282 0.175 0.393 0.251 

LA P-1 50 --- --- --- --- --- 0.026 --- y --- x 0.004 
51 0.122 0.107 0.098 0.146,0.096 0.096 0.311 0.338 0.164 
I 0.589 0.732 o. 6 36 0.674 0.544 0.577 0.393 0.285 0.546 
F 0.289 0.161 0.265 0.181 0.360 0. 3 01 0.295 0.454 0.285 

. - -
LA P-2 5 0.761 0.911 0.848 0.882 0.640 0.699 0.786 0.909w 0.796 

F 0.239 0.089 0.152 0.118 0.360 0. 3 01 0.214 0.091 0. 2 04 

PGM-1 5 0. 011 0.018,0.045 0.056 --- 0.1 03 0.016 0.014 0.035 
N 0.989 0.982,0.924 0.944 1. 000 0.865 0.984 0.972 0.954 
F --- --- ,0.030 --- --- 0.032 --- 0.014 0.011 

I 
~---

·---- ~---

PGM-2 51 0.056 --- 0.023 0.021 0.018 0.064 0.121v 0.021 0.044 
52 0.133 0.357' 0.136 0.215 0.123 0.199 0.065 0.186 0.164 
53 --- --- --- 0.007 --- --- --- 0.064 0. 01 0 
I 0.594 0. 4 8 2· 0.424 0.444 0.140 0.621 0.516 0.457 0.473 
F1 0.067 --- 0.1 06 0.007 0.228 0.019 0.016 0.007 0.056 
F2 0.15 0 0. 161 0.311 0. 3 06 0.491 0.096 0.282 0.264 0.252 

I 
-~--j--·.--

6- PGD-1 5 0.005 --- r ___ --- --- 0.006 o.oo8 --- I o. oo3 
N 0.995 1 • 0 00 1 • 000 0.993 1. 000 0.994 0.992 1 • 000 0.996 
F --- --- --- 0.007 --- --- --- --- 0. 001 

·f--.--·~·--"----~ '----------·-1 ---- '---~·-- -~~-·· f------k---· 

6- PG 0-2 5 0.100 --- 0.083 0.215 0.281 0. 071 0.194u 0.075t 0. 1 31 
N 0.900 1 • 000 0.917 0.771 0.702 0.910 0.769 0.925 0.859 
F --- --- --- 0.014 0.018 0.019 0.037 --- 0. 01 0 

. ---~ f--·~·- ·--- -----~------ ~~~---~-~.-....--'---- ..... ----·--~---& -------~----------"- -~-~·------
----=-~y.,--~- -~ -~~..,.......-~,..- ·-·-.. ----

6-PGD-3 N 0.995 1 • 000 0.977 0.993 0.991 0.994 1. OOOv 1 • 0 0 Os Oe993 I 

F 0.005 --- 0.023 0.007 0.009 0.006 --- --- 0.007 
-~~~ ~---~ -----~------ --~~---·· .. -.-~ -· 

Verzameld 92 32 78 94 61 83 67 79 
Gestorven 2 1 1 0 18 4 3 4 6 
Identiek - 3 2 4 - 2 - 3 
Totaal(N) 90 28 66 72 57 78 63 70 

t:N=60 u:N=54 v:N:62 w:N=67 x:N=66 y:N=61 z: N= 68 
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Tabel 3. 

Chikwadraten met betrekking tot HW evenwicht. 

Locus/ GOT-1 GOT-2 LAP-1 LAP-2 PGM-1 PGM-2 · 6-PGD-2 

Sub 
Pop. 

A 3.217 T ·7.319++T 0.263 0 8.318++ T' --- 4.086 0 ---
B --- 2.570 T 0.784 T --- --- 3.252 0 ~---
c 3.579 T 0.005 0 3.708 0 6.106++ T --- 2.664 T ---
D 0.006 0 0.004 T 1 • 713 T --- --- 9.987++ T '25. 974+++ 
E 0.162 T 0.726 T 0.154 0 4.646+ T --- 14.67+++T '48'. 933+++ 
F --- 0.383 0 0.152 0 7.352++ T 0.122 0 2.148 0 ---
G --- 0.561 0 2.622 T 15.37+++T --- 0.500 0 42.336+++ 
H 6.865++ T 1.349 T 0.349 0 --- --- 2.312 T ---

Tot. 10.67++ T 5.60 + T :4.75 t --- --- 12.93++ T ---
+:p<0.05 

++:p<0.01 
+++:p(0.001 

T:Tekort aan heterozygoten volgens HW verdeling. 
O:Overschot aan heterozygoten volgens HW verdeling. 

3.3 Heterozygotiegraad. 

Voor een aantal loci is de heterozygotiegraad(Tabel 4) 

uitgerekend.Vermeld staan ook de gemiddelde waarde 

per locus en per subpopulatie.Verder is per locus en 

het gemiddelde van de subpopulaties de standaarddeviatie 

(SD) weergegeven. 

Tabel 4 

Heterozygotiegraad. 

Locus PGM-1 PGM-2 GOT-1 GOT-2 LA P-1 Gem. 
-

Subpop 
A 0.022 0.622 0.244 0.267 0.567 0.344 
B 0.036 0.714 0.142 0.321 0.500 0.343 
c 0.152 0.682 0.455 0.348 0.606 0.449 
D 0. 111 0.583 0.222 0.278 0.4444 0.328 
E --- 0.491 0.386 0.316 0.579 0.354 
F 0.244 0.615 0.154 0.436 0.590 0. 4 08 
G 0.032 0.710 0.143 0.317 0.574 0.355 
H 0.057 0.700 0. 2 21 0.414 0.754 0.429 

Gem. 0.082 0.640 0.246 0.337 0.577 0.3 76 
SD 0.082 0.078 0 e 11 6 0. 060 0.089 0.046 

SD:Standaarddeviatie. 
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3.4 Chikwadraat voor heterogeniteit. 

Heterogeniteit in allelfrequentie tussen subpopulaties 

kan getest worden met een chikwadraat ''contigency" tafel. 

Deze analyse test de nulhypothese als de allelfrequenties 

tussen subpopulaties niet meer afwijken dan door toeval 

alleen. 

Uit tabel 5 valt op te maken dat bij alle geteste loci 

de allelfrequentie tussen subpopulaties meer afwijkt 

dan verwacht door toeval alleen. Evenwel valt hieruit niet . 
te concluderen dat alle subpopulaties signifikant van 

elkaar verschillen. 

Tabel 5. 

Chikwadraten voor heterogeniteit. 

~---

Locus Df. x2 p 
GOT -1 1 4 98.62 0.0005 
GOT-2 7 28.51 0.0005 
PGM-2 35 293.37 o.ooos 
LA P-1 1 6 97.31 0.0005 

(Of = aantal vrijheidsgraden) 

3.5 Genetische identiteit en chikwadraten tussen 

subpopulaties. 

Een genetische afstand alleen geeft geen informatie 

over het al dan niet signifikant van elkaar afwijken 

van de subpopulaties. Daarom zijn voor vier loci apart 

alle subpopulaties paarsgewijs met elkaar vergeleken 

en is een chikwadraat 2 2 tafel uitgerekend. In tabel 6 

staan de chikwadraten met overschrijdingskans en 

bijbehorende genetische afstand(D) per locus en per 

paar subpopulaties weergegeven. Ook is de totale D en 

de totale chikwadraat over 4 loci vermeld. (N onafhan

kelijke chikwadraten mogen worden opgeteld zodat 
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Tabel 6 

Chikwadraten en genetische afstand. 

GOT-1 

Subpop. x2 Df p 

A B 3·98 2 
A C 17.6 2 
A D 1.92 2 
A E 7·44 2 
A F 7·42 2 
A G 6.99 2 
A H 0.45 2 
B C 15.0 2 
B D 1.54 2 
B E 9o97 2 
B F 1. 00 2 
B G 3.09 2 
BH 5-33 2 
C D 23.2 2 
C E 17 o3 2 
C F 33.5 2 
C G 20.4 2 
C H 11 0 1 2 
D E 10.1 2 
D F 1.98 2 
D G 5·97 2 
D H 3.68 2 
E F 20.1 2 
E G 22.6 2 
E H 5 0 51 2 
F G 5-40 2 
F H 10.2 2 
G H 8.16 2 

+ p(0.05 
++ p<0.01 
+++ p<0.005 

+++ 

+ 
+ 
+ 

+++ 

++ 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
++ 
++ 

+++ 
+++ 

++ 
+ 

GOT-2 LAP-1 

D x2 Df p D x2 Df p D 

0.00483 1 • 96 1 0.01322 4.20 2 0.02911 
0.02171 0.26 1 0.00069 o. 81 2 0.00274 
0.00107 2.92 1 0.00655 5-32 2 0.01843 
0.01719 0.10 1 0.00031 1.76 2 0.00876 
0.00455 0.16 1 0.00192 0.06 2 0.00177 
0. 00651 2.13 1 0.00533 18.5 2 +++ 0.09001 
•0.00038 8.12 1 ++ 0.03482 33-5 2 +++ 0.19790 
0.04038 2.96 1 0.02005 2.40 2 0.01566 
0.00137 7o12 1 ++ 0.03876 Oo74 2 0.00310 
0.03840 2. 40 1 0. 01765 1·29 2 + 0.06787 
0 0.64 1 0.00503 4o76 2 0.03540 
0.00167 6.03 1 + 0.03566 18.0 2 +++ 0.17812 
0.00792 0.49 1 0.00502 32.4 2 +++ 0.36406 
0.03012 1. 2 5 1 0.00297 3.62 2 0.01065 
0.02994 0.03 1 0 2.65 2 0.01776 
0.03875 1.4 7 1 0.00494 1.10 2 0.00442 
0.03281 0.86 1 0.00217 21.7 2 +++ 0.04513 
0.01765 9·57 1 ++ 0.04559 37·4 2 +++ 0.25172 
0.02543 1.54 1 0.00399 10.9 2 ++ 0.05303 
0.00126 5.69 1 + 0.01563 5o93 2 0.02589 
0.00337 0.03 1 0.00006 21.4 2 +++ 0.13111 
0.00276 18.0 1 +++ 0.07270 41.5 2 +++ 0.29046 
0.03813 1.00 1 0.00380 1.20 2 0.00606 
0.04535 1.07 1 0.00306 16.7 2 +++ 0.09170 
0.01341 7o85 1 ++ 0.04188 25.9 2 +++ 0.17002 
0.00136 4-49 1 + 0.01371 16.7 2 +++ 0.10292 
0.00754 4.07 1 + 0.02020 30.0 2 +++ 0.20887 
0.00938 15.4 1 +++ 0.06836 3.60 2 0.02848 

D:genetische afstand Df:aantal vrijheidsgraden. 

PGM-2 Totaal 

x2 Df p D x2 . Df p Dtot. 

19.30 4 +++ 0.09370 29.42 9 +++ 0.030649 
16.63 4 ++ 0.07579 35.36 9 +++ 0.023942 
26.17 4 +++ 0.07879 36o33 9 +++ 0.020128 
79-78 4 +++ 0.64909 89.09 9 +++ 0.095788 
8.54 4 0.01138 16.64 9 0.006024 

18.29 4 +++ 0.04564 45o91 9 +++ 0.030489 
30.00 5 +++ 0.05575 72.10 10 +++ 0.056738 
20.31 4 +++ 0.12685 40.67 9 +++ 0.051190 
8. 61 5 0.05933 17.56 10 0.024123 

52.04 4 +++ 0.62486 71.71 9 +++ 0.121234 
13.40 4 ++ 0.06430 19.81 9 + 0.022319 
31-33 4 +++ 0.16743 58.47 9 +++ 0.077931 
12.39 5 +' 0.06151 50.56 10 +++ 0.085087 
15.94 5 ++ 0.02483 44.05 10 +++ 0.019161 
27.67. 4 +++ 0.22486 47.67 9 +++ 0.046764 
35.64 4 +++ 0.12533 73·72 9 +++ 0.045860 
21.63 4 +++ 0.04513 64.64 9 +++ 0.051931 
22.25 5 +++ 0.03190 80.36 10 +++ 0.082946 
58.31 5 +++ 0-32345 80.81 10 +++ 0.065961 
26.48 5 +++ 0.09688 40.08 10 +++ 0.029351 
22.56 5 +++ 0.05544 49o96 10 +++ 0.036095 

7·39 5 0.00878 70.61 10 +++ 0.078094 
107.8 4 +++ 0.83875 130.1 9 +++ 0.127609 
65.49 4 +++ 0.43252 105.9 9 +++ 0.098781 
66.67 4 +++ 0-39070 105.9 9 +++ 0.111642 
26.21 4 +++ 0.08255 52.76 9 +++ 0.038510 
29.49 4 +++ 0.07161 73·75 9 +++ 0.057568 
26.04 5 +++ 0.04658 53.16 10 +++ 0.037536 
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n 

= met \ )), 

i~1 1 
vrijheidsgraden 

(Werkman en Niswander 1970)). Uit de tabel komt naar 

voren dat alle subpopulaties uitgezonderd a met f en 

b met d signifikant van alkaar verschillen. Dat slechts 

voor 4 loci chikwadraten zijn berekend komt doordat 

voor IDH, 6PGD-1, 6PGD-3 en PGM-1 geen chikwadraten 

kunnen worden berekend door te lage verwachte aantallen 

in een cel. In tabel 7 is de totale identiteit I en 

totale D tussen alle subpopulaties weergegeven met 
• 

tussen haakjes de geografische afstand in meters 

tussen subpopulaties. 

Tabel 7. 

A 8 C D E F G H 
A 0.9887 0.9911 0.9921 0.9680 0.9954 0.9891 0.9604 

8 0.0114 
(18.90) 

c o. 0089 
(34.50) 

D 0.0079 
(9.15 ) 

E 00.325 
(18.90) 

F 0.0045 
(48.40) 

G 0.0110 
(8.75 ) 

H 0.0198 
(12.10) 

0.0190 
(51.25) 
0.0092 
(17.25) 
0.0423 
(1.60 ) 
0.0100 
(65.00) 
0.0281 
(11.80) 
0.0304 
(29.00) 

0.9811 

0.0078 
(35.60) 
0.0163 
(51.20) 
0. 01 81 
(13.70) 
0.0187 
(43.00) 
0.0274 
(28.80) 

0.9908 

0.9923 

0.0245 
(17.25) 
0. 011 8 
(52.10) 
0.0136 
(12.45) 
0.0287 
(20.00) 

0.9586 

0.9838 

0.9758 

0. 04 75 
(65.10) 
0.0337 
(11c00) 
0.0354 
(28.60) 

0.9901 

0.9820 

0.9883 

0.9536 

0.0161 
(56.30) 
0.0236 
(38.90) 

0.9723 

0.9815 

0.9865 

0.9668 

0.9841 

0.0136 
(18.85) 

Genetische identiteit I boven de diagonaal en genetische 

afstand D beneden de diagonaal tussen subpopulatie A tot 

0.9700 

0.9730 

0.9717 

0.9653 

0.9767 

0.9864 

en met H. Tussen haakjes de geografische afstand in meters. 

3.6 F-statistieken. 

Voor alle loci in alle subpopulaties is een FIS uitgerekend. 

Gemiddelden zijn uitgerekend per subpopulatie en per locus. 



Tabel 8 

FIS' FIT en FST. 

. --
Locus 

-I DH GOT -1 · GOT-2 LA P-1 PGM-1 PGM-2 6 PG0-1 6 PG0-3 Gem. SD 
Sub. 
Pop. 

A -0.0328 0.1686 0.2772 + -0~0216_ ' 1-0.0213_ -0.0382 -0.1167 -0.1167 0.0123 0.1387 
B --- -0.0829 0.2817 -0.1715 1-0.0102 -0.1628 --- --- -0.00291 0.1857 
c -0.0294 0.0772 -0.0154 -0.1798 .-0.0723 0.0165 --- -0.0114 -0.0307 0.0800 
0 0.0009 -0.0016 0.0016 0.0997 j-0·~=~9 0.1194 + 0.0009 0.0009 0.0214 0.0575 
E --- 0.0667 0.1 03 0 -0.0242 0.2689 + --- 0.0165 0.0862 0.1130, 

' F --- -0.0759 -0.0764 -0.0409 -0.0144 -0.1007 -0.0748 -0.0748 -0.0654 0.0284· 
G --- 0.1991 -0.0994 0.1304 -0.0082 -0.1174 -0.0001 --- 0.0174 fl.1253 
H -0.0276 0.3331 + ~0.1317 -0.1402 ·-0.0423 -0.0290 --- --- 0.0376 0.1690 

FTS -0.0222 0.0855 0.0755 -0.0435 -0.0314 0.0054 -0. 0'4 77 -0.0371 0.0041 

so 0.0156 0.1339 0.1390 0.1095 0.0225 0.1320 0.0581 0.0564 

FIT -0.0196 0.1531 + 0.1152 + 0. 02 06 -0.0019 0.0676 + -0.0380 -0.0184 0.0348 .. 

I F sT 0.0025 0.0739 (I 0.0429 IJ 0.0614 19 0.0286 0.0726 IJ 0.0093 0.0181 0.0387 

I ' 

+ : Signifikant afwijkend van HW. 

IB : Signifikant afwijkende x2 voor heterogeniteit. 

SD: Standaarddeviatie. 
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(met FTS wordt gemiddelde FIS per locus bedoeld). In 

tabel 8 staan deze waarden vermeld. Bij de gemiddeldè 

waarden zijn ook de standaarddeviaties berekend. 

Met een asterix zijn die loci in die subpopulaties aan

gegeven die signifikant van HW afwijken. 

Verder staan in de tabel FIT en FST en hun gemiddelden 

waarden over alle loci vermeld. Bij de FST 

zover berekend, met een ~ een signifikante 

heterogeniteit aangegeven. 

is, voor 
2 X voor 

In een aantal gevallen (IDH, PGM-1, 6PGD-1 en 3) kon 

geen FIS berekend worden, omdat de subpopulatie gefixeerd 

is; de fractie heterozygoten is dan ongedefinieerd. 

Als de fractie heterozygoten ongedefinieerd is levert 

dit ook moeilijkheden op voor de FIT" 
De FIT is dan alleen berekend met die subpopulaties 

waarmee ook de FIS geschat is. 

Uit de tabel blijkt dat alle loci met zeldzame allelen 

een negatieve FÏS en FIT hebben. 

b) F • 
r 

Populatiestructuur kan worden beschreven aan de hand van 

genetische overeenkomst op verschillende afstanden tussen 

individuen. Als er geen selectie is en populatiestructuur 

ontstaat door beperkte gene flow(en drift) betekent dit 

dat individuen die dicht bij elkaar staan genetisch 

meer op elkaar lijken. Er is dus een verband tussen 

genetische overeenkomst en afstand. De overeenkomst I 

tussen twee individuen(gemeten naar het aantal gemeen

schappelijke allelen met minimaal I=O en maximaal I=1) 

is afhankelijk van de allelfrequentie en het aantal 

allelen. Gemiddeld gerekend is in een random verdeelde 

populatie: 

I = 
n 

~1 p~ (n allelen met frequentie pi). 
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Om deze I onafhankelijke te maken van allelfrequenties 

en aantal allelen wordt I omgerekend tot een analoog 

van FIT nl.: 

F = 

n 2 
I - \ Pi 

i~1 

1 -
n 2 
) p. 

i~1 l 

Door nu F te berekenen voor afstandsklassen ontstaat 

een funktie F (r) die de waarde F heeft op afstand r. 
r 

Dus vvor een nakomeling 

vaderplant op afstand r 

van een moederplant met een 

is de F dan F (r). Deze vader 
r 

had een kans k om die moeder te bevruchten. 
r 

Er zijn echter meerdere vaders op verschillende F's 

en kr's. Hieruit volgt dat: 
CX) 

FIT= ~ FrKrdr 
r=D 

(voor kruisbevruchters). 

K wordt bepaald door de pollendichtheid van de poten-
r 

tiele vaders op afstand r gedeeld door de totale pollen-

dichtheid op de plaats van de moeder. De pollenverspreidings

curven van een plant kunnen zich laten beschrijven door 

bv. de normale verdeling. De kans K =k n voor een 
r r r 

afstandsklasse r met n vaders. De kans van de individuele 
r 

vader op afstand r is k • Deze kans kan op de volgende 
r 

manier met de normale verdeling worden beschreven: 

2 2 (=pollendichtheid bij ( -r /2dp ) vader 
k e 

= r CD 2 2 

l ( -r /2dp ) (totale pollendichtheid bij n • e 
r=D r 

De kans k is nu slechts door de parameter dp bepaald 
r 

die de standaarddeviatie van de pollenverspreiding 

weergeeft. Door nu steeds de integraal: 

de 

de 

moeder) 

moeder) 



m 
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F K dr (in praktijk de sommatie van r=O tot 
r r 

oneindig van F k n ) uit te rekenen voor verschillende r r r 
dp kan die dp gevonden worden die de ontstane FIT 

verklaard. In tabel 9 zijn de resultaten wwergegeven. 

Vermeld ZlJn dp en d. Bij de randtotalen zijn alle 

loci(is alle F ) of alle subpopulaties bij elkaar r 
genomen. Het bij elkaar nemen van loci en/of sub-

populaties geeft een betere séhatting van dp. 

Alle F bij elkaar genomen geeft een óp van 12.5 r . 
De dp blijkt erg klein te zijn(variërend van 12.5-27.5 cm.) 

Tabel 9 

Standaarddeviatie van de pollenverspreiding(dp) in cm. 

Locus GOT-1 GOT-2 LA P-1 PGM-2 Tot d 
--

Subpop 
A --- --- --- --- --- ---
B --- --- --- --- --- ---
c --- --- --- --- 27.5 44.4 
D 27.5 22.5 --- --- --- 11 6 0 6 
E --- --- --- --- ---. ---
F --- --- --- --- --- ---
G 12.5 --- --- --- 1 7. 5 40.4 
H --- --- --- --- 22.5 97.2 

Tot 12.5 --- --- 22.5 1 2 0 5 63.6 

d: dichtheid in aantal planten per 2 m • 

Tevens is geprobeerd voor GOT-1, PGM-2 en het totaal 

een ds te berekenen. Alleen bij PGM-2 leverde dit een ós 

van 8 cm. op. Met een ds van 8 ~m. en een dp van 22.5 cm. 
2 levert dit een neighbourhoodarea van 0.2406 m • De 

dichtheid d is 63.6 planten per m2 zodat de effectieve 

populatiegrootte N = 15.3· planten. 
e 
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3.7 Correlaties. 

a) Genetische afstand en geografische afstand tussen 

subpopulaties. 

Slechts in één geval bestaat er een signifikante correlatie 

tussen geografische en genetische afstand(Tab~l 10) 

bekeken per loc&s. Ook de totale afstand(alle loci bij 

elkaar) vertoont geen relatie met de geografische afstand 

(zie fig. 4) 

Tabel 1 0 

Correlatiecoefficienten ~n overschrijdingskansen van de 

correlatie tussen genetische en geografische afstanden. 

Locus 2 r 
!DH o. 02 
GDT-1 0 
GDT-2 0.06 
LA P-1 0.04 
PGM-1 0.53 
PGM-2 0 
6 PG D-1 0.06 
6 PGD-3 0.04 
Totaal 0. 01 

p: overschrijdingskans. 
r: correlatiecoefficient 
Aantal waarnemingen: 28 

p 
0.46 
0.76 
0.23 
0.33 
0.0001 
0.96 
0.21 
0.32 
0.58 

b) Bodemmonsters en allelfrequenties. 

Met behulp van multiple regression is geprobeerd een 

verband te leggen tussen allelfrequentie en actuele 

vochtgehaltes of organisch stof percentage. Van subpopula

ties A t/m E zijn op het hoogste en laagste punt bodem

monsters genomen. Deze gebieden zijn dan ook arbitrair 

in twee stukken gedeeld, waarna voor het laag en hoog 

gelegen stuk de allelfrequenties bepaald zijn. 

In tabel 11 staan vocht en organisch stof percentages 
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Tabel 11 

Allelfrequenties en bodemmonsters. 

V1 V2 Org. GDT-1 IGOT-2l LAP-1 IPGM-11 
I l l 

PGM-2 

I 
Subpop' S I il F F 5 I F N 51 52 I F1 F2 
A-laag 4. .o . .1 • tr:-z"b--1 0.114 0.636 0.250 0.989 0.034 0.182 0.568 o.045 0.110 
A-hoog 3.0 6.4 4.48 0.174 0.761 0.065 0.228 0.130 0.566 0.304 0.989 0.076 0.087 0.620 0.087 0.130 
B-laag 4.1 7.1 5.67 0.053 0.947 0 0.289 0.105 0.763 0.132 0.974 0 0.368 0.474 0 0.158 
8-hoog 4.5 7.7 5.33 0.111 0.889 0 0.444 0.111 0.667 0.222 1.000 0 0.333 0.500 0 0.167 
C-laag 3.0 4.5 4.50 0.118 0.700 0.182 0.209 0.082 0.602 0.236 0.919 0.018 0.109 0.482 0.082 0.309 
C-hoog 3.0 4.5 3.57 0.250 0.719 0.031 0.188 0.125 0.593 0.281 0.969 0.031 0.188 0.437 0.125 0.219 
D-laag 7.4 11.2 6.21 0.136 0.853 0.011 0.159 0.125 0.693 0.182 0.943 0.023. 0.205 0.420 0.011 0.330 
D-hoog 3.0 8.8 4.25 0.071 0.912 0.017 0.179 0.161 0.661 0.1.79 0.946 0.017 0.232 0.482 0 0.268 
E-laag 3.0 5.5 5.17 0.321 0.666 0.013 0.282 0.064 0.500 0.435 1.000 0.013 0•051 0.128 0.282 0.526 
E-hoog 1.5 4.2 3.32 0.139 0.833 0.028 0.111 0.194 0.612 0.194 1.000 ·o.028 0.277 0.167 0.111 0.417 
F 3.4 7.3 3.37 0.071 0.923 0.006 0.282 0.096 0.577 0.301 0.865 0.064 0.199 0.621 0.019 0.096 
G 4.7 12.0 6.65 0.048 0.90510.048 0.175 0.311 0.393 0.295 0.984 0.121 0.065 0.516 0.016 0.282 
H 8.4 17.0 8.22 0.154 0.801 0.044 0.393 0.338 0.285 0.454 0.972 0.021 0.186 0.457 0.007 0.269 

V1: Actueel vochtpercentage op tijdstip 1 
V2: Idem op tijdstip 2 
Org: Organisch stof percentage 

,, 

LoJ 
-' 
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met bijbehorende allelfrequenties vermeld. De regressie 

vergelijkingen staan hier vermeld voor zover signifikant. 

v1= -0.041 

V2= -0.503 

PGM-2 F1-0.038 

LAP F -0.294 

PGM-2 I+ 0.53 

PGM-2 F1+0.89 

2 r =0.49 
2 

r =0.47 

p<0.05 

p<0.05 

De multiple regressie werd stapsgewijs uitgevoerd, dat 

wil zeggen bij de afhankelijke variabele werd de beste 

onafhankelijke variabele(=de allelfrequentie) gezocht en 

werden regressie- en correlatiecoefficienten berekend. 

In de tweede stap werd de twe·ede beste onafhankelijke 

variabele erbij gezocht en werden alle coëfficienten 

opnieuw berekend. Dit proces werd· zolang herhaald totdat 

de r 2 met minder dan 0.15(arbitrair) toenam. 

c) Bodemmonsters en heterozygotie graad. 

Met voornoemde bodemmonsters werd ook getracht een verband 

te leggen tussen heterozygotie en actueel vochtgehalte 

of organisch stof percentage. 

Maar dat leverde geen signifikante verbanden op. 
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DISCUSSIE 

4.1 Allelfrequentie en HW evenwicht. 

Een vergelijking met de gegevens van Wolf(Wolf, 1982) laat 

zien dat de allelfrequenties in de Westduinen uitgezonderd 

GOT -1 s, I en PGM-F1 redelijk goed overeenkomen. 

Wolf. 

IDH s 0.001 
N 0.991 0.97 
F 0.008 0.03 

GOT -1 s 0.128 0.26 
I 0.829 0.71 
F 0.043 0.04 

GOT-2 s 0.749 0.79 
F 0.251 0.21 

LA P-1 so 0.004 
s 0.164 0.21 
I 0.546 0.44 
F 0.285 0.35 

PGM-1 s 0.035 0.03 
N 0.954 0.97 
F 0. 011 

PGM-2 S1 0.044 0.01 
S2 0.164 0.14 
S3 0. 01 0 0. 01 
I 0.473 0.53 
F1 0.056 0.03 
F2 0.252 0.29 

6 PG D-1 s 0.003 0. 01 
N 0.996 0.99 
F 0.001 

6PGD-3 N 0.993 0.99 
F 0.007 0. 01 

Aantal 520+ 5 92+ 1 

Opvallend is dat het PGM-2 F1 allel niet alleen binnen 

de Westduinpopulatie(tabel 2) sterk varieert, maar ook 

tussen populaties(Wolf 1982). Geen van de andere allelen 

varieert zo sterk tussen populaties als binnen populaties. 
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Een dergelijke fluctuatie binnen en tussen populaties van 

het PGM-2 F1 allel, vergeleken met andere allelen, suggèreert 

dat er selectie werkzaam is op het allel of op een gekoppeld 

locus(Hitch-hiking). Andere allelen die binnen de populatie 

sterk variaren zijn LAP-1 s, F, PGM-2 I en F2 allelen. 

De suggestie van selectie zal nader besproken worden 

in 4.6-b. 

Van de 30 toetsen op HW evenwicht weken 4 signifikant 

van HW af. Door toeval wordt op het 5% niveau verwacht dat 

1 à 2 toetsen zouden afwijken. Dé afwijkingen zijn alle 

veroorzaakt door een tekort aan heterozygoten. Het afwijken 

van HW verdeling en een tekort aan heterozygoten kan 

verklaard worden door het samennemen van gedifferentieerde 

subpopulaties(Wahlund effect). 

Als subpopulaties al in lichte mate gedifferentieerd zijn, 

dan zal het samennemen van subpopulaties tot een nog groter 

tekort aan heterozygoten leiden en een signifikante afwijking 

van HW opleveren. Als alle bemonsterde subpopulaties samen

genomen en getoetst worden op HW, wijken 3 van de 4 getoetste 

loci signifikant af van HW. Als er geen selectie is duidt 

dit op differentiatie van subpopulaties door drift en 

mutatie(Schaal, 1975). 

Een andere mogelijkheid van differentiatie tussen 

subpopulaties is het foundereffect. Subpopulatie 8 zou hier 

een voorbeeld van kunnen zijn. In alle gevallen ontbreken 

de "zeldzame" allelen uitgezonderd PGM-1 s. Een aantal 

allelen echter zou op grond van verwachte aantallen 

aanwezig moeten zijn.(verwacht 4, gevonden 1; verwachting 

gebaseerd op gemiddelde allelfrequentie en 28 planten). 
~ 

Het tekort aan "zeldzame" allelen kan ook nog verklaard 

worden door 1) toeval en 2) een battle neck d.w.z. dat 

subpopulatie 8 onlangs een sterke reductie van het aantal 

planten in haar subpopulatie heeft gehad, waardoor de 

"zeldzame" allelen zijn verdwenen. 
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4.2 Heterozygotie graad. 

De heterozygotiegraad{tabel 3) heeft voor alle loci een 

variatie breedte van 0.25 eenheden. Voor elk afzonderlijk 

locus is differentiatie aanwezig, maar alle loci bij elkaar 

genomen heft deze differentiatie gedeeltelijk op.(Vergelijk 

SD van de afzonderlijke loci en het totaal). De'heterozy

gotiegraad lijkt random te variaren over de subpopulaties 

per locus. 

4.3 Chikwadraat en heterogeniteit. 

De heterogeniteit van allelfrequenties tussen subpopulaties 

is groter dan door toeval verwacht(tabel 4). Alle getoetste 

loci wijken signifikant af. Toch zijn de verschillen tussen 

de allelfrequenties betrekkelijk gering bv. 0.15 eenheid 

bij GOT-2. 

De grote aantallen waarnemingen zorgen ervoor dat geringe 

afwijkingen reeds signifikant worden. Jammer genoeg consta

teert de toets alleen de afwijking en niet de drijvende 

kracht achter deze differentiatie. Duidelijk is echter dat 

er binnen de ~estduinen populatie differentiatie is 

opgetreden. 

4.4 Genetische identiteit en chikwadraat tussen subpopulaties. 

De totale genetische identiteit (Nei 1975) tussen de sub

populaties varieert van 0.9954 tot 0.9536(8 loci). 

Bij ~alf 1982 varieerde de identiteit tussen populaties van 

0.9982 tot 0.9863(12 loci). 

Op de ~estduinen is de genetische identiteit tussen sub

populaties kleiner dan tussen populaties in Nederland. De 

schatting van de identiteit in dit onderzoek is natuurlijk 

onnauwkeuriger doordat er minder loci zijn bekeken, maar 

het verschil blijft frappant. De Vries 1982 vond één zelfde 

verschijnsel bij Plantage coronopus. Ook hier bleek op de 

~estduinen de genetische identiteit binnen de ~estduinen 
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kleiner dan tussen populaties in Nederland. De oorzaak 

hiervan kan zijn dat op kleine schaal differentiatie aanwezig 

is en dat deze op grote schaal uitgemiddeld wordt. Elke 

populatie bevat in principe bijna dezelfde allelfrequentie 

maar deze is niet homogeen ovet de populatie verdeeld. 

Deze situatie is bv. te verklaren door aan te nemen dat 

differentiatie plaats vindt door beperkte gene flow en drift. 

Een populatie bestaande uit vele subpopulaties die onderling 

door drift verschillende allelfrequenties vertonen geven 

een gemiddelde allelfrequentie die constant blijft. 

Wel zal als gevolg van deze differentiatie een tekort aan 

heterozygoten ontstaan(Wahlund effect)(Schaal 1975). 

Dat dit effect optreedt blijkt uit 4.1 waar de chikwadraten 

op HW evenwicht van de hele populatie een signifikante af

wijking geven met een tekort aan heterozygoten terwijl van de 

varschillende subpopulaties het _signifikante tekort 

aan heterozygoten veel kleiner is. 

De mogelijkheid dat verschillen binnen een populatie ontstaan 

door selectie bestaat, maar dit zou tevens betekenen dat 

de verschillen in allelfrequenties tussen populaties zeer 

waarschijnlijk veel groter zouden zijn. De omstandigheden 

binnen een populatie verschillen nl. lang niet zo als tussen 

populaties bv. bodemfactoren, beheersmaatregelen. 

Om aan te geven hoe groot de genetische afstand D moet zijn 

om over signifikante verschillen te spreken is voor alle 

mogelijke paren van subpopulaties een chikwadraat van 

heterogeniteit berekend(tabel 5). De correlatie tussen 

genetische afstand en de grootte van de chikwadraten gaat 

niet geheel op, omdat in de chikwadraten het aantal waar

nemingen meetelt en deze niet voor alle subpopulaties gelijk 

zijn. Slechts 2 combinaties verschillen niet als alle 

chikwadraten bij elkaar genomen worden. Verder verschillen 

de loci afzonderlijk op het oog steeds voor andere com

binaties van subpopulaties. Evenals bij de x2 
voor heterogeniteit kan gesteld worden dat de meeste sub

populaties duidelijk (signifikant) van elkaar gedifferen

tieerd zijn. 
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Dat het ene locus meer signifikant chikwadraten geeft dan 

het andere vindt zijn oorsprong in het aantal allelen. 

4.5 F-statistieken. 

De FIS is voor de loci die bijna· gefi~eerd zijn altijd 

negatief(tabel 7). De reden hiervan is dat bij IDH, PGM-1, 

6PGD-1 en 6PGD-3 de kans op een homozygoot van het zeldzame 

allel erg klein is, zodat er in feite als er heterozygoten 

zijn dit bijna altijd een overschot is. 

Alle FÏ5-en bij elkaar genomen geven dan ook een licht overschot 

aan heterozygoten(nl. -0.0019). Als alle FIS bij elkaar 

genomen worden zonder de gemiddelde van een ander gemiddelde 

te berekenen, geeft dat een FIS waarde van 0.0041. Over zijn 

geheel gezien is er gemiddeld per subpopulatie een licht 

tekort aan heterozygoten. 

Wolf(Wolf 1982) vond een gemiddelde FÏS(FIS is al het gemiddelde 

per locus) over alle loci van 0.074: een tekort aan hetero

zygoten. Het verschil tussen beide waarden wordt waarschijn

lijk veroorzaakt door de wijze van bemonsteren. De oppervlakte 

van de bemonsterde gebieden bij Wolf waren veel groter, zodat 

verschillende subpopulaties bemonsterd werden; de waarde 

bevat dan ook een deel van de FIT• Het is dan ook de vraag 

of dit soort vergelijkingen tussen verschillende onderzoeken 

die op een andere schaal bemonsterd zijn, zinvol is. 

Binnen de loci met intermediaire allelfrequenties is nogal 

wat verschil in FÏS-en. In principe als er geen selectie 

is en alleen differentiatie door beperkte gene flow en drift, 

zouden de schattingen van de FIS-en gelijk moeten zijn. 

Factoren die deze verschillen beïnvloeden zijn o.a. selectie 

het aantal allelen op een locus,de bemonsterde oppervlakte 

en toeval. De FIS over verschillende subpopulaties binnen 
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een locus van bv. PGM-2 varieert van een 16% heterozygoten 

overschot tot een 26% heterozygoten tekort. 

Grotetheterozygoten tekorten kunnen worden verklaard doordat 

verschillende subpopulaties bemonsterd zijn.(Wahlund effect) 

Maar heterozygoten overschotten kunnen hiermee niet verklaard 

worden. Misschien dat selectie hierbij een rol speelt(Zo die 

ook een rol kan spelen bij tekorten). Aangetekend moet worden 

dat deze fluctuaties door toeval kunnen ontstaan, terwijl 

er toch "random paring" is. Een aanwijzing dat het Wahlund 

effect ook binnen de subpopulatie optreedt is dat bij de 

chikwadraat toets op HW evenwicht binnen subpopul~ties 4 loci 

een signifikante afwijking hebben, terwijl er op grond van 

toeval 1 à 2 afwijkingen worden verwacht. Deze afwijkingen 

zijn in alle gevallen een heterozygoten tekort. 

ii) FIT 

De FIT waarden voor loci die bijna gefixeerd zijn vertonen 

ook op subpopulatie niveau een tekort aan heterozygoten met 

dezelfde reden als genoemd bij FIS" Mede door deze negatieve 

FIT-en is de gemiddelde FIT(0.0348) lager dan bij Wolf(0.104). 

De gemiddelde FIT voor de loci met intermediaire allelfrequenties 

(0.0891) komt aardig overeen. Dat de gemiddelde FIT van Wolf 

iets hoger ligt wordt misschien veroorzaakt door bemonstering 

op landelijk niveau tegen in dit onderzoek bemonstering op 

Westduinen niveau. De FIT in dit onderzoek komt in feite 

meer overeen met de FIS van de Westduinen in het onderzoek 

van Wolf.(FIS Westduinen Wolf :0.071). 
Door het samennemen van alle subpopulaties tot een populatie 

ontstaan voor de loci met intermediaire allelfrequenties 

in alle gevallen heterozygoten tekorten. Waarbij 3 van de 4 

loci signifikante afwijkingen van HW vertonen. Dit suggereert 

dat tussen subpopulaties geen a-selecte paring plaats vindt 

en het Wahlund effect optreedt. 
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De FST geeft op basis van verschillen in hetero-

zygotie graad differentiatie tussen populatie weer en is 

vergelijkbaar met de chikwadraat voor heterogeniteit. Om 

indruk te krijgen wat veel en weinig is bij de FST waarden 

zijn de volgende interpretaties ontleend aan Hartl. 

(Hartl 1980) 

FST 
0.05-0.15 

0.15-0.25 

)0.25 

"matige differentiatie" 

"grote differentiatie" 
11 zeer grote differentiatie 11 

De gemiddelde waarde over alle loci(0.0387) kan aan

gemerkt worden als een lichte differentiatie. Deze 

waarde komt keurig overeen met Wolf(0.034). De differen

tiatie tussen populaties op landelijk niveau(Wolf) is 

dus evengroot als de differentiatie binnen een populatie 

op de Westduinen. 

De Fsr's van de loci met intermediaire allelfrequenties 

vallen gemiddeld echter in de categorie van matige 

differentiatie(Fsr= 0.0627). Vergelijking van de laatste 

met de chikwadraat van heterogeniteit(tabel 5) laat zien 

dat alle chikwadraten hoogst signifikant zijn.(p<0.0005) 

Gesteld kan worden dat tussen de subpopulaties een 

duidelijke differentiatie is opgetreden. 

b) F • 
r 

Niet bij alle loci in alle subpopulaties kan een dp 

berekend worden.(tabel 9) In deze gevallen was het niet 

mogelijk dp zo te kiezen dat de 
co 

I 
r=D 

FIT= bereikt werd. 

In die gevallen dat dat wel mogelijk was gaf dat een 

kleine dp te zien. Voor alle subpopulaties en loci bij 
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elkaar wordt zelfs een dp van 12.5 cm gevonden. Dit is 

verrassend klein. Voor het berekenen van de dp zijn nogal 

wat aannames gemaakt die we even de revue willen laten 

passeren. 

1) De netto pollenverspreiding is o. Het is duidelijk 

dat dit niet opgaat. De overheersende windrichting 

is zuidwest, zodat de pollenverspreiding netto naar 

d~ze kant zal verschuiveQ. 

2) De totale pollen productie per plant is even groot. 

In praktijk zal ook deze aanname niet gelden. Iedere 

plant verschilt in aantal aren ~afharikelijk van bv.leef

tijd en plaatselijke nutrienten rijkdom van de bodem. 
3) Alle planten bloeien practisch gelijktijdig en er is 

geen koppeling van de onderzochte loci met bloeidatum. 

In de proeftuin vond Wolf dat het gemiddelde tijdstip 

van eerste bloei gecorreleerd was met 4 allelen. 

Door de associatie tussen bepaalde allelen en bloei

datum vindt bestuiving van bepaalde genotypen niet 

meer random in de tijd plaats. 

4) De pollenverspreidingscurve is normaal verdeeld. 

Theoretische benaderingen en proeven met pollen 

(Levin en Kerster 1974, Harmens 1983) hebben aan

getoond dat verdeling meer leptokurtotisch zou 

moeten zijn. 

Bovengenoemde opmerkingen zullen ertoe bijgedragen hebben 

dat slechts voor enkele populaties en/of loci óp's zijn 

gevonden. De gevonden óp's vertonen echter een grote 

overeenkomst zodat redelijkerwijs mag worden aangenomen, 

dat de op op de Westduinen varieert tussen 12.5-27.5 cm. 

Deze óp geeft die pollenverspreiding weer die geresulteerd 

heeft in een plant. Primack(Primack 1978) vohd de volgende 

relatie tussen de gemiddelde afstand van de drie dichtst

bijzijnde pollenbronnen(X) en het gemiddelde aantal 

pollenkorrels per lengte eenheid stigma(Y) van 

Y= 12.6e<- 0 • 039 X). Volgens deze formule komen 
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86.5~ van de pollenkorrels die op een stigma terecht 

komen binnen 51.34 cm.terecht. In dit onderzoek is dit 

bij een óp van 27.5 cm.55 cm.(twee dimensionale situ

atie). Beide schattingen komen zeer goed overeen. 

Slechts in één geval kan een ds geschat worden. De 

schatting van een os van 8 cm.is in overeenstemming met 

de aarlengte die gemiddeld 7.5 cm.bedraagt. Verder vond 

van Damme(1977), dat mannelijke sterielen in clusters 

voorkomen. Mannelijke steriliteit wordt ten dele bepaald 

door cytoplasmatische genen, zodat verspreiding alleen 

via het zaad plaats vindt(van Damme 1982). De gevonden 

clustergrootte geeft een aanwijzing dat de zaadverspreiding 

gering is. Dat slechts in één geval een ds gevonden wordt 

en in de twee andere gevallen(GOT-1 en totaal) niet komt 

doordat er nogal wat spreiding in de Fr curves zit, zodat 

het schatten F (r=D) moeilijk is. 
r 

Een berekening van de neighbourhood size met de os en 

6p van PGM-2 laat zien dat N 15.3 planten is. De dichte 
heid die gebruikt is om N te berekenen is eigenlijk een e 
onderschatting van de echte dichtheid. De dichtheid wordt 

bepaald door: het totaal aantal planten in een proefvlak 

gedeeld door het totale oppervlak van een proefvlak. 

Bij het totale proefvlak zitten veel 11 lege 11 ruimtes. 

(zie Bijlagen A1 t/m AB). 

De planten komen geclusterd in de proefvlakken voor. 

Een betere schatting van de dichtheid is dan ook de 

dichtheid in een cluster(ook de kleine dp in aanmerking 

genomen). Dit levert een dichtheid op die drie maal zo 

hoog is nl. 180 plant/m 2 , hetgeen leidt tot een effectieve 

populatie grootte van 43 planten. 
2 De n"9"ighbourhoodarea heeft een oppervlakte van 0.241 m • 

Theoretische schattingen van van Damme(1979) gaven 

oppervlakten die varieerden van 2-20m2 • Wolf kwam tot 

een schatting van 1 à 5 m2 • 

De schatting van van Damme is alleen gebaseerd op dp 

en een formule zoals gehanteerd door Levin en Kerster(1974) 



- 42 -

De formule luidt: 

N /d= 4TTóp 2 
e 

Met een óp van 22.5 cm levert deze formule in dit onder

zoek een neighbourhoodarea van 0.64 m2 • 

De consequenties van deze kleine neighbourhoodarea 

zijn duidelijk: op kleine schaal is reeds genetische 

differentiatie mogelijk door beperkte 11 gene flow" en 

drift. Van belang hierbij is hoeveel migratie er is 

tussen neighbourhoods die naast elkaar liggen. 

Kirby(1975) heeft een formule ontwikkeld om deze migratie 

te "' b er e k en en • 

FIT= 2 4 2N-(2N-2)(1-m) -(1-m) 
(Island model) 

Frr= fixatie index van de totale populatie, in ons geval 

de FIS van PGM-2. N(=43) is de effectieve populatie 

grootte en m is het aantal migranten per individu per 

generatie. Berekening van de m levert een waarde van 0.30 

d.w.z. tussen twee neighbourhoodareas ontvangt een plant 

per generatie 0.30 migranten. Dit is betrekkelijk veel, 

zodat binnen de onderscheiden subpopulaties differentiatie 

gering zal zijn, maar niet afwezig. Met 4 neigbourhoodareasopp. 

per vierkante meter is uitwisseling van genetisch materiaal 

tussen de uiteinden van de bemonsterde subpopulaties 

gering ondanks een m van 0.30. 

Bij de toetsen op HW evenwicht binnen subpopulaties 

wordt ook een grotere afwijking van HW gevonden dan ver

wacht.(verwacht 1.5 toets signifikant afwijkend, gevonden 

4). Dit zou het effect kunnen Zl.Jn van beperkte 11 gene 

flow" en drift, maar selectie kan niet uitgesloten 

worden. 

4.6 Correlaties. 

a) Genetische en geografische afstand tussen populaties. 
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Het verwachte lineaire verband tussen de (totale) gene

tische afstand en geografische afstand zoals (Schaal 1974) 

dit vond bij liatrus cilindracea wordt niet teruggevonden. 

Slechts het PGM-1 locus voldoet aan het verband. Redenen 

waarom geen relatie wordt gevonden kunnen velerlei zijn 

bv. 

1) selectie, afhankelijk van de standplaats worden be

paalde genetypes uitgeselecteerd. 

2) overheersende windrichting (zie fig.2) die sommige 

geografische afstanden relatief vergroot of verkleint. 

3) de morfologie van het terrein(zie fig. 2), waardoor 

sommige subpopulaties meer beschut liggen dan andere. 

4) Faunder effecten en bottlenecks. 

5) De afstanden tussen de subpopulaties zijn in verge

lijking met de mogelijke pollenverspreiding zo groot 

dat 11 gene flow'' geen rol meer speelt. 

Selectie zal in de volgende paragraaf besproken worden, 

maar zal waarschijnlijk niet veel invloed hebben. 

Mogelijkheden 2 en 3 zullen zeker een rol spelen. Metin

gen aan windsnelheden op 15 cm boven de vegetatie t.o.v. 

een referentiepunt laten zien dat de windsnelheid gere

duceerd is tot 10% op de meest beschutte monstèrplaatsen 

en tot SB% op de minder beschutte plaatsen. Zoals eerder 

genoemd lijkt subpopulatie 8 op grond van het aantal 
11 missende 11 zeldzame allelen een populatie die pas 

gevestigd is.(Populatie 8:13 11 missende 11 allelen1 de rest 

van de populaties varieert van 4 tot 8 11 missende 11 allelen; 

zie tabel 2). Subpopulatie 8 zou dus op grond van 

Faunder effect uitgesloten moeten worden bij deze 

correlatie. Uit figuur 4 blijkt dat het niet mee laten 

tellen van subpopulatie 8 twee extreme waarden uitvallen 

maar de spreiding blijft groot. 

Wat punt 5 betreft kan worden verwezen naar de kleine 

standaarddeviaties van pollen- en zaadverspreiding. In 

een twee dimensionaal stelsel valt 99,9% van het aantal 

effectieve bevruchtingen resulterend in een plant binnen 
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! 90 cm.(óp = 27.5 cm, tabel 9). 

De gemiddelde afstand tussen populaties bedraagt ! 29 m.' 

zodat de "gene flow" over deze afstanden bijzonder klein 

wordt. Als voorbeeld kunnen we de kans berekenen dat een 

pollenkorrel uit subpopulatie E een plant oplevert in 

subpopulatie B. De afstand tussen B en E is 160 cm en 

het zijn de subpopulaties die het dichtst bij elkaar 

liggen. De kans volgens de normale verdeling(D~27.5 

verdeeld) dat een pollenkorrel 160 cm ver komt is + 

~6 x 10-9 • Gecorrigeerd voor de verschillende aant;llen 

in de subpopulaties levert dit een kans van 1.26 x 10- 8 • 

Duidelijk is dat de ds van 8 cm. een nog kleinere kans 

oplevert. Deze kansen zijn bijzonder klein en geconclu

deerd kan worden dat alle subpopulaties volledig geïso

leerd van elkaar liggen. 

b) Bodemmonsters en allelfrequenties. 

Opvallend is dat er correlaties zijn gevonden tussen 

allelfrequenties en actueel vochtgehalte van de bodem. 

Bij deze actuele vochtgehaltes kan opgemerkt worden 

dat deze gemeten zijn in een droge periode. 

Normaliter bestaat er correlatie tussen actueel vocht

gehalte en organisch stof percentage. Echter bij extreme 

droogte of natheid gaat deze correlatie niet meer op. 

In ons geval bestond er ook geen signifikante correlatie 

(r=~t6) tussen vochtgehaltes en organisch stofpercentage, 

zodat mag worden aangenomen dat de planten op de West

duinen in een zeer "droge" situatie verkeerden. In feite 

is er dus gecorreleerd tussen een droogtestress indicator 

en allelfrequenties. Het PGM-2 F1, PGM-2 I en het LAP F 

locus lijken dus gecorre~eerd met droogtestress. Dit 

houdt in dat genoemde allelen aan de selectiefactor 

"droogte" onderhevig zijn of gekoppeld zijn met een allel 

waar op "droogte" selectie plaats vindt(Hitch-hiking). 



- 45 -

Uit de biochemische betekenis van PGM en LAP kan niet 

direct een causäle verklaring worden gevonden dat deze 

enzymen iets met droogte stress te maken hebben. Dit 

sluit niet uit dat er selectie op het PGM-2 en LAP-1 locus 

plaats vindt, maar maakt plausibeler dat selectie plaats 

vindt op gekoppelde loci. 

Dat het goed bestand zijn tegen dro~te een belangrijk 

eigenschap is, bleek bij het verzamelen van de planten. 

Op de drogere plaatsen waren de bladeren zo verdroogd 

dat deze er als"hooi" uitzagen en gemakkelijk beschadigden. 

Terug geplaatst in de tuin werden deze bladeren met voldoen

de vocht weer groen en fris. Een dergelijke uitdroging 

met daarna bij betere omstandigheden op het oog zeer 

normaal functioneren van het blad is: 

1) tekenend voor de omstandigheden waaraan bloot wordt 

gesteld, 

2) en er selectie heeft plaatsgevonden cq plaats vindt 

op droogte resistentie factoren. 

Volgens A. Smit (I.O.O./R.U.U.) is droogte stress dan ook 

de belangrijkste selectiefactor op de Westduinen voor 

P. lanceolata.(mondelinge mededeling) 

Op de meeste standplaatsen van P. lanceolata zijn de 

omstandigheden niet zo extreem zodat genoemde relatie 

alleen op droge plaatsen naar voren komt. 

Opvallend is echter de grote variatie die er bestaat 

van de frequentie van het PGM-2 F1 allel in verschillende 

populaties door Nederland(Wolf 1982) in vergelijking met 

andere allelen. Dit suggereert dat er met PGM-2 F1 allel 

andere factoren(bv. selectie) een rol spelen dan bij de 

overige allelen. 

Kanttekeningen bij het geheel zijn, 

1) dat bij de verschillende vochtgehaltes V1 en V2 andere 

afhankelijke variabelen gevonden worden en het in het 

ene geval dit allelen van 1 locus zijn(correlatie 

tussen PGM-2 I en PGM-2 F1 r= -0,0162) 

2) de allelfrequentie het vochtgehalte verklaard en niet 

het vochtgehalte de allelfrequentie. 



- 46 -

3) De correlatie is uitgevoerd met slechts 13 punten. 

Bij het uitvoeren van een regressie moet getest worden 

of de meetpunten normaal verdeeld zijn. Dit is niet gebeurd 

maar met 13 punten zal in slechts weinig gevallen van de 

verschillende variabelen de aanname van de normale ver

deling niet worden afgewezen. 

De uitkomsten van deze regressie zullen dus met de nodige 

reserves bekeken moeten worden. Vooralsnog kan gezegd 

worden, dat er op de Westduinen een associatie bestaat 

tussen lage actueel vochtgehaltes en bepaalde allelfrequen

ties. Verder onderzoek is zeker gewenst om hieromtrent 

een duidelijk verband aan te wijzen. Factoren die bij dit 

eventuele onderzoek een rol moeten spelen zijn: 

1) bestaat genoemde relatie? 

2) bij welk vochtgehalte gaat deze selectie een rol spelen? 

3) op welk deel van de levenscyclus van de plant grijpt 

deze selectie aan? 

c) Bodemmonsters en heterozygotie. 

Selectie voor heterozygoten m.b.t. vochtgehalte en 

organisch stofpercentage komt niet uit de resultaten naar 

voren. Dit is in overeenstemming met de toetsen op HW 

die nooit een overschot aan heterozygoten laten zien als 

deze signifikant afwijken van HW. Overdominantie speelt 

bij deze bodemfactoren geen rol. 
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SLOTDISCUSSIE EN CONCLUSIES. 

Op grond van chikwadraat voor heterogeniteit, genetic 

distance en FST waarden kan geconcludeerd worden dat 

differentiatie tussen de subpopulaties is opgetreden. 

Als belangrijkste oorzaak achter deze differentiatie 

kan genoemd worden beperkte "gene-flow" met drift als 

differentiatie mechanisme. Aanwijzingen hiervoor zijn de 

standaarddeviaties voor pollen- en zaadverspreiding. Deze 

zijn zo klein dat op grond hiervan de dichtst bij elkaar 

liggende subpopulaties(B en E) al volledig geïsoleerd van 

elkaar liggen. (De kans dat pollen of zaad uit subpopulatie 

E voor een n~komeling in subpopulatie 8 zorgt ligt in de 

orde van grootuvan de mutatie frequentie). Lange afstands

zaadtransport zal dan ook een relatief belangrijke rol 

spelen als verklaring voor de toch niet al te grote 

differentiatie. Lange afstandszaadtransport kan bv. door 

mensen, paarden en koeien plaatsvinden, doordat de zaden 

na vochtig worden een kleverig laagje krijgt dat gemakkelijk 

aan lichaamsdelen vast plakt. Dat de standaarddeviaties 

voor pollenverspreiding in de goede orde van grootte 

liggen blijkt uit de goede overeenkomst met de resultaten 

van Primack(1978) en het te groot aantal signifikante 

afwijkingen van HW verdeling van de afzonderlijke 

subpopulaties.(verwacht 1.5 gevonden 4 ; alle 4 hetero

zygoten tekorten), hetgeen duidt op het optreden van het 

Wahlund effect binnen subpopulaties. 

Dit laatste kan echter ook veroorzaakt worden door selectie. 

Dat selectie een mogelijke oorzaak van differentiatie 

is bewijst de zwakke(n=13) doch signifikante correlatie 

tussen bepaalde allelen en actueel vochtgehalte van de 

bodem. Het PGM-2 F1 allel speelt hierbij een centrale rol. 

Dit blijkt dan ook het allel te zijn met een frequentie 

die binnen en tussen(Wolf 1982) populatie het meest varieert. 

Selectie zou voor deze variatie binnen en tussen populaties 

verantwoordelijk zijn. 
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Als laatste oorzaken van differentiatie kunnen Faunder

effecten en/of battle necks genoemd worden waar subpopu

latie B op grond van 11 missende zeldzame allelen" misschien 

toebehoort. 

Oe berekende neighbourhoodarea is ongeveer een kwart 

vierkante meter. De subpopulaties bestaan uit 2 à 7 

neighbourhoodoppervlaktes. Binnen geen enkele subpopulaties 

zal dus random paring plaats vinden en dit is in 

overeenstemming met hèt te grote signifikante heterozygoten 

tekort op subpopulatie niveau. 

Samenvattend komen we tot de volgende conclusies: 

1) Tussen de bemonsterde subpopulaties is differentiatie 

opgetreden, 

Belangrijkste oorzaak - Beperkte 11 gene-flow 11 in com

binatie met drift. 

Standaarddeviaties voor zaad- en 

pollenverspreiding respectievelijk 

12.5 - 27 cm en + 8 cm. 

Andere oorzaken - Faunder effecten of battle necks 

(Subpop. 8) 

- Selectie op PGM-2 I en PGM-2 F1 

allel (of gekoppeld allel) in 

verband met droogte stress. 

2) Oe neighbourhoodarea is + 0.24 m2 met een effectieve 

populatie grootte van 43 planten. 

3) Er is geen lineair verband tussen genetische- en 

geografische afstand. 
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