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Samenvatting

Dieren kunnen niet overleven in totale isolatie. Ze hebben energie nodig om te leven 
en zich voort te planten, en daarom hebben ze ten minste andere soorten nodig die 
zulke energie kunnen verzamelen en opslaan (meestal afkomstig van de zon). 
Zodoende zijn dieren uiteindelijk afhankelijk van planten (en vaak ook van andere 
dieren). Vanwege deze afhankelijkheid, en omdat verschillende diersoorten veel op 
elkaar kunnen lijken wat betreft hun behoeften (omgeving, voedsel, mineralen, licht), 
leven verschillende diersoorten vaak samen in gemeenschappen. Echter, wanneer 
diersoorten te veel op elkaar lijken, kunnen zij niet voor lange tijd naast elkaar leven, 
zoals bijna een eeuw geleden al werd geformuleerd door George Francis Gause als het 
‘principe van wederzijdse uitsluiting’. Soorten binnen natuurlijke gemeenschappen 
kunnen zulke wederzijdse uitsluiting op verschillende manieren omzeilen. Hét school - 
voorbeeld is dat van enkele ecologisch zeer op elkaar lijkende soorten Amerikaanse 
zangers (Parulidae), die voorkomen in de naaldbossen van het noordoosten van de 
Verenigde Staten en Canada. In 1958 toonde Robert MacArthur aan dat de verschillende 
soorten sympatrisch (naast elkaar) kunnen leven, doordat elke soort in een net andere 
sectie van de boom foerageert. Echter, veel andere natuurlijke gemeenschappen 
lijken veel complexer in elkaar te steken (meer soorten, en verschillen in abundantie 
tussen soorten), en hoe deze soorten precies naast elkaar kunnen blijven voortbestaan,  
is niet altijd duidelijk.
 In het geval van de Amerikaanse zangers hebben de soorten (dus de leden van de 
gemeenschap) subtiele verschillen in de ‘niche’ die zij bezetten, en dat voorkomt te 
sterke competitie. De ‘niche theorie’ is dan ook, met dank aan G. Evelyn Hutchinson, 
één van de hoekstenen van de gemeenschapsecologie sinds de jaren 1950. Verschillen 
in nichebezetting tussen soorten (en in het succes waarmee ze dat doen) zouden  
ons in staat moeten stellen om te verklaren hoe de gemeenschappen die we vandaag 
de dag tegenkomen tot stand zijn gekomen. Maar is dat ook echt zo? Rond de eeuw -
wisseling werd deze opvatting aangevallen, met name door Stephen Hubbell. Hubbell 
stelde dat verschillen tussen soorten, en dus ook hun niches, helemaal niet zo 
belangrijk zijn wanneer we de samenstelling van die gemeenschap willen verklaren. 
In plaats daarvan, zo stelde Hubbell, kunnen de verschillende soorten binnen een 
gemeenschap beschouwd worden als functioneel gelijkwaardig, en is de samenstelling 
van de gemeenschap slechts de uitkomst van toevallige gebeurtenissen (zoals migratie, 
geboorte, en sterfte). Deels beïnvloed door de aanname van neutraliteit in de populatie-
genetica noemde hij dit de ‘Verenigde Neutrale Theorie van de Biodiversiteit’ (ofwel 
UNTB, een acroniem voor het Engelse ‘Unified Neutral Theory of Biodiversity’).
 In de context van deze ideeën heb ik de samenstelling van complexe, soortenrijke 
gemeenschappen van (grotendeels microscopisch kleine) landslakken (Gastropoda) 
bestudeerd. Deze ‘microslakken’ leven in een ‘archipel’ van habitateilanden van 
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kalksteen in de regenwouden van het stroomgebied van de rivier de Kinabatangan in 
Sabah, Maleisisch Borneo. De slakkengemeenschappen vertonen kenmerken van 
neutraliteit, o.a. in hun abundantieverdeling (met slechts enkele algemene en veel 
zeldzame soorten). Mijn hoofdonderzoeksvraag was: Zijn de gemeenschappen van 
microslakken op Borneo door toeval samengesteld, of toch niet, en welke factoren waren 
dan van invloed? Zoals altijd leidt de ene vraag tot de andere, en het duurde niet lang 
voordat ik meer specifieke vragen begon te stellen die mij zouden kunnen helpen 
mijn hoofdvraag te beantwoorden. Hebben de verschillende soorten een verschillend 
dieet, en voorkomt dat al te sterke competitie, zoals zo vaak het geval is in dierlijke 
gemeenschappen? Foerageren deze slakken überhaupt op verschillende soorten 
voedsel, of eten ze simpelweg wat ze tegenkomen (en kunnen verteren)? Zijn er 
algemeen geldende correlaties tussen de slakkengemeenschappen en de planten die 
zij eten (wat betreft rijkdom en diversiteit van de gemeenschappen)? Of is het de 
omgeving die de gemeenschappen vormgeeft? En, omdat migratie en kolonisatie 
voorwaarden zijn voor gemeenschappen om zich te kunnen vormen, kunnen deze 
slakken zich daarvoor wel voldoende door de regio bewegen en zich verspreiden 
naar andere gemeenschappen, of nieuwe locaties koloniseren?
 Ik heb mij geconcentreerd op drie algemene soorten microslakken, ieder aanwezig 
op de meeste kalksteenheuvels in de regio, en dus met een aannemelijke geschiedenis 
van migratie (dispersie) en kolonisatie. Ik heb de evolutionaire verwantschappen 
tussen de verschillende populaties (van verschillende heuvels) bestudeerd met 
behulp van populatiegenetische en fylogenetische methoden. Ik verwachtte dat de 
verschillende soorten slakken de regio zouden hebben gekoloniseerd via een 
zogenoemd ‘stepping-stone model’. Ook verwachtte ik dat de aanwezigheid van de 
rivier van belang was geweest, namelijk in het faciliteren van dispersie stroom-
afwaarts, zoals dat in het verleden door onderzoekers is gevonden bij andere 
slakkensoorten. Echter, de resultaten lieten zien dat, voor elk van de drie bestudeerde 
soorten, populaties op naburige habitateilanden vaak niet elkaars nauwste verwanten 
zijn, in tegenspraak met het stepping-stone model. Sterker nog, resultaten van biogeo-
grafische modellen suggereerden dat dispersie naar niet-aanliggende habitateilan-
den en dispersie over lange afstanden (in het Engels bekend als ‘long-distance 
dispersal’, ofwel LDD) ten grondslag liggen aan 78% van alle historische kolonisaties. 
Ik stel dat dispersie van slakken zeer waarschijnlijk passief is, wellicht gefaciliteerd 
door vogels of andere grote dieren die zich makkelijker door de regio verplaatsen 
dan de slakken zelf. Deze resultaten tonen aan dat migratie tussen habitateilanden in 
de regio inderdaad plaatsvindt, en vaak over grotere afstanden dan verwacht.
 Vervolgens heb ik de mogelijke (directe of indirecte) associatie tussen het dieet 
en de slakkengemeenschap bestudeerd. Op basis van de nichetheorie verwachtte ik 
dat een meer diverse gemeenschap geassocieerd zou zijn met meer diverse diëten 
(tenminste op het niveau van de slakkengemeenschap), aangezien een meer divers 
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gebruik van voedselbronnen kan helpen met een meer diverse opdeling van die 
voedselbronnen in niches (en zodoende dus ruimte voor meer soorten biedt). Echter, 
het is bekend dat zulke associaties mogelijk beïnvloed worden door andere lagen in 
de voedselpiramide, en daarom bestudeerde ik ook het microbioom (de ‘darmflora’) 
van dezelfde individuele slakken. Bovendien bestudeerde ik de invloed van enkele 
omgevingsvariabelen waarvoor in het verleden is aangetoond dat deze invloed 
kunnen hebben op de samenstelling van natuurlijke gemeenschappen. Voor de 
slakkengemeenschap gebruikte ik censusdata van levende slakken die verzameld 
werden binnen gestandaardiseerde kwadranten in geschikt habitat (kalksteen-
heuvels) en lege slakkenhuisjes die verzameld werden in bodemmateriaal binnen 
diezelfde kwadranten (deze data werden niet gecombineerd, maar afzonderlijk 
geanalyseerd). Gegevens over het plantendieet en het microbioom heb ik verkregen 
middels zogenoemde ‘metabarcoding’ van genomisch DNA uit het maag-darmkanaal 
van meer dan 800 individuele slakken. Tegen mijn verwachting in vond ik géén 
directe correlatie tussen de diversiteit van de slakkengemeenschappen en van het 
dieet. Echter, ik ontdekte dat de diversiteit van het microbioom wél positief 
gecorreleerd was met dat van de slakkengemeenschappen, én dat van het dieet. 
Bovendien werden deze correlaties beïnvloed door enkele omgevingsvariabelen, 
waarvan afstand tot menselijke activiteiten, grootte van het habitateiland, en afstand 
tot de ingang van een grot (als mogelijke bron van nutriënten uit ontlasting van 
vleermuizen en vogels) de belangrijkste waren. Deze resultaten laten zien hoe 
complex de interacties tussen gemeenschappen kunnen zijn, en hoe groot de invloed 
van de omgeving kan zijn. Ik stel daarom dat zulke additionele interacties niet 
genegeerd mogen worden.
 Vervolgens heb ik de invloed van differentiatie in het dieet (de niche) op de 
slakkengemeenschappen bestudeerd. Over de abundantieverdelingen van deze 
gemeenschappen stelde ik al eerder dat zij goed passen op de klassieke lognormale 
verdeling (met slechts enkele algemene en veel zeldzame soorten), en dat zij tevens 
nauwkeurig beschreven kunnen worden door een neutraal model (UNTB). Eén van 
de aannames van de UNTB is dat de soorten binnen een gemeenschap functioneel 
equivalent zijn, en zodoende verwachtte ik dan ook weinig verschillen tussen de 
soorten voor wat betreft het dieet. Echter, het leek mij eveneens onwaarschijnlijk dat 
tientallen verschillende slakkensoorten (hoofdzakelijk herbivoren) sympatrisch 
kunnen leven zonder enige differentiatie in het dieet. Opnieuw bestudeerde ik de 
bovengenoemde dieetdata (op basis van DNA-metabarcoding), ditmaal met speciale 
aandacht voor de verschillen tussen de soorten. Ik vond dat de verschillende 
slakkensoorten een grotendeels overlappend dieet hebben. Echter, ik vond óók dat de 
gemiddelde rijkdom van het dieet (het aantal type planten dat was gegeten) sterk 
varieerde tussen de verschillende soorten slakken (tot 15×), en dat deze variatie 
grofweg positief correleerde met de grootte van de slakkensoort. Een fylogenetische 
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analyse van het dieet (waarbij voor ieder individu de gemiddelde fylogenetische 
afstand tussen de verschillende planten uit het dieet als maat wordt genomen voor de 
variatie binnen het individuele dieet) toonde aan dat in 28% van de individuele 
slakken significante clustering van het dieet aanwezig was, wat suggereert dat deze 
slakken toch tenminste enige vorm van voedselkeuze kennen. De resultaten uit dit 
onderzoek laten zien dat het plantendieet (voornamelijk in termen van soorten-
rijkdom) sterk kan verschillen tussen de slakkensoorten binnen een gemeenschap. 
Echter, het zou kunnen zijn dat het dieet tóch willekeurig is, zoals verwacht volgens 
de neutrale theorie. De patronen die ik gevonden heb kunnen namelijk ook het gevolg 
zijn van andere, niet-competitieve interacties, zoals wanneer slakken uitdroging en 
predatoren proberen te vermijden op specifieke plekjes, en zich dan ook alleen daar 
voeden. Om de precieze rol van eventuele competitie verder te begrijpen, is het nodig 
gecontroleerde experimenten uit te voeren (bijvoorbeeld met slakken die in 
afzondering foerageren, versus slakken die dit doen tussen andere slakken).
 Ik heb ook enkele directe tests gedaan van hoe goed (neutrale) modellen de 
 abundatieverdelingen van de slakkengemeenschappen (dus empirische censusdata, 
hier op basis van slakkenhuisjes uit het bodemmateriaal) kunnen beschrijven. Dit is 
sinds kort relatief eenvoudig, ook voor de minder theoretisch onderlegde ecoloog 
(zoals ik), dankzij het R-pakket ‘sadisa’ (een acroniem voor het Engelse ‘Species 
Abundance Distributions under the Independent Species Assumption’). Op basis van 
voorgenoemde suggestie dat de slakkengemeenschappen in het stroomgebied van de 
Kinabatangan kenmerken van neutraliteit vertonen, verwachtte ik dat het standaard 
neutrale model de empirische gegevens het best zou kunnen beschrijven. Ik breidde 
mijn analyse uit door ook censusdata voor andere slakkengemeenschappen te 
analyseren, met variërende oorsprong voor wat betreft habitat (terrestrisch, marien, 
aquatisch) en locatie (Afrika, Azië, Atlantisch, Australië, en Europa). In overeen-
stemming met mijn verwachtingen vond ik dat het standaard neutrale model de 
empirische data in de meeste gevallen het beste beschrijft. Echter, zeer soortenrijke 
gemeenschappen werden beter beschreven door een model dat het effect van density- 
dependence in ogenschouw neemt. Dit suggereert dat de abundantie van soorten van 
invloed kan zijn op de samenstelling van gemeenschappen.
 Studies naar ecologische gemeenschappen van slakken worden van oudsher 
uitgevoerd in gestandaardiseerde kwadranten, zoals ik ook deed tijdens mijn 
onderzoek. Echter, de habitat binnen zo’n kwadrant op een kalksteenheuvel is zelden 
homogeen wat betreft vegetatie, bedekkingsgraad, vochtigheid, en schaduw, zelfs 
wanneer het kwadrant slechts twee bij twee meter groot is. Vandaar dat ik, voor een 
selectie van de kwadranten die ik bestudeerd heb, levende slakken heb verzameld uit 
vijf specifieke, verschillende ‘microhabitats’. En inderdaad vond ik dat de soorten-
rijkdom aanmerkelijk verschilde tussen die verschillende microhabitats, en zelfs dat 
de helft van de slakkensoorten in maar één microhabitat voorkomt. Deze resultaten 
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onderstrepen de noodzaak om, bij toekomstige ecologische studies van deze en 
vergelijkbare tropische gemeenschappen, te verzamelen binnen duidelijk gedefinieerde 
microhabitats.
 Ik heb dus de vraag bestudeerd of gemeenschappen van microslakken op Borneo 
door toeval zijn samengesteld (neutrale theorie), of dat er toch factoren aangewezen 
kunnen worden die hierop van invloed zijn (niche theorie). Ik heb gevonden dat 
neutrale modellen de empirische data goed kunnen beschrijven. En inderdaad, 
duidelijke niche-verschillen tussen de soorten werden niet gevonden, tenminste niet 
voor wat betreft het dieet, en de verschillen in dieet tussen de soorten die wél 
gevonden werden, zijn subtiel. Echter, veel kleine verschillen, ieder waarschijnlijk in 
de praktijk wel met enig effect op de samenstelling van de gemeenschap, kunnen 
tezamen, op grotere schaal, toch een neutraal beeld opleveren. Daarom zijn de studie  
van zowel niche als neutrale theorie nuttig in de studie van natuurlijke gemeenschappen, 
en is er ruimte voor beide theorieën om zich naast elkaar te blijven ontwikkelen, 
ieder met een eigen rol binnen de gemeenschapsecologie.
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