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evolutie 

   

 soorten veranderen in de loop van de tijd, hun 

  erfelijke variatie zorgt ervoor dat er, in een  

  telkens wijzigende leefomgeving, (bijna) altijd 

  weer dieren zijn die nakomelingen krijgen, 

 

 de super-aangepaste dieren hebben het grootste  

  voortplantingssucces, naarmate de dieren minder  

  aangepast zijn, is hun bijdrage aan de genenpool  

  van de volgende generatie kleiner. 

 



biotopen in beweging 

 het leefmilieu van de soorten is voortdurend in 

 beweging: micro-klimaat en voedselaanbod 

  veranderen met de seizoenen,  

 

 daarnaast zijn er op de langere termijn veranderingen 

  in het klimaat die om structurele aanpassingen 

  van de soorten vragen, 

 

 en bovendien benut vrijwel elke soort een range van 

  biotopen, het verspreidingsgebied van elke soort 

  kent een ‘randgebied’ van sub-optimale biotopen. 

 



genetische variatie 

 om te kunnen overleven in al die verschillende en 

  telkens weer wijzigende leefomgevingen heeft 

  de soort een genenpool nodig met daarin  

  ‘voor elk probleem een oplossing’,  

 

 het zijn dan ook telkens weer andere individuen  
 (genotypen) die het best gedijen en dus de 

  grootste bijdrage leveren aan de genenpool 

  van de volgende generatie, 

  

 let wel, het genenbezit van de minder-aangepaste 

  dieren blijft in de genenpool aanwezig !!! 



 waar gaat het fout? 

 soorten hebben voor hun voortbestaan belang bij een 

  zo groot mogelijke genetische variatie, 

  zo lang er nog erfelijke varianten zijn die voor 

  nakomelingen kunnen zorgen, overleeft de soort, 

 

 soorten komen op de rand van (lokaal) uitsterven zodra 

  de genenpool onvoldoende antwoord heeft op het  

  aangeboden milieu, dat gebeurt bij : 

 

  - te abrupte veranderingen in het leefmilieu, 

  - te kleine aantallen dieren (een te kleine genenpool), 

  - een ‘verkeerd’ geselecteerde genenpool. 

 



‘foute’ genenpools  

 

 de genetische variabiliteit van de genenpool bepaalt  

  de kansen voor de overleving van de soort, 
 

 zodra de ‘match’ tussen de genenpool en het 

   beschikbare leefmilieu verloren gaat, gaat de  

  soort verloren, 

 

 het natuurlijke leefmilieu is meestal een gegeven, het 

  wordt bepaald door krachten die we niet in de 

  hand hebben zoals klimatologische veranderingen 

  en de ongeremde inhaligheid van mensen. 

   



 dieren houden 

 nadat dieren in een houderij-situatie een nieuw biotoop 

  worden gebracht, vindt er een eerste selectie op 

  gedrag plaats, 

  

 als alle verdere houderij-omstandigheden helemaal 

  optimaal zijn, dan blijft het nog steeds de vraag  

  òf en welke dieren tot voortplanting zullen komen, 

 

 dieren die niet om kunnen gaan met de beperkte  

  ruimte of met de nabijheid van mensen, zullen niet 

  of verminderd bijdragen aan de volgende generatie. 

 



 dierhouders 

  elke dierhouder die wil bijdragen aan het behoud 

  van een soort, zal zijn beperkingen onder ogen  

  moeten zien : 

 

    - er treedt altijd onbedoelde selectie op 

    - kleine aantallen leiden tot genenverlies 

    - gerichte selectie versnelt de domesticatie 

  

  echter, in een samenwerking tussen de fokkers zijn 

  er voor al deze beperkingen oplossingen. 

 



onbedoelde selectie 

 met de geboorte van de eerste generatie bij de houder, 

  is de ‘domesticatie’ begonnen, elke verandering van  

  leefomgeving wordt gevolgd door een verschuiving  

  in de genenpool !!! 

  

 het zijn in aanvang misschien nog geen erg grote 

  veranderingen, maar toch …….. 

  - wie te schuw was voor de kooi, droeg niet of minder  
    bij aan de genenpool van de volgende generatie, 

  - en wie te dom was om zijn eigen kostje te verzamelen 

     maar wèl de voerbak kon vinden, deed dat juist wel 



kleine  

aantallen 

 

naarmate de populatie 
kleiner is, wordt de kans 
groter dat er gen-
varianten door toeval 
definitief verloren gaan, 

 

in een samenwerking 
tussen al die fokkers 
met maar 20 fokdieren 
blijft de hele genenpool 
behouden. 



gerichte selectie 

  het meest lastig voor het behoud van genenpools zijn 

  de fokkers die gericht gaan selecteren ten gunste  

  van mutanten, 

  

  in de aanloopfase is er nog erg veel van de originele 

  genenpool, naarmate de generaties verstrijken  

  treedt er een versneld verlies op, 

 

  we kennen allemaal de vitaliteitsproblemen tengevolge  

  van overselectie en mateloze inteelt in de 

  doorgeschoten rasfokkerijen van honden, katten,  

  cavia’s, konijnen, siervogels, …………. 



verlies door selectie 

    Selectie tegen de homozygoot recessief 
  
   Frequenties van de genen Frequenties van de genotypen 
  
       generatie  freq.(A) freq.(a)  freq.(AA)     freq.(Aa)         freq.(aa)  
     = p   = q      = p2           = 2pq                = q2 

 
    0 0,0100 0,9900    0,0001       0,0198           0,9801 

    1 0,5025 0,4975    0,2525       0,5000           0,2475 

    2 0,6678 0,3322    0,4459       0,4437           0,1104 

    3 0,7506 0,2494    0,5634       0,3744           0,0622 

    4 0,8004 0,1996    0,6406       0,3195           0,0398 

    5 0,8336 0,1664    0,6949       0,2774           0,0277 

    6 0,8573 0,1427    0,7350       0,2446           0,0203 

    7 0,8752 0,1248    0,7659       0,2185           0,0156 

    8 0,8890 0,1110    0,7903       0,1973           0,0123 

    9 0,9001 0,0999    0,8102       0,1798           0,0100 

  10 0,9092 0,0908    0,8266       0,1652           0,0082 

      

  20 0,9524 0,0476    0,9071       0,0907           0,0023 

      

  30 0,9678 0,0322    0,9365       0,0624           0,0010 

      

  40 0,9742 0,0243    0,9490       0,0474           0,0006 

 



dieren behouden 

  wie genenpools wil behouden moet enig zicht hebben 

  op de biologische (genetische) ‘waarde’ van de 

  gehouden subpopulaties, 

 

  reïntroductie in natuurlijke biotopen slaagt alleen na 

  een traject van de-domesticatie met een mix van 

  zoveel mogelijk (zo min mogelijk gemanipuleerde)  

  subpopulaties, 

 

  is de effectieve populatieomvang ècht beneden het 

  kritisch minimum (25-25, onverwant), dan helpt alleen 

  nog een centraal geleide fokkerij om de genenpools 

  zo goed mogelijk te behouden. 


