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Samenvatting g 

Dee Australische en Nieuw-Zeelandse Microseris, M. ïanceolata (Walp.) Sch.-Bip. en M. 
scapigerascapigera (Forst.) Sch.-Bip., zijn onderzocht om een beter inzicht te verkrijgen in het proces 
vann adaptieve radiatie. Dit is het proces waarin één enkele voorouder differentieert tot een 
reekss van soorten in reaktie op verschillende milieu-omstandigheden. De Australische en 
Nieuw-Zeelandsee Microseris zijn een uniek modelsysteem om adaptieve radiatie te bestuderen 
omdatt ze verondersteld zijn te zijn ontstaan uit één of enkele individuen na een éénmalige 
introductiee in de regio. Op dit moment zijn de planten verspreid over zuid(oost)-Australië, 
Tasmaniëë en beide eilanden van Nieuw-Zeeland, alwaar verschillende ecotypen bestaan. De 
adaptievee radiatie is bestudeerd via het vaststellen van de verwantschappen tussen populaties 
enn ecotypen op basis van moleculaire variatie in het chloroplasten- (cp) en nucleaire (kern-; 
n)DNA.. De resultaten zijn zowel met elkaar als met de morfologische differentiatie vergeleken 
omm de fylogenie van de groep te achterhalen. Het onderzoek richtte zich vooral op het begin 
vann soortsvorming, aangezien de populaties zich in het cruciale stadium bevinden waarin 
geografischee en ecologische differentiatie voldoende sterk worden om "gene flow", dwz. de 
genetischee uitwisseling tussen populaties, te voorkomen. Als gevolg van dit "vroege" stadium 
vann adaptieve radiatie vertoonden de moleculaire merkers slechts weinig fylogenetisch 
oplossendee vermogen. De doelen van het onderzoek waren: 
(1)) het proces van adaptieve radiatie van de Australische and Nieuw-Zeeland Microseris te 

achterhalenn en illustreren met behulp van moleculaire merkers en de vergelijking van de 
moleculairee en morfologische diversificatie en 

(2)) de waarde van de verschillende merkersystemen voor de bepaling van evolutionaire 
geschiedenissenn rond het soortsnivo te onderzoeken en te bediscusiëeren. 

Inn Hoofdstuk 1 is een algemene introductie gegeven omtrent het onderzoek, waarbij de nadruk 
iss gelegd op adaptieve radiatie, de herkomst en het gebruik van moleculaire merkers op en 
benedenn het soortsnivo, de fylogenetische afleidingen uit de gegevens, de classificatie van 
Microseris,Microseris, de oorsprong van de Australische en Nieuw-Zeelandse Microseris, de leeftijd van 
dee plantengroep en het voortplantingssysteem. In Hoofdstuk 2 wordt een fylogeny 
reconstructiee van de Australische en Nieuw-Zeeland Microseris gepresenteerd op basis van 
restrictiee fragment lengte-polymorfismen (RFLPs) en trnL(UA A)-trnF(G AA) lengte variatie in 
hett chloroplasten-DN A. Hoofdstuk 3 bediscussiëert de moleculaire evolutie van een in tandem 
vermenigvuldigdd trnF(GAA) gen dat aanwezig is in de chloroplastgenomen van alle Microseris 
soorten,, alsmede die van hun zustergroep Uropappus. Hoofdstuk 4 beschrijft de analyse van 
dee genetische structuur van het nDNA tussen de Australische en Nieuw-Zeeland Microseris 
gebasseerdd op ge-amplifiseerde fragment lengte-polymorphismen (AFLPs). In Hoofdstuk 5 
wordenn de resultaten van een gedetailleerde morphologische analyse van de Australische en 
Nieuw-Zeelandd Microseris beschreven. De planten die in de studies van de Hoofdstukken 2, 4 
enn 5 zijn gebruikt betreffen voor het merendeel dezelfde individuen uit dezelfde 55 Microseris 
populaties.. Deze drie hoofdstukken bevatten een voortgaande discussie over de vergelijking 
vann de moleculaire en morfologische differentiatie van de groep, gebaseerd op de toenemende 
hoeveelheidd resultaten, resulterend in de meest complete discussie in Hoofdstuk 5. 
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Dee Australische en Nieuw-Zeeland Microseris worden verondersteld te zijn ontstaan uit een 
hybridee tussen een voorouderlijke Noord-Amerikaanse éénjarige en een meerjarige diploide 
soortt uit het genus. Microseris (Lactuceae, Asteraceae) bestaat uit —16 soorten en is 
voornamelijkk verspreid over westerlijk Noord-Amerika, met twee disjuncte soorten in 
Australië/Nieuw-Zeelandd en een éénjarige soort in Chili. De Australische en Nieuw-Zeeland se 
MicroserisMicroseris zijn allotetraploide meerjarige planten en bevatten twee sets grote chromosomen 
diee karakteristiek zijn voor de meerjarige soorten en twee sets kleine chromosomen, typisch 
voorr de éénjarigen. De verschillende lijnen binnen M lanceolatalM. scapigera vertonen 
verschillendee combinaties van morfologische kenmerken die karakteristiek zijn voor de Noord-
Amerikaansee één- en meerjarige Microseris. 

Moleculairee gegevens uit deze en andere studies bevestigen dat er zowel een éénjarig als 
meerjarigg genoom in het ontstaan van de Australische en Nieuw-Zeelandse Microseris zijn 
betrokken.. Een fylogeny reconstructie op basis van variatie in het cpDNA splitst het genus in 
eenn goed ondersteunde éénjarige en een meerjarige clade en plaatst de Australische/Nieuw-
Zeelandsee Microseris aan de basis van de éénjarigen. Dit suggereert dat een voorouderlijke 
éénjarigee plant waarschijnlijk de moederlijke ouder van de originele hybride is geweest. Onze 
cpDNAA analyse (Hoofdstuk 2) bevestigt deze suggestie en toont aan dat M. lanceolatalM. 
scapigerascapigera monofyletisch is. Een fylogenetische analyse van sequentievariatie in de "internal 
transcribedd spacers (ITS)" van het nucleaire ribosomale (nr)DNA splitst Microseris eveneens 
inn een éénjarige en meerjarige clade (Hoofdstuk 1). Op basis van het nrDNA zijn de 
Australischee en Nieuw-Zeelandse Microseris het meest verwant aan de meerjarige Microseris, 
waarmeee eveneens de betrokkenheid van een meerjarig genoom in hun oorsprong wordt 
ondersteund.. De resultaten van de nrDNA analyse, alsmede die van de AFLP studie 
(Hoofdstukk 4), bevestigen de monofyly van de Australische en Nieuw-Zeeland Microseris 
ookk op basis van het nDNA. 

Hett is niet bekend wanneer de Australische en Nieuw-Zeelandse Microseris zijn 
ontstaan,ontstaan, maar ze groeiden al in de regio vóórdat de Europeaanse kolonisatie plaatsvond, zo'n 
2000 jaar geleden. Zowel het klimaat als andere omgevingsfactoren staan de aanwezigheid van 
dee planten in het gebied toe gedurende ten minste de laatste 20 milioen jaar. Schattingen op 
basiss van de "moleculaire klok" hypothese, gebaseerd op variatie in zowel het cp- als het 
nDNA,, suggereren dat de plantengroep ruwweg tussen de 40.000 en 2.8 milioen jaar oud kan 
zijnn (Hoofdstuk 1). 

Gegevenss over de ontstaansgeschiedenis van het gebied suggereren dat Microseris niet 
viaa land- of "stepping stone" verbindingen met andere continenten in Australië of Nieuw-
Zeelandd is geïntroduceerd. Het meest waarschijnlijke is dat de groep via lange-afstands-
verspreidingverspreiding vanuit Noord-Amerika is binnengekomen, mogelijk via (een) zaadje(s) dat aan een 
vogell  was aangehecht. 

Hett proces van adaptieve radiatie, zoals gevonden in de Australische en Nieuw-Zeelandse 
Microseris,Microseris, is vergelijkbaar met hetgene kenmekend is voor goed bestudeerde voorbeeld-
plantengroepenn van oceanische eilanden. Het omvat de introductie van één of enkele 
individuenn in het gebied, een toename van de populatiegrootte gevolgd door verspreiding en 
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aanpassingenn aan verschillende milieu-omstandigheden, een relatief uitgesproken morfologische 
differentiatiee en een laag nivo aan moleculaire variatie. Op basis van de morfologie zijn de 
Australischee en Nieuw-Zeelandse Microseris onderverdeeld in twee soorten die elk twee 
ecotypen,, alsmede een aantal intermediaire of "niet typische" populaties van (een) ecotype(n), 
bevatten.. M. lanceolata, die op het Australische vasteland groeit, omvat een "murnong" (M) 
ecotypee dat knolletjes vormt en in het laagland groeit en een "alpine" (A) ecotype dat 
gekarakteriseerdd is door de vorming van uitlopers op de wortels. M. scapigera omvat een 
"fine-pappus""  (F) ecotype dat in Victoria, Tasmanië en Nieuw-Zeeland voorkomt en een 
"coastal""  (C) ecotype dat in een aantal populaties langs de kust van Nieuw-Zeeland groeit en 
gekenmerktt is door wasachtige bladeren. Planten van het "F" ecotype en een deel van de 
populatiess van het "C" ecotype hebben een zelf-compatibel voortplantingssysteem, terwijl de 
overigenn zelf-incompatibele obligatoire uitkruissers zijn. De ecotypen zijn gecorreleerd aan de 
verschillendee milieu's waarin ze groeien en hun ecotype-specifieke kenmerken kunnen worden 
uitgelegdd als aanpassingen aan deze verschillende milieu's. De intermediaire of "niet-typische" 
vormenn van ecotypen zijn mogelijk het gevolg van hybridisatie tussen ecotypen of van selectie 
off  parallelle evolutie van dezelde type aanpassingen (Hoofdstukken 4, 5). 

Zowell  het cp- als het nDNA vertonen weinig variatie tussen de Australische en 
Nieuw-Zeelandd Microseris (Hoofdstukken 2-4). In het cpDNA werden voornamelijk kleine 
indelss (<20 bp) gevonden, gelokaliseerd in de variable regionen van het genoom (Hoofdstuk 2). 
Inn het nDNA kon een zekere mate van AFLPs worden gedetecteerd. 

Eenn fylogeny reconstructie van de Australische en Nieuw-Zeelandse Microseris, 
gebaserdd op variatie in het cpDNA (Hoofdstuk 2), resulteerde in een stervorm (polytomy) aan 
dee basis van de boom. De hoge consistentie-index van de analyse, alsmede de uitgebreide 
bemonsteringg van de plantengroep, suggereren dat deze polytomy onoplosbaar ("hard") is. 
"Harde""  polytomieën worden vaak gevonden in adaptieve radiaties en worden beschouwd als 
indicatieff  voor een snelle en meervoudige soortsvorming. Ze suggereren dat de morfologische 
diversificatiee te snel is gegaan voor de fixatie van moleculaire mutaties en/of dat de betrokken 
kenmerkenn onderhevig zijn geweest aan parallelisme, bv. in reactie op selectie. De cpDNA 
analysee bevestigt dat M. lanceolata monofyletisch is, maar geeft geen uitsluitsel over de 
monofylyy van M. scapigera. Elk van de twee soorten omvat drie cpDNA typen die, met name 
binnenn M. lanceolata, meer de geografische verspreiding dan de morfologische eenheden 
weerspiegelen.. De resultaten laten vragen omtrent de plaats van aankomst van de eerste 
individuen,, de daaropvolgende verspreiding binnen en tussen de eilanden, de overgang(en) in 
voortplantingssysteemm en de volgorde waarin de verschillende ecotypen ontstonden, 
onbeantwoord. . 

Dee genetische structuur van het nDNA tussen de Australische en Nieuw-Zeelandse 
Microseris,Microseris, gebaseerd op AFLPs (Hoofdstuk 4), vertoont als sterkste signaal een relatie tot de 
geografischee scheiding, met name tussen Australische versus Nieuw-Zeelandse populaties. De 
differentiatiee in ecotypen is minder goed gereflecteerd in de AFLP-patronen. De gegevens laten 
bewijss zien voor hybridisatie tussen planten uit hetzelfde gebied, of na verspreiding, 
onafhankelijkk van de cpDNA- en ecotypen. Deze resultaten suggereren dat de ecotype-
specifiekee kenmerken behouden blijven, of opnieuw ontstaan, via directionele selectie in de 

175 5 



aanwezigheidd van hybridisatie. Daarnaast laten de resultaten zien dat genetische differentiatie 
geenn onomkeerbaar proces is in dit "vroege" stadium van adaptieve radiatie. 

Eenn gedetaileerde morphologische analyse van de Australische en Nieuw-Zeelandse 
MicroserisMicroseris (Hoofdstuk 5) bevestigt de indeling in ecotypen en soorten zoals voorheen 
gedefinieerdd en verdeelt de intermediaire of "niet-typische" populaties over de verschillende 
ecotype-groepen.. De resultaten laten zien dat een complex van kenmerken, en niet slechts een 
paarr ecotype-specifieke karakteristieken, is betrokken bij de adaptieve radiatie van de 
plantengroep.. Tevens bevestigen ze de konklusies die zijn gemaakt in de moleculaire studies 
(Hoofdstukkenn 2, 4) en tonen ze aan dat het proces van adaptieve radiatie voortgaat, ondanks 
hett gegeven dat hybridisatie tussen populaties van verschillende ecotypen (soms) gebeurd. 

Inn studies van adaptieve radiatie is het nodig de meest variabele DNA regionen, zoals "introns 
enn intergenic spacers", te analyseren om een zekere mate van variabiliteit te kunnen aantonen. 
Tegerlijkeitijdd moeten deze regionen de homologie van nucleotideposities en het bewijs voor 
dee diversificatie van de bestudeerde groep behouden. Aan deze eisen wordt niet altijd tegemoet 
gekomenn omdat met name de variable DNA regionen gevoelig zijn voor substitutiesnelheid-
heterogeniteitt tussen nucleotideposities, structurele mutaties en reticulatie. Hoge consistentie-
indexenn in fylogenetische analysen kunnen in zulke gevallen de bruikbaarheid van de merkers 
rechtvaardigen.. Reticulatie betreft vooral de kemgenomen van organismen waarin sexuele 
processenn nog duidelijk aanwezig zijn, bv. op het soorts- of populatienivo. De reconstructie 
vann evolutionaire geschiedenissen van deze genomen hangt dan af van de geschiktheid van de 
fylogenetischee methoden en vereist een verdere ontwikkeling van algoritmen die rekening 
houdenn met "netwerken". 

GeschikteGeschikte merkers voor de studies van adaptieve radiatie zijn onder andere RFLPs, 
geselecteerdee sequenties en anonyme merker polymorphismen (bv., RAPDs en AFLPs). 
Sequentiess hebben tegenwoordig de voorkeur in verwantschapsanalysen, maar RAPDs en 
AFLPss zijn populair in studies op of beneden het soortsnivo vanwege hun relatief hoge 
variabiliteit.. Twijfels over de homologie van RAPDs en AFLPs stellen hun bruikbaarheid voor 
fylogenyy reconstructies ter discussie. Consistentie-indexen kunnen in deze analysen de mate 
vann bruikbaarheid van de merkers indiceren. 

Inn het onderzoek van de Australische en Nieuw-Zeeland Microseris zijn zowel het cp-
als hets het nDNA geanalyseerd en is gebruik gemaakt van RFLPs, sequentie-analysen en AFLPs. 
Inn het cpDNA werden voornamelijk kleine (<20 bp) indels gevonden (Hoofdstuk 2), maar 
dezee bleken bruikbaar voor fylogenie reconstructie van de Australasische Microseris, Onder de 
lengtevariantenn werd een gedupliceerd trnF{GAA) gen gevonden dat aanwezig was in een 
aantall  Australische populaties. Verdere analyse van deze lengtevariant liet zien dat er een in 
tandemm vermenigvuldigd /r«F(GAA) gen met twee, drie of vier copiëen van het gen, aanwezig 
wass in de chloroplastgenomen van alle Microseris soorten, alsmede die van hun zustergroep 
UropappusUropappus (Hoofdstuk 3). Nucleotide sequenties van de trnF copiëen, een fylogeny van 
MicroserisMicroseris op basis van cpDNA mutaties en de disjuncte verspreiding van het genus, 
suggererenn allen dat dezelfde aantallen trnF copiëen onafhankelijke van elkaar zijn ontstaan in 
verschillendee Microseris lijnen. De overgangen in aantallen trnF copiëen worden het best 
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verklaardd via interchromosomale recombinatie met ongelijke overkruisingen. Het resultaat 
illustreertt dat lengte-polymorphismen vatbaar zijn voor veranderingen wanneer zich eenmaal 
eenn gedupliceerde sequentie in het DNA heeft gevestigd en laat daarmee zien dat ze 
onbetrouwbaree indicatoren zijn voor fylogenetische afstanden. Tegerlijkertijd laat het geheel 
aann resultaten van de cpDNA analyse zien dat lengte-variatie soms wel geschikt is voor 
fylogenetischee reconstructies op of beneden het soortsnivo. 

Opp basis van de AFLP variatie tussen de Australische en Nieuw-Zeelandse Microseris 
(Hoofdstukk 4) kon geen fylogeny reconstructie worden uitgevoerd. De AFLP-patronen waren 
tee verschillend van deze van de Noord-Amerikaanse soorten voor vergelijking met de 
"outgroups".. De resultaten lieten tevens reticulate relaties zien binnen de de Australische en 
Nieuw-Zeelandsee Microseris en deze zijn niet goed weer te geven in een stricte opsplitsende 
(bifurcerende)) boom. Als gevolg daarvan werden de AFLP-gegevens via een op afstanden 
gebaseerdee clusteringsmethode [unweighted pair-group method using arithmetic averages 
(UPGMA)]]  en multivariate analyse verwerkt en zijn de resultaten fenetisch geïnterpreteerd. 
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