
KRUISIN GEN TUSSEN VERWANTE DIEREN: 
N IET GEHEEL ZONDER RISICO 

Jur rer Borg 

N ieuwemeerdijk 253 
1171 NP Badhoevedorp 

Lacerta viridas 

INLEIDING 

Bij rep tielen- en amflbieenverzorgers besraar one

nigheid over de rol en her gevaar van inreelr b ij in 

gevangenschap gehouden en gekweekre d icrcn. 
Aan de ene kanr word r doo r sommige personen 

gesreld , dar inteelr nauwel ijks een pro-~~ll!il:!11! 
b leem vonnr bij deze dicrcn. D ir kanl 

ge'ill usrreerd worden aan de hand van 
het doorkweken van bv Phelsum a's to 

in meer dan twin tig generaties, zonde 

o msrand igheden, een absolute vereisre voor een 

wilde popula rie. Ook kan er sprake zijn van kleur

verl ies of een verminderde groorre van de volwassen 

dieren in een ver doorgefokre populatie. 
Zclf hcb ik ook verschijnselen kunnen constareren 
b ij nakweekd ieren, die aan de hand van lireratuur

gcgcvcns waarschijnlijk als een gevolg van 
inreelr kun nen wo rden besrem peld . 
In her h ierna volgende stuk wil ik d ir 

bed iscuss ieren. 

dar d ir tot zich rbare anatom ische nli'~~f!' 
gedragsmarige afwijki ngen heefr gele id . Lacerta viridas 
Aan de andere kan t wordr m .n . ui t de 

BEGRIPSBEPALING 

lnteelr heefr voor ons een zeer negatieve 

hoek van her 0 .0.5. (Organ isarie van 
Overkoepelende Sramboeken) gewaarschuwd voor 
her verl ies van erfeli jke e igenschappen in de 

nakweek van een beperkre gevangenschap popula
rie. H oewel de dieren van deze popularie m isschien 
m acroscopisch 

srerk lijken op die van 

d e oorspronke lij 
w ilde popularie, 

schillen zij daar 
tisch aanzienl ijk van 
D it kan bijv. zijn 
slag hebben in cen 
mi nd erd verm ogen 
van de nakweekpopu- Lacerta viridas 
lat ie o m zich aan te 

passen aan verande
rende 
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klank, m aar e igenl ijk maken we h ierbij 
een denkfo ut. W ij denken bij inteelr aan generische 

afwijki ngen die een negatieve invloed op her welzijn 
van de berreffende dieren hebben. Waar we her dan 

echrer over hebben zijn de negatieve effecren van 
_,.,.._...,.,__ r-_..-_ _ inteelr. 

l nteel r wil nam elijk n iets 

andcrs zeggen dan kru ising 
van verwan re individ uen. 
Dir kan heel bewusr wor

den roegepast. In proef
d ien echnische z1n kan 
men , door her onderl ing 

kruisen van een groep ver
wan te dieren, na een aan
tal 
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Phe lsu ma's minder aevoclia voor ;:;, ;:;, 

inteelt? 

generaries een popularie crecren van gcneri sch iclen

ri eke clieren. Gebruik je deze popularic om bijv. een 

bepaalcle srof uir re resren, dan z ijn de vcrschillen 

d ie je russen resr en conrrole consrarecn , zuiver roe 

re schrijvcn aan de e ffecren van d ie srof en nier aan 
de bio logische varia ric van je procfdi e rgrocp. 

Ook kan je geri chr op ccn bepaaldc cigenschap gaan 

selecreren, zodar je bi jv. ecn popularie dicrcn mer 

verm inderde afwcer krijgr, die jc weer mooi kan 

gebruiken als model voor ondcrzock naar immu un

sroornissen. Deze laarsrc man icr van bewusr roepas

sen van im eelr za l ook in o rJZe kringen wei eens wor

den roegepasr. Srcl je krijgr nakweek van cen clier
soorr en in da r legsc l bcvindcn zich rwee albino's 

(roevallig cen paanjc). Jc weer dar jc voor zulkc dic
rcn vccl geld kun r vragcn, war is cr dan logischer 

clan da r je deze a lbino 's onderl ing gaa r kruisen in de 
hoop nog mccr van dczc klcurvarianr rc kunnen 
kweken . 

M ees ral za l imeelt zijn inrred e cloen o mdar cr maar 

een beperkt aanral d ieren beschikbaa r is (bij jezelf of 

in de d irecre kennisscnkring). W ic 7-:tl nie r, als cr 

voor her eerst gekwcckr wo rcl r mer een dicrsoorr, 
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rnctecn mer de e igen nakweekdieren door proberen 

re gaan voor de F2 generarie. 

Dir kan ogenschijnlijk besr heel lang goed gaan , 

maar ik ach r he r aanncmclijk clat men vroege r of 

larer op problemen sru ir. H er grore gevaar is her 

ophopen va n u irgcsproken afwij kingen in d e 

nakweekpopulatie.Eik dier hccft di ve rse kleine vari

aries in z ijn erfdijk marcri aal, die her onclerscheiclr 

van soo rrgenoren. D ir is de basis voor de biologische 

variatie van d e soorr. Deze vari:t ries kunnen coderen 

voor nurrige. slcch re of nier rneerbaar verschillencle 
eigensch:tppen (in een bepaalde siruarie). Van elk 

gen kornen sreeds rwec vo rmen per individu voor, 

zodar een slechr gcn nicr pe rsc op de voorgro nd 

hocfr rc rrcclen , maar a.h .w. kan worden gecompen

seercl door ecn evenccns aanwezig goecl gen. In de 

nawur zullen er clermatc vee! incl ivicluen voor de 

voo rrplanring beschikbaar zijn. clat een eventueel 

slechr gen vri jwel al rijd za l worden gecom penseerd 

door de vee! rncer voo rkornende goede genen. 

Links en rech ts 
( PheLsuma n igristriata) foro's: H. v. Sen en 
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In gevangenschap zal, door de kruising van verwan
ren, er een grorere kans zijn dar een bepaald slechr 
gen ook bij de partner voorkomr, mer als gevolg een 
combinatie van rwee slechre genen, resulrerend in 
zichrbare afwijkingen. Her slechre gen heefr de nei
ging zich op re hopen in de kleine popularie en zal 
steeds vaker in de individuen rot expressie komen. 
Hebben we een beginpopularie mer weinig slechre 
genen, dan kan dir proces lang onzichrbaar blijven, 
maar eens zal her oprreden. Zelfs als de oorspronke
lijke dieren helemaal geen slechte genen zouden 
hebben, dan nog zouden ze na verloop van rijd door 
murarie ontstaan. Is de popularie op dar moment 
nog klein, dan heefr dir gemureerde gen nog steeds 
een grote kans zich re gaan ophopen. De enige 
beveiliging is dus een grore popularie, mer minder 
kans op ophopen van slechre eigenschappen en een 
groor aanbod van compenserende genen. 

LACERTA VIRIDIS 

In 1993 kochr ik in een dierenwinkel een vierral 
nakweekdieren van Lacerta viridis, allen pasgeboren 
dieren. 
Ze groeiden voorspoedig op, eersr in een binnen-, 
later in een buirenrerrarium. Her bleken drie man
nen en en vrouw re zijn en in 1995 werden de eer
ste eieren gelegd. Hoewel ik redelijk veel ervaring 
heb mer kweken van Podarcis-soorren, wilde her 
kweken met deze soorr nier goed lukken. In drie leg
sels werden in her totaal 4 5 eieren gelegd. Deze 
waren vrijwel allemaal bevrucht, maar de embryo's 
stierven vlak voor het uirkomen af. Slechrs rwee eie
ren kwamen probleemloos uir. 
Bovenstaande verschijnselen doen allereersr denken 
aan vitamine/kalkgebrek. Een vergelijking mer de 
manier waarop ik mijn Podarcis-soorren houdr, 
leerde me, dat er zich in her buirenrerrarium van de 
smaragdhagedissen een vijver bevond. De dieren 
konden hieruit drinken en zo a&.ien van het gebruik 
van her met wateroplosbare viraminen verrijkte, 
eveneens aangeboden water. 
Probleem dus opgelosr, die winter wcrden de dieren 
binnen gehouden, ruimschoors voorzien van vira
minen en kalk, hergeen resulteerde in een legsel van 
rwaalf eieren, waarvan drie onbevruchr. 
De jongen in de bcvruchtc cicrcn blekcn begin mei 
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te zijn afgesrorven. De ouderdieren waren onderrus
sen verhuisd naar een buitenrerrarium zonder vijver 
en haddcn weer ecn legsel geproduceerd van 17 eie
ren. De resulraten hiervan waren ook nier om over 
naar huis re schrijven. Zes onbevruchte eieren, 
zcvcn normaal ogendc dieren, een volgroeid dood 
jong in ccn aangepikt ei, een jong met een krul
staarr, een jong met een krulsraarr en een spastische 
rechrer achterpoot en tenslorre een niet aangepikr ei 
mer een lcvend, misvormd jong. Dit laatste jong 
was van kop tot borsrkas normaal, maar bestond 
voor de rest uit een ongesrructureerde rumormassa. 
Een van de normaal ogende jongen heeft tot nu toe 
ccn duidelijke groeiachrersrand, de krulstaarren 
waren hun onhandige aanhangsel binnen een dag al 
verloren en hebben een minder exrreem vervormde 
sraarr overgehouden, de rest onrwikkeld zich keurig 
en heefr zelfs, weliswaar ongewenst, onlangs voor 
eicren gezorgd. Zelfs een van de krulsraarren heeft 
een legsel geproduceerd. 

INTEELT 

De resultatcn van de hier beschrcven kweek staan in 
schril contrast met meer gebruikelijke ervaringen, 
ook bij mijn eigen andere dieren. lk denk, dar er 
hier sprake is van het naar voren treden van slechre 
eigenschappen als gevolg van inreclt. De in 1993 
aangeschafte jonge smaragdhagedissen waren waar
schijnlijk jongen uir eenzelfde legsel. Over hun 
ouders is niers bekend, maar ik kan mij voorsrellen, 
dar deze dieren ook al verwanren waren. In her alge
meen zullen jongen van dieren, waarmee voor her 
eerst wordr gekweekr, nier direct via de dierenhan
del worden afgevoerd. Pas als er sprake is van een 
goed lopende kweek, vaak in mecrdere genera ties, 
mer een groor overschor aan jongen, zullen na
kweekdicren via deze wcg worden gedisrribueerd. 
Ook ik heb in zo'n siruarie wei ecns dieren naar de 
dierenwinkcl gcbracht. 
Hct optredcn van krulstaartcn gecft me echter een 
handvar om een dergelijke doorgefokre verwanr
schap extra aannemclijk rc maken. 
Olsson et al ( 1996) beschrijfr een zeer ge"isoleerde 
popularie van Lacerta agilis in Zweden, waarin vee! 
misvormingen voorkomen. Dezc bestaan uir sche
dclafwijkingcn, onrbrckcndc of gefuseerde renen, 
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verdraaide geheel of gedeelrelijk verlamde !edema
ten en misvormde staarten. 
Precies dezelfde afWijkingen rreden op in her labo
rarorium bij kruising van vcrwame diercn, zelfs bij 
broer/zus kruisingcn mer dicrcn uir minder ge"iso
leerde popularies. In dir laatsrc gcval rreden deze 
verschijnselen aileen mindcr frcqucm op dan bij leg
sels van diercn uit de ge"isolecrdc populatic. 
Ook blijkr, dar jongen uit legscls waarin dcrgelijke 
misvormingen voorkomcn, een duidelijk vermin
derde overlevingskans hebbcn in de natuur, zelfs als 
ze zelf ogenschijnlijk normaal zijn. 
De auteurs maken aannemelijk, dar her hier duide
lijk gaar om genetische afWijkingcn als gevolg van 
kruising van verwanre dieren. 
De overeenkomst met mijn ervaringen is verbijsre
rend. Laten we eerlijk zijn, een groep dieren bij een 
willekeurige terrariumhouder is vaak niets anders 
dan een extreem ge"isoleerde popularie. Her is zelfs 
verwonderlijk, dar deze verschijnselen nier vaker 
optreden. 
Mogelijk treden bij bepaalde groepcn deze ver
schijnselen eerder op (vaker bij Lacerta, minder 
gauw bij Phelsuma?). 

CONCLUSIE 

lnteelt en de daarbij behorende negatieve gevolgen 
zijn een reele bedreiging bij de kweek van reprielen 
in gevangenschap. Wij moeten maatregelen nemen 
om deze effecten zo veel mogelijk af te wenden. 
Terughoudendheid bij her kruisen van verwanre 
dieren is vereisr. Her rerrariumhouderswereldje is 
echter klein, er bestaat dus alrijd her gevaar dar je via 
een omweg verwanre dieren aan een kweekgroep 
roevoegd. Mijn beste advies is her oprichren van of 
her je aansluiren bij een stamboek van een bepaalde 
soon. Daar wordt zeer nauwkeurig bijgehouden hoe 
de verschillende verwanrschappen zijn binnen dar 
sramboek en kunnen de meest geschikre (= minsr 
verwante) kandidaren voor kruising worden geselec
teerd. Bovendien ontstijgt de dcelncmersgroep de 
directe kennissenkring. Gezien de huidige beperkin
gen in her importbeleid, hoeven we er nier op te 
rekenen, dar er nog vaak vers bloed uit her wild aan 
de kweekgroep kan worden toegevoegd. We zullen 
her moeten doen met de dieren die nu in Nederland 
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zijn. Laten we daar dan zo effecrief mogelijk gebruik 
van maken in de hoop, dar we nog lange rijd kun
nen genieten van een leuke en vooral levensvarbare 
hobby. 
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SUMMARY: LACERTA 58 (5), 154 
Kruisingen tussen verwante dieren: niet geheel zonder risico. 

Jur ter Borg 

BREEDING WITH CLOSELY RELA
TED ANIMALS, NOT WITHOUT 
RISK 

The negative consequences of inbreeding in small 
populations of reptiles and amphibians are discus
sed. When a species breeds in captivity, the resulting 
population after several generations often has a limi
ted amount of genetic variation. This is due to the 
fact that the ancestors of this group are made up of 
only a few founder-animals. Certain genetic charac
teristics can be expressed more frequent in their off
spring because they tend to accumulate in a small 
population, especially when the breeder tries to 
select for certain qualities. Other features are easily 
lost due to the often limited size of the group, in 
which only a limited amount of genes can be pre
sent. The animals are no longer wild, but in stead 
domesticated. 
Sometimes negative features can be seen more fre
quent in those populations, especially when siblings 
are allowed to mate. The author describes offspring 
of a brother/sister mating in Lacerta viridis. It is sug
gested, that on their turn their parents were proba
bly offspring of related animals too. Several clutches 
of eggs were laid, often not fertilized and often dying 
off during incubation. Only two healthy looking 
juveniles hatched from 45 eggs. At first the author 
thought this was the result of Calcium/vitamin defi
ciency, although he had good results breeding seve
ral species of Podarcis, giving the same care. 
More Calcium and vitamins were provided, resul
ting in a clutch of 12 eggs, of which 3 not fertilized. 
The other eggs died off during incubation. An other 
clutch of 17 eggs contained 6 unfertilized eggs. The 
rest of the eggs resulted in 7 normal looking animals, 
one fully grown juvenile that had died off just befo
re hatching, one animal with a coiled tail and one . 
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with a coiled tail and a paralysed right hind leg. The 
remaining egg was opened and contained a still 
living animal that looked normal from chest to 
head. The rest of its body consisted of an unstructu
red tumour-like process. The healthy looking ani
mals and the lizards with the coiled tails thrived well, 
although the latter ones lost their abnormal shaped 
tail within an day. 
Olsson et al (1996) describes a very isolated popula
tion of Lacerta agilis in Sweden, in which malfor
med tails and paralysed extremities are often seen. 
Supported by laboratory experiments he claims that 
those aberrations are a result of inbreeding. 
In captivity populations can often be compared to a 
very isolated population in nature. Keepers of repti
les and amphibians should be well aware of the nega
tive consequences of mating between closely related 
animals of a species. It is a potential danger for the 
survival of some groups in captivity. It is recommen
ded to artificially enlarge the population of a species, 
and with it its genetic variation, by working together 
with other keepers. Animals can be exchanged to 
minimize inbreeding, joining a studbook project is 
especially recommended. 

Jur ter Borg 
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