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ondersoorten in steltlopers: “habitat dichotomie”

Kraaijeveld 2007 Naturwissenschaften

trekkende
steltlopers die 
‘s winters 
kustgebonden
zijn hebben
meer
ondersoorten



“habitat dichotomie”: jaarrond correlatie leefgebieden 

Piersma 2010 Wader Study Group Bulletin

kustgebonden
steltlopers broeden
meestal in Arctische
gebieden

• weinig leefgebied
• populaties

kunnen snel
afnemen: 
‘bottlenecks’



is habitat inderdaad belangrijke factor in 
populatievorming in steltlopers?

“terugkijken is vooruitkijken”

het genoom is ons gereedschap omdat het evolutionaire 
veranderingen vastlegt

genoom geeft inzicht in ontstaan en bestendigen van 
ecologische en morfologische verschillen 



twee hypotheses

a. kustgebonden steltlopers: veel ondersoorten, dus 
sterke genetische populatiestructuur

b. binnenlandse steltlopers: geen ‘bottlenecks’ dus veel 
genetische variatie (binnen populaties)
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Kanoet Calidris canutus Bontje Calidris alpina

Buehler & Baker 2005 Condor, Wenink et al. 1996 Evolution

a. sterke genetische populatiestructuur in kustgebonden 
steltlopers



Kanoet Calidris canutus Bontje Calidris alpina

Buehler & Baker 2005 Condor, Wenink et al. 1996 Evolution
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Rynn 1982 PhD thesis
Engelmoer & Roselaar 1998 Geog. Var. in Waders
Tomkovich 2010 Bull. British Ornith. Club

erkende ondersoorten

Onderscheid in 

trekroutes

en morfologie



Geografische variatie 

binnen ondersoorten!

Klaassen et al. unpubl.
Conklin et al. 2011 Auk

hypothetische ondersoorten



Het resultaat



Shocker:

lapponica en taymyrensis

zijn genetisch niet te onderscheiden!



Kanoet Calidris canutus Bontje Calidris alpina

Buehler & Baker 2005 Condor, Wenink et al. 1996 Evolution
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implicaties

genetische
populatiestructuur
varieert enorm in 
kustgebonden
steltlopers

recente expansie
belangrijk

conclusie

Rosse Grutto’s hebben 
duidelijke populaties met 
trekwegen die 
contintenten beslaan

MAAR populaties zijn
genetisch (nog) niet te 
onderscheiden (of zelfs 
helemaal niet)



b. veel  genetische variatie binnen populaties in binnenlandse 
steltlopers

Piersma 2010 Wader Study Group Bulletin



voorspellingen voor Kemphanen

• weinig populatiestructuur

• veel genetische variatie in grote wereldpopulatie



ja,
geen 
genetische 
populatie-
structuur in 
Kemphanen

weinig populatiestructuur in binnenlandse soorten

Verkuil et al. 2012 Biological Journal of the Linnean Society



veel genetische variatie in binnenlandse steltlopers

nee, juist zeer weinig genetische variatie 

Verkuil et al. 2014 Ecology & Evolution



verlies genetische variatie

weinig genetische variatie door verlies langs de mannelijke
lijn! Geschatte reductie  = 79 − 97 %

Verkuil et al. 2014 Ecology & Evolution



Verkuil et al. 2014 Ecology & Evolution

elke generatie wordt maar een klein deel van de 
genetische variatie doorgegeven > eerste bewijs dat veel
mannen zich niet voortplanten
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verlies genetische variatie door voortplantingssysteem?



Verkuil et al. in revision

uitstapje naar Goudplevieren



Jukema et al. 2001 KNNV Uitgeverij

veel genetische variatie in binnenlandse steltlopers?



veel genetische variatie in binnenlandse steltlopers?

Verkuil et al. in revision



weinig genetische variatie door populatiefluctuaties?

Verkuil et al. in revision



conclusie

Kemphanen en 
Goudplevieren hebben 
opvallend weinig 
genetische variatie

implicatie

habitat is geen
betrouwbare voorspeller
van genetische variatie
in steltlopers



voortschrijdende inzichten

evolutionaire verschillen die bijgedragen aan de 
verschillen in populatiestructuur en genetische variatie

“habitat dichotomie” is generalisatie; verschaduwd door:

• recente expansie: oud of nieuw?

• voortplantingssyteem: andere polygame soorten?

• recente fluctuaties in populatiegrootte
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