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Samenvatting g 

Evolutiee betekent in het algemeen 'verandering'. Voor populatiegenetici betekent 
evolutiee specifiek 'verandering in de allel frequenties van een populatie in de 
tijd'.. Deze veranderingen kunnen o. a. soortvorming ten gevolge hebben, en zijn 
dee bron van alle biologische diversiteit. Inzicht in de evolutionaire processen die 
dezee diversiteit doen ontstaan is dus niet slechts van theoretisch belang, maar kan 
ookk leiden tot een beter begrip van de redenen waarom soorten uitsterven, dat 
uiteindelijkk praktische toepassingen voor, bij voorbeeld, natuurbeschermingsvraag-
stukkenn kann opleveren. 

Inn dit proefschrift richt ik me op de evolutie en ecologie van soorten, die in hun 
verspreidingsgebiedd beperkt zijn tot het mediterrane eiland Sardinië, met andere 
woorden,, endemisch zijn voor Sardinië. Behalve dat ze een soort natuurlijke 
laboratoriaa representeren om evolutie, differentiatie en soortvorming te 
bestuderen,, zijn endemische soorten ook een kernpunt voor natuurbescherming, 
omdatt hun verdwijnen uit het kleine gebied waar ze voorkomen hun volledige 
uitstervenn zou betekenen. Sardinië hoort bij een archipel die de Tyrrhenische 
eilandenn wordt genoemd. Deze eilandengroep behoort tot de tien mediterrane 
hotspotss voor biodiversiteit en endemisme. In Sardinië bij voorbeeld, zijn 12% van 
allee planten endemisch, en 14 van de 56 dagvlinders die op het eiland voorkomen 
zijnn Tyrrhense endemen. 

Beginnendd met een algemeen overzicht over de endemische soorten die op Sardinië 
voorkomenn (Deel 1), richt ik me speciaal op dagvlinders (Deel 2), en concentreer 
mee tenslotte op een Sardische endeem, het zandoogje Maniola nurag (Deel 3 en 
4).. Een aantal evolutiebiologen heeft zich laten inspireren door de grote variatie 
inn patronen en kleuren op de vleugels van vlinders. Vlinders van het geslacht 
ManiolaManiola zijn zeer polymorf. Variatie omvat niet alleen verschillen tussen soorten, 
maarr ook binnen een enkele populatie van een soort. Drie van de zeven soorten 
inn het geslacht zijn eiland-endemen (M. nurag, M. chia, M cypricola). Normaliter 
zijnn endemen geografisch gescheiden van verwante wijdverspreide soorten 
(allopatrischh voorkomen). Toch komen op Sardinië een endemische (M. nurag) en 
eenn wijdverspreide Maniola soort (M. jurtina) op dezelfde plek voor (sympatrisch 
voorkomen).. Dat zou een indicatie kunnen zijn, dat de splitsing tussen deze twee 
nauwverwantee soorten sympatrisch is geweest (dus zonder een geografische 
barrièree tegen genen-uitwisseling). Dit lijk t een realistisch alternatief te zijn voor 
eenn meer algemeen aanvaard allopa trische soortvormingsproces om zodoende het 
ontstaann van M. nurag te verklaren. 

Hett eerste gedeelte van dit proefschrift gaat over de vraag - „ Wat zijn de endeemse 
soorten,, en waar leven ze?" Het begint met een overzicht van de recente literatuur, 
enn beschrijft de verspreidings-patronen van Sardische endemen uit verschillende 
groepenn (planten, dagvlinders, kevers amfibieën, en hagedissen) (Hoofdstuk II) . 
Dee geologische geschiedenis van het mediterrane bekken wordt kort samengevat, 
enn er wordt een verband gelegd tussen gedateerde geofysische gebeurtenissen en 
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opp moleculaire evolutie gebaseerde schattingen van de tijd sinds de afsplitsing 
vann soorten. Gebieden waar vele endemen voorkomen vallen in het algemeen 
samenn met bergachtige gebieden. De meeste endemen blijken door vicariantie 
ontstaann te zijn, of ze zijn relicten (palaeo-endemen) uit pre-glaciale tiijdperken. 
Sommigenn kwamen naar het eiland door gebruik te maken van hun eigen versprei-
dingsmogelijkheden,, anderen als gevolg van passieve verspreiding door de mens. 
Mediterranee struikgewasgemeenschappen (macchie en garrigue) worden geacht 
belangrijkee habitats voor Sardse endemen te zijn, in het bijzonder voor vlinders 
(Hoofdstukk III) . Verder vergeleek ik de dagvlinder (herbivore) soortenrijkdom in 
verschillendee habitats met die van spinnen (predators), en vond geen significant 
verbandd in voorkomen tussen deze twee groepen. In de bestudeerde gebieden 
rvr**  QarHiniö -"vtiden vlinders dus niet direct als indicatoren van de totale 
soortenrijkdomm gebruikt kunnen worden. Aan de andere kant was het aantal in 
eenn gebied voorkomende vlindersoorten wel positief gerelateerd met de totale 
plantensoortrijkdom,, en met de hoogte. 

Hett tweede gedeelte van het proefschrift gaat over de bescherming van Sardische 
endemen.. - „Hoe moeten endemen beschermd worden?". Wettelijke instrumenten 
omm prioriteiten voor natuurbescherming te bepalen worden hier besproken, naast 
elemetenn van landschaps-management. De mate waarin dagvlinders worden 
bedreigdd wordt beoordeeld met behulp van de IUCN criteria (Hoofdstuk IV). Dit 
hoofdstukk laat ook zien hoe de kwantitatieve informatie, zoals geformuleerd in de 
IUCNN criteria met een kwalitatieve beoordeling van door de mens veroorzaakte 
bedreigingsfactorenn gecombineerd kan worden. Deze methode maakt een 
gestandaardiseerdee beoordeling van de bedreigingsstatus van een soort mogelijk, 
ookk als de gegevens schaars zijn. Twee vlindersoorten, te weten Pseudophilotes 
barbagiaebarbagiae en Lysandra coridon gennargenti, werden geïdentificeerd als wereldwijd 
,kwetsbaar'' ('vulnerable'), en ik raad aan, dat ze in de Europese Habitat Directive 
enn Bern Convention worden opgenomen. Een vangst - terugvangst studie 
liett zien, dat populaties van de endemische vlinder M. nurag metapopulaties 
vormen,, waarvoor op lange termijn een verbinding tussen de lokale populaties 
noodzakelijkk is (Hoofdstuk V). Het bleek verder dat gebieden om nurag-achtige 
soortenn te beschermen meer dan 200 ha groot zouden moeten zijn. Tenslotte stel 
ikk voor om traditionele landbouwmethoden als een belangrijk middel in te zetten 
teneindee de belangen van natuurbescherming met die van de regionale economie 
tee verenigen. 

Hett derde deel behandelt de evolutionaire oorsprong van M. nurag. In de twee 
hoofdstukkenn in dit gedeelte van het proefschrift dient M. nurag als model om 
dee evolutionaire geschiedenis van een eiland-endeem te traceren, en huidige 
theoretischee evolutiebiologische inzichten met populatiegenetische gegevens 
vann de endemische soort te combineren {Hoofdstuk VI and VII) . Dit gedeelte 
combineertt ecologische veldgegevens (vang - terugvangst) met genetische 
informatiee (allozyme). Patronen van genetische diversiteit en populatiestructuur 
vann eilandpopulaties van M. nurag en M. jurtina worden vergeleken met 

219 9 



vastelandpopulatiess van M. ju rtina. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen 
off  allopatrische dan wel sympatrische soortvormingsmodellen de oorsprong van 
M.M. nurag kunnen verklaren. De kleine genetische afstand tussen de twee soorten 
toontt aan dat ze nauw verwant zijn. Het moment van splitsing word geschat op 1.8 
-- 3 miljoen jaar geleden. 

ManiolaManiola nurag is een bergsoort, terwijl M. jurtina ook op zee-niveau voorkomt. Op 
intermediairee hoogtes ontmoeten ze elkaar en lijken soms hybriden te produceren. 
Geografischee patronen in allelfrequenties duiden inderdaad op de aanwezigheid 
vann hybrides in gebieden waar M. nurag en M. jurtina samen voorkomen. Ook 
morfologischh zijn deze individuen intermediair tussen M. nurag en M. jurtina. 
Uitt de genetische en ecologische gegevens kan worden geconcludeerd dat 
hett onwaarschijnlijk is dat M. nurag door vicariantie is ontstaan, maar het is 
aannemelijkerr dat soortvorming onder sympatrische omstandigheden plaats 
vond,, als gevolg van adaptatie langs ecologische gradiënten. Deze resultaten 
onderstrepenn de betekenis van ecologische gradiënten bij het ontstaan van 
biodiversiteit.. Disjuncte verspreiding van nauw verwante soorten hoevt dus 
niett noodzakelijkerwijs het resultaat van passieve (allopatrische) splitsing van 
populatiess in het verleden zijn, maar kan ook het gevolg zijn van een genetische 
opdelingg binnen populaties. 

Deell  vier geeft een beschrijving van de genitaliënstructuur van drie endemische 
ManiolaManiola soorten: M. nurag, M. chia, en M. cypricola (Hoofdstuk VIII) . Het houdt 
dee eerste detailleerde beschrijving en illustratie van het voortplantingsapparaat 
vann M. nurag in, en wordt uitgebreid tot een overzicht van morfologische variatie 
inn het genus Maniola. Gezien de overlap in vleugelpatronen en de geografische 
verspreidingg in het genus, is morfologie van de genitaliën in enkele gevallen 
namelijkk het enige kenmerk om soorten uit elkaar te houden. Verder beschrijf ik 
tweee individuen met kenmerken die intermediair lijken tussen M. nurag en M. 
jurtina.jurtina. Deze twee individuen zijn ook genetisch gezien 'intermediair' (zoals wordt 
verduidelijktt in hoofdstuk VII) . Een aantal kenmerken die diagnostisch zijn tussen 
dee verschillende Maniola soorten worden gedefinieerd. De aannemelijkheid van 
dee soortstatus voor M. chia en M. cypricola word kort behandeld. Hoofdstuk IX 
beschrijftt een afwijking (twee bursae copulatrices) in de vrouwelijke genitaliën van 
eenn individu van M. jurtina, gevonden in Amsterdam tijdens het verzamelen van 
materiaall  voor dit proefschrift. 
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