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Samenvatting 

In deze studie werd genetisch onderzoek verricht op everzwijnen (Sus scrofa) afkomstig van 

Vloethemveld en de directe omgeving (Zedelgem en Jabbeke, West-Vlaanderen) om na te 

gaan of er aanwijzingen zijn dat er de afgelopen jaren nieuwe dieren werden uitgezet. 

In de regio rond Vloethemveld, ten Westen van Brugge, worden sinds 2006 everzwijnen 

waargenomen. Van zodra de aanwezigheid bekend was, werd overgegaan tot bejaging en 

bestrijding van de aanwezige everzwijnen. Tot 2010 leek het aantal dieren te verminderen. 

Echter, vanaf 2011 werden er opnieuw meer everzwijnen waargenomen. Stilaan kwamen er 

ook meer meldingen van schade van everzwijnen aan gewassen. Sommigen vermoedden  

dat er tussen 2011 en 2013 nieuwe dieren werden uitgezet.  

De resultaten van de genetische analyses leveren geen concrete aanwijzingen op dat er in 

2012 of 2013 nieuwe dieren werden geïntroduceerd in Vloethemveld, noch vanuit de 

oorspronkelijke bronpopulatie, noch vanuit een andere populatie. Uit de studie blijkt een 

gestage genetische verarming van de populatie als gevolg van genetische drift in kleine 

populaties. Dit leidt tot een genetische differentiatie die toeneemt in de tijd, met als gevolg 

dat de dieren min of meer in twee groepen uiteenvallen. Deze twee groepen komen overeen 

met de eerste expansie (na eerste introductie/ontsnapping) gevolgd door een 

populatiereductie die leidde tot een sterke genetisch verarming, en een tweede expansie 

vanaf 2011. Vergeleken met andere populaties uit België (Limburg en Wallonië), zijn ze nog 

nauw verwant aan elkaar en niet of veel minder verwant aan de andere Belgische populaties. 

De tweede groep (dieren geschoten in 2011, 2012, 2013) wordt bovendien gekenmerkt door 

een lagere genetische diversiteit. Verschillende parameters die een maat zijn voor genetische 

variatie, waaronder de allelische rijkdom en de verwachte heterozygositeit, dalen gestaag 

tussen 2007 en 2010 en blijven dan nagenoeg constant op dit lage niveau tussen 2011 en 

2013. Simulaties tonen aan dat de genetische analyses gevoelig genoeg zijn om een 

introductie van één of meerdere nieuwe dieren te detecteren. Bijkomende dieren, zelfs indien 

afkomstig uit de originele bronpopulatie, leiden tot een waarneembare toename van de 

genetische diversiteit. Dit is niet het geval in onze dataset, waarin de diversiteit laag blijft.  

Samengevat leveren de uitgevoerde genetische testen geen doorslaggevende aanwijzingen 

voor uitzetting van nieuwe dieren na 2011. Het lijkt er eerder op dat de populatie gevoelig 

afnam tot 2010 en door een genetische flessenhals ging waarbij een substantieel deel van de 

genetische variatie verloren ging en de genetische structuur veranderde. De resterende 

everzwijnen waren echter blijkbaar in staat zich snel voort te planten en de populatie terug 

te doen aangroeien tot de actuele proporties. Deze expansie ging niet gepaard met een 

verder verlies van genetische diversiteit. 
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English abstract 

We performed a genetic study on wild boar (Sus scrofa) originating from a small region in 

West Flanders (Belgium) surrounding Vloethemveld to investigate whether animals were 

introduced during the past few years. 

In the region surrounding Vloethemveld, West of Bruges, wild boar is present since 2006. As 

soon as the boars appeared, started a hunting campaign to reduce the number of boars. 

Until 2010, the number of animals seemed to decrease. However, from 2011 onward, 

observations of wild boar and complaints about damage increased and it was suspected that 

new animals were introduced in the region between 2011 and 2013. 

The results of the genetic analyses did not provide indications that new boars were 

introduced in Vloethemveld during 2012 or 2013, nor from the original source population, 

nor from another population. The study showed a steady genetic impoverishment due to 

genetic drift in small populations. This resulted in genetic differentiation which enlarged in 

time, giving rise to two distinguishable groups. The first group corresponds to the first 

expansion from 2007 until 2009. This expansion was followed by a reduction in population 

size, resulting in a strong genetic impoverishment. Thereafter, a second expansion from 

2011 on gave rise to the second group. Compared to other populations from Belgium 

(Limburg and the Walloon part), they are still closely related to one another and not or much 

less to the other Belgian populations. The second group is also characterized by a 

substantially lower genetic diversity. Several parameters such as allelic richness and 

expected heterozygosity steadily decrease during 2007 and 2010, to stay more or less 

constant between 2011 and 2013. Simulations show that the genetic tests are sensitive 

enough to detect the detection of one or more animals. Additional animals, even if coming 

from the original source population, result in an observable increase of the genetic diversity. 

This is not the case in our data set in which diversity remains low.  

In conclusion, the genetic tests do not provide dicisive indications for releasement of new 

animals after 2011. It rather appears that the population dimished untill 2010 and went 

through a bottleneck thereby losing a substantial part of the genetic diversity and reshaping 

the genetic profile of the population. The remaining animals apparently rapidly reproduced 

and quickly enlarged the population to its present proportions without visible signs of further 

loss of genetic variation. 

 

 

  



 

www.inbo.be INBO.R.2013.745975 7 

Inhoudstafel 

Dankwoord/Voorwoord .......................................................................................... 4 

Samenvatting .......................................................................................................... 5 

English abstract ...................................................................................................... 6 

Lijst van figuren ...................................................................................................... 8 

Lijst van tabellen .................................................................................................... 8 

1 Situering en doelstellingen van het onderzoek ...................................... 9 

2 Materiaal en methoden ........................................................................ 11 

2.1 Nemen van weefselstalen van geschoten dieren .......................................... 11 
2.2 Verwerking binnen genetisch labo.............................................................. 11 
2.3 Data-analyse .......................................................................................... 12 

3 Resultaten ........................................................................................... 15 

3.1 Genetische diversiteit en temporele populatiestructuur in Vloethemveld. ........ 15 
3.1.1 Genetische diversiteit ............................................................................... 15 
3.1.2 Populatiestructuur ................................................................................... 18 
3.2 Genetische diversiteit en populatiestructuur in Vloethemveld in vergelijking 

met Limburg en Wallonië .......................................................................... 20 

4 Bespreking en conclusies .................................................................... 24 

 

Referenties ........................................................................................................... 27 
 

 



 

8 INBO.R.2013.745975 www.inbo.be 

Lijst van figuren 

Figuur 1.1: Situering van het gebied Vloethemveld ten zuiden van de E40 en aanduiding van 

de verspreiding van everzwijn in de regio (situatie winter 2012/2013). ................. 9 

Figuur 1.2: Wonde van plaats waar een oor ontbreekt (links) en everzwijn met een gat in het 

oor (rechts). ................................................................................................ 10 

Figuur 2.1: Overzicht van het aantal geschoten everzwijnen per jaar (witte cijfers onder in de 

balken) in West-Vlaanderen en het aantal everzwijnen waarvoor DNA stalen aan 

het genetisch labo binnen INBO voor analyse werden doorgegeven (situatie sept 

2013). ........................................................................................................ 11 

Figuur 2.2: Verspreiding van Everzwijn in Limburg. De drie bruin ingekleurde kernen 

verwijzen naar Limburg-West, Limburg-Oost en Voeren. ................................... 13 

Figuur 2.3: Situering van “zones cynégétique” of ZOC’s in Wallonië. ..................................... 14 

Figuur 3.1: Allelische rijkdom (links) en percentage polymorfe loci (rechts) voor de 

verschillende onderzochte populaties. ............................................................. 16 

Figuur 3.2: Allelfrequentie voor twee merkers in de verschillende populaties. ........................ 16 

Figuur 3.3: Fluctuatie van geobserveerde (Ho) en verwachte (He) heterozygositeit doorheen 

de jaren (linkergrafiek) en He met 95% betrouwbaarheidsintervallen berekend 

obv de standaarddeviatie (rechtergrafiek). ...................................................... 17 

Figuur 3.4: Plot van de He waarden waarbij naast de eigenlijke He voor J2013 (reëel) het 

gemiddelde van 100 simulaties, waarbij telkens één tot vijf dieren werden 

toegevoegd (SIM1 tot SIM5), is uitgezet. De verticale lijnen geven de 95% 

betrouwbaarheidsintervallen van de simulaties weer. ........................................ 17 

Figuur 3.5: Principale coördinatenanalyse van alle individuele dieren (boven) en van de 

populaties (onder). ....................................................................................... 18 

Figuur 3.6: Plot van de individuele dieren met weergave van de genetische clusters waaraan 

ze worden toegevoegd (elke verticale streep is een individu en elke kleur is een 

genetische cluster). De individuen zijn gegroepeerd per populatie. ..................... 19 

Figuur 3.7: Toewijzing van de individuen (in aantallen) aan één van de twee onderscheiden 

groepen, VV1 en VV2 op basis van de hoogste ranking in GENECLASS. ............... 20 

Figuur 3.8: Genetische diversiteit (He) in de verschillende populaties. .................................. 21 

Figuur 3.9: Principale coördinatenanalyse op individueel niveau (boven) en op 

populatieniveau (onder). ............................................................................... 22 

 

Lijst van tabellen 

Tabel 3.1. Genetische basisparameters voor de verschillende onderzochte populaties. ............ 15 

Tabel 3.2. Paarsgewijze Fst-waardes (onder diagonaal) en significantie (boven diagonaal)  

tussen de populaties. .................................................................................... 19 

Tabel 3.3. Basisparameters voor de verschillende populaties. .............................................. 20 

 



 

www.inbo.be INBO.R.2013.745975 9 

1 Situering en doelstellingen van het onderzoek 

Het everzwijn (Sus scrofa) is sinds een aantal jaren terug aanwezig in Vlaanderen. Vooral in 

Voeren en de rest van Limburg komen er terug groepen voor, maar ook op andere plaatsen, 

waaronder de omgeving van Vloethemveld (Zedelgem en Jabbeke in West-Vlaanderen), zijn 

(deel)populaties aanwezig. Voor een algemene beschrijving in het Nederlands van de 

belangrijkste kenmerken van het everzwijn en de levenswijze ervan verwijzen we naar 

Casaer & Van Den Berge (2006) en naar Verkem et al. (2003). Meer achtergrondinformatie 

kan gevonden worden in het Duitstalige naslagwerk van Briedermann (2009). Belangrijk 

voor dit onderzoek is het feit dat everzwijnen in een matriarchale structuur van rottes 

(groepen) leven, grote worpen (tot 8 à 9 embryo’s) hebben en reeds in hun eerste 

levensjaar drachtig kunnen worden. Dit betekent dat ze op een korte tijdspanne sterk in 

aantal kunnen toenemen als de omstandigheden gunstig zijn. 

In ons studiegebied, in en rond het boscomplex Vloethemveld, worden sinds 2006 

everzwijnen waargenomen. Het gebied situeert zich ten Zuid-Westen van de E40. Na een 

eerste terreinbezoek in 2006 werd een toemalig verspreidingskaartje opgemaakt (Casaer en 

Van den Berge 2006). Op basis van recente gegevens kan de actuele verspreiding ongeveer 

ingeschat worden. Deze is tot op heden nog steeds zeer lokaal in en rond het gebied 

Vloethemveld (Fig. 1.1). Het vergelijken van de eerste (hier niet getoond) en de meer 

recentere kaarten, waartussen bijna zeven jaar is, toont dat er zo goed als geen 

areaaluitbreiding heeft plaatsgevonden in deze periode. 

 

Figuur 1.1: Situering van het gebied Vloethemveld ten zuiden van de E40 en aanduiding van de 

verspreiding van everzwijn in de regio (situatie winter 2012/2013). 

Reeds vanaf het begin van de aanwezigheid van de everzwijnen in deze regio werd gesteld 

dat de dieren er niet via spontane migratie gekomen zijn maar dat hun aanwezigheid het 

gevolg is van menselijke activiteiten (moedwillige introductie of nalatigheid) (Casaer & Van 

den Berge 2006).  

Waar de populatie na een eerste bejaging tussen 2006 en 2009 leek af te nemen werden 

vanaf 2011 terug meer everzwijnen vermoed in het gebied en werd schade door everzwijnen 

waargenomen. In 2013 vonden twee gecoördineerde drukjachten plaats (op 25/01 en 26/02) 

waarbij de eerste keer 38 en de tweede keer 5 everzwijnen geschoten werden. Opmerkelijk 

was dat bij één van de geschoten everzwijnen op de eerste drukjacht er een metalen 

voorwerp (neusring?) in de neus zat, bij de tweede drukjacht ontbrak er bij een everzwijn 

een oor en bij een ander zwijn was er een gat (van een oormerk?) in één van de oren (Fig. 

1.2). Al deze vaststellingen zouden er op kunnen wijzen dat deze dieren afkomstig waren uit 

gevangenschap.  



 

10 INBO.R.2013.745975 www.inbo.be 

 

Figuur 1.2: Wonde van plaats waar een oor ontbreekt (links) en everzwijn met een gat in het oor 

(rechts). 

Vermits er in de voorafgaande jaren nooit zo’n specifieke aanwijzingen voor de aanwezigheid 

van dieren afkomstig uit gevangenschap werden gevonden, versterkten deze nieuwe 

vaststellingen het idee dat er mogelijks in 2012-2013 nieuwe dieren waren uitgezet in het 

gebied.  

Aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werd gevraagd om door middel 

van genetisch onderzoek na te gaan of er effectief aanwijzingen zijn of aangetoond 

kan worden dat er in 2012 en 2013 everzwijnen uitgezet werden in deze populatie.  



 

www.inbo.be INBO.R.2013.745975 11 

2 Materiaal en methoden 

2.1 Nemen van weefselstalen van geschoten dieren 

Sinds 2006 worden er in het hoger beschreven gebied, maar ook sporadisch erbuiten in de 

rest van West-Vlaanderen, everzwijnen geschoten. Figuur 2.1 geeft een beeld van het aantal 

geschoten zwijnen per jaar sinds 2006 in West-Vlaanderen, alsook van het aantal stalen dat 

voor verdere genetische analyses aan het genetisch labo binnen INBO werd doorgegeven. 

Niet van alle geschoten everzwijnen kon een staal voor genetisch onderzoek genomen 

worden vermits het hiervoor nodig is dat op zijn minst een weefselstaal op het terrein 

bewaard werd. Indien de onderkaak gestockeerd werd in de diepvries voor verder onderzoek 

(leeftijdsbepaling) kan hier steeds een weefselstaal van genomen worden. Daarnaast 

verloopt er ook steeds enige tijd (met uitzondering van drukjachten of bestrijdingsacties 

waarbij INBO aanwezig is op het terrein zelf) tussen het moment van afschot en het ophalen 

en verwerken van de onderkaken door het INBO. Dit verklaart het relatief grote aandeel 

geschoten dieren waarvan nog geen DNA staal beschikbaar is voor de jaren 2012 en 2013.   

 

Figuur 2.1: Overzicht van het aantal geschoten everzwijnen per jaar (witte cijfers onder in de balken) in 

West-Vlaanderen en het aantal everzwijnen waarvoor DNA stalen aan het genetisch labo 

binnen INBO voor analyse werden doorgegeven (situatie sept 2013). 

De genomen weefselstalen worden bewaard in potjes gevuld met alcohol (ethanol 98%) die 

op hun beurt in de diepvries (-18°) bewaard worden.  

2.2 Verwerking binnen genetisch labo 

Uit de weefselstalen werd DNA geëxtraheerd aan de hand van commerciële kits (DNeasy 

Tissue Kit van de firma Qiagen). Het DNA werd geanalyseerd met microsatellietmerkers die 

specifiek zijn voor everzwijn. Microsatellieten zijn korte stukjes DNA die erg variabel zijn in 

samenstelling en lengte, die random voorkomen in het genoom en Mendeliaans overerven. 

Elk diploïd organisme bezit twee kopieën (allelen) van een microsatelliet (op elk chromosoom 

één) die identiek (homozygoot) of verschillend (heterozygoot) zijn in lengte. Binnen een 

groep van individuen van eenzelfde soort (bvb een populatie) kunnen meerdere allelen 

voorkomen. Verwante individuen zullen meer allelen dragen van dezelfde lengte. 

Microsatellietmerkers zijn daarom uitermate geschikt om verwantschap en genetische 

variatie binnen en tussen populaties te bepalen.  

In deze studie werden in totaal 12 onafhankelijke microsatellietmerkers (loci) gebruikt. Van 

elk individueel dier werden de allelen gesorteerd op lengte en gevisualiseerd. De allelen van 
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alle merkers samen vormen het genotype van een individu dat verder kan geanalyseerd 

worden. 

Naast dieren afkomstig uit de regio rond Vloethemveld werden ook dieren afkomstig uit 

Limburg en Wallonië meegenomen in de studie om de verwantschap met en eventuele 

herkomst van de dieren van West-Vlaanderen te kunnen bepalen. 

2.3 Data-analyse 

Bij de data analyse van de stalen van Vloethemveld werden de afzonderlijke jaren (2007 tem 

2013) beschouwd als aparte populaties. De dataverwerking gebeurde met verscheidene 

gespecialiseerde softwareprogramma’s (GENALEX (Peakall & Smouse, 2006), FSTAT 

(Goudet, 2001), GENEPOP (Rousset 2008), GENECLASS (Piry et al. 2004), STRUCTURE 

(Pritchard et al. 2000; Falush et al. 2003)) die genetische parameters en structuren bepalen. 

Algemene basisparameters werden berekend met FSTAT en GENALEX. Het gemiddeld aantal 

allelen per locus en/of per populatie (NA) is een eerste maat voor genetische variatie. Deze 

waarde is echter afhankelijk van de steekproefgrootte (Freeland, 2005). Hoe meer indivduen 

er geanalyseerd worden per populatie, hoe groter de kans dat er meer verschillende allelen 

worden aangetroffen. Daarom wordt ook de allelische rijkdom (AR) bepaald, waarbij 

gecorrigeerd wordt voor verschillen in staalnamegroottes. Daarnaast wordt ook het 

percentage loci dat variatie (polymorfisme) vertoont binnen een populatie (PPL) berekend. 

Wanneer allelen verloren gaan in een populatie en er na verloop van tijd slechts één allel 

meer overblijft voor een bepaalde locus, dan daalt PPL. Ook het aantal private allelen (PA) 

(allelen die slechts in één enkele populatie voorkomen), wordt bepaald.  

De fixatie-index (Fis) en maten voor genetische variatie binnen populaties, de waargenomen 

heterozygositeit (Ho) en de verwachte heterosygositeit (He), werden eveneens berekend met 

FSTAT en GENALEX. Als test voor Hardy-Weinbergevenwicht, werd de significantie van een 

teveel of een tekort aan heterozygoten bepaald in GENEPOP. Het Hardy-Weinbergevenwicht 

(HWE) stelt dat de frequentie van allelen en genotypes in een populatie constant blijft onder 

assumptie dat de populatie oneindig groot is, er geen genetische uitwisseling is met andere 

populaties (geen gene flow), generaties niet overlappen, alle individuen deelnemen aan de 

reproductie en random paren, er geen selectie is en er geen mutaties optreden. In 

natuurlijke populaties wordt meestal niet voldaan aan deze assumpties. Afwijkingen van 

HWE worden nagegaan aan de hand van de fixatie index (Fis). Een negatieve Fis waarde 

betekent dat er een teveel aan heterozygoten is in de populatie, als Fis groter is dan nul zijn 

er te veel homozygoten. Dit laatste kan een aanwijzing zijn voor inteelt. De Fis waarde 

weerspiegelt zich in He (verwachte heterozygositeit onder HWE) en Ho (waargenomen 

heterozygositeit). Bij HWE is Ho niet significant verschillend van He.  

GENALEX werd ook gebruikt voor het uitvoeren van een principale coördinatenanalyses 

(PCoA) waarbij de individuen of de populaties ten opzichte van elkaar worden uitgezet in een 

assenstelsel op basis van de onderlinge genetische afstanden. Dit toont aan of er een zekere 

genetische structuur zit in de dataset. Bijkomende aanwijzingen voor het al dan niet 

aanwezig zijn van een genetische structuur werden bekomen door analyse van de data met 

STRUCTURE waarbij de afzonderlijke individuen worden gegroepeerd op basis van een 

gelijkaardig genetisch profiel en waarbij initieel geen rekening wordt gehouden met de 

populatie waaruit het individu afkomstig is. Fst waardes en hun significantie werden bepaald 

met FSTAT. Fst is een maat voor differentiatie tussen populaties. Fst varieert van 0 tot 1 en 

hoe groter de waarde, hoe minder verwant populaties zijn. Ten slotte werden ook 

toewijzingstesten uitgevoerd met GENECLASS om na te gaan of individuele dieren 

daadwerkelijk worden toegewezen aan de populatie waaruit ze afkomstig zijn. 

Om de verwantschap te bepalen tussen dieren van Vloethemveld enerzijds en Limburg en 

Wallonië anderzijds, en de eventuele herkomst van de West-Vlaamse dieren na te gaan, 

werden eveneens toewijzingstesten uitgevoerd met GENECLASS. Hierbij worden individuele 

dieren afkomstig uit Vloethemveld toegewezen aan referentiepopulaties afkomstig uit gans 
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België en waarvoor we genetische data beschikbaar hebben. Hierbij werd, op basis van 

eerder verkregen resultaten, Vloethemveld opgedeeld in twee groepen: VV1 bestaat uit 

dieren ingezameld in 2007, 2008 en 2009, terwijl VV2 de jaren 2011, 2012 en 2013 omvat. 

Limburg werd opgedeeld in LimWest (Limburg-West) en Voeren (Voeren + Limburg-Oost) 

(Fig. 2.2). Voeren en Limburg-Oost werden samengevoegd omdat uit vorig onderzoek is 

gebleken dat ze genetisch nauw verwant zijn en er van Limburg-Oost slechts een beperkt 

aantal stalen (14) voorhanden was op het ogenblik van de studie.  

 

Figuur 2.2: Verspreiding van Everzwijn in Limburg. De drie bruin ingekleurde kernen verwijzen naar 

Limburg-West, Limburg-Oost en Voeren. 

 

In Wallonië zijn ZOC’s gedefinieerd. ZOC staat voor “zone cynégétique”. Bij een besluit van 

de Waalse Regering van 30/05/1996 werd Wallonië opgedeeld in 12 ‘wildbeheer-zones’ (Fig. 

2.3). Samenwerkingsverbanden tussen jachtrechthouders (conseils cynégétiques) kunnen 

enkel binnen de grenzen van deze ZOc’s. Uit deze 12 ZOC’s werden dieren ingezameld voor 

genetische analyse door het “Institut des Sciences de la Vie” in Louvain-la-Neuve. Aangezien 

de gebruikte analysemethodes en microsatellietmerkers dezelfde zijn als deze gebruikt in 

onze studie, kunnen de twee datasets probleemloos geïntegreerd worden. Daar de Waalse 

dataset te uitgebreid is, werden op basis van de ligging ten opzichte van Limburg en de 

genetische differentiatie tussen de verschillende ZOCs, in deze studie enkel dieren afkomstig 

uit ZOC6, ZOC10 en ZOC11 weerhouden voor genetische analyses.  

Op deze uitgebreide dataset (VV1, VV2, LimWest, Voeren, ZOC6, ZOC10 en ZOC11) werden 

verder dezelfde analyses uitgevoerd zoals hierboven beschreven. 
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Figuur 2.3: Situering van “zones cynégétique” of ZOC’s in Wallonië. 
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3 Resultaten 

3.1 Genetische diversiteit en temporele populatiestructuur 

in Vloethemveld. 

In Vloethemveld werden gedurende zeven opeenvolgende jaren dieren ingezameld die 

genetisch werden geanalyseerd. Door na te gaan of en hoe de genetische diversiteit varieert 

over de jaren heen en door te bepalen of er veranderingen optreden in populatiestructuur en 

genetische differentiatie kunnen aanwijzingen of bewijzen gevonden worden voor eventuele 

nieuwe introducties van dieren in bepaalde jaren. 

 

3.1.1 Genetische diversiteit 

In totaal werd van 127 individuen verspreid over de zeven inzameljaren (hier populaties 

genoemd) kwalitatief goede data bekomen. Het aantal individuen per populatie fluctueert 

van 6 tot 40. Tabel 3.1 geeft een samenvatting van de bekomen basisparameters na data-

analyse.  

Tabel 3.1. Genetische basisparameters voor de verschillende onderzochte populaties. 

  N NA AR PPL PA Fis Ho (SE) He (SE) 

J2007 17 2,25 2,181 83,33% 0 -0,166* 0,489 (0,083) 0,408 (0,066) 

J2008 14 2,25 2,203 83,33% 0 -0,060 0,473 (0,080) 0,431 (0,066) 

J2009 6 2,17 2,167 83,33% 0 -0,003 0,431 (0,069) 0,394 (0,063) 

J2010 7 2,08 2,057 83,33% 0  0,248* 0,286 (0,050) 0,346 (0,060) 

J2011 10 1,92 1,848 75,00% 0 -0,182* 0,382 (0,082) 0,310 (0,066) 

J2012 33 2,00 1,868 75,00% 0  0,027 0,311 (0,066) 0,315 (0,067) 

J2013 40 2,17 1,932 75,00% 1 -0,012 0,321 (0,075) 0,313 (0,066) 

N, aantal onderzochte dieren per populatie; NA, gemiddeld aantal allelen per locus; AR, allelische 

rijkdom; PPL, percentage polymorfe loci; PA, aantal private allelen, Fis, fixatie-index of inteeltcoefficiënt; 

Ho, waargenomen heterozygositeit (met standaardfout SE), He, verwachte heterozygositeit (met 

standaardfout SE); *, significant bij p<0.005. 

 

In totaal werden, voor alle 12 merkers samen, 28 allelen gescoord. Twee van de merkers 

vertonen geen variatie (slechts één allel aanwezig in alle populaties) en zijn dus monomorf. 

De andere merkers hebben twee tot vier allelen wat vrij weinig is. Het gemiddelde aantal 

allelen per merker fluctueert niet sterk tussen populaties. De allelische rijkdom (AR) en 

percentage polymorfe loci (PPL) daarentegen zijn beduidend lager in J2011, J2012 en J2013 

(Fig. 3.1). 
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Figuur 3.1: Allelische rijkdom (links) en percentage polymorfe loci (rechts) voor de verschillende 

onderzochte populaties. 

 

Dit is te wijten aan het feit dat er vanaf J2011 voor bepaalde loci allelen verloren zijn gegaan 

of in lagere frequentie voorkomen. Zoals blijkt uit Fig. 3.2, verdwijnt voor merker Sw857 het 

allel154 en wordt de merker monomorf. Voor merker S0090 verdwijnt allel244 en verlaagt 

de frequentie van allel248 waardoor allel246 het dominante allel wordt (Fig. 3.2). Opvallend 

is ook dat er in de populatie J2013 een extra (privaat) allel aanwezig is dat in de andere 

populaties niet voorkomt. Dit extra allel komt wel met een lage frequentie voor in andere 

Belgische populaties (Limburg en Wallonië). Dat de AR in 2013 lichtjes (en niet significant; 

gepaarde t-test: p=0.11) stijgt ten opzichte van J2012 (en J2011) wordt verklaard door twee 

allelen (waaronder het private allel) die aanwezig zijn in J2013 en niet in J2012. Dit is 

mogelijk te wijten aan het feit dat de staalname relatief beperkt is en er slechts weinig 

allelen per locus zijn, waardoor bijkomende allelen snel zullen leiden tot een zichtbare 

verhoging van de AR. 

 

Figuur 3.2: Allelfrequentie voor twee merkers in de verschillende populaties. 

 

Op J2010 en J2012 na, vertonen alle populaties een overschot aan heterozygoten (Fis < 0) 

ten opzichte van het verwachte patroon bij Hardy-Weinbergevenwicht. wat zich weerspiegelt 

in de heterozygositeitindices (Ho en He). De afwijkingen van Hardy-Weinbergevenwicht zijn 

echter enkel significant voor J2007, J2010 en J2011. De waargenomen heterozygositeit 

neemt gestaag af tijdens de eerste drie jaren en fluctueert dan sterk in de daaropvolgende 

jaren (Fig. 3.3). De verwachte heterozygositeit (He) daalt tussen J2008 en J2011 waarna ze 

nagenoeg constant blijft. De He waarden van 2011, 2012 en 2013 zijn significant 

verschillend (t-test; p<0.005) van deze van 2007, 2008 en 2009. 
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Figuur 3.3: Fluctuatie van geobserveerde (Ho) en verwachte (He) heterozygositeit doorheen de jaren 

(linkergrafiek) en He met 95% betrouwbaarheidsintervallen berekend obv de 

standaarddeviatie (rechtergrafiek). 

Het feit dat de verwachte heterozygositeit in J2012 en J2013 niet verder daalt vergeleken 

met J2011 kan er op wijzen dat de effectieve populatiegrootte nog voldoende hoog is 

ondanks de relatief hoge afschotcijfers in 2012 en 2013. Anderzijds zou dit ook kunnen 

wijzen op nieuwe uitzettingen vroeger in de tijd. Echter, mochten er nieuwe dieren 

geïntroduceerd zijn vanuit de oorspronkelijke bronpopulatie of vanuit een andere populatie, 

is de verwachting dat He en AR terug zou stijgen in plaats van constant te blijven. Om na te 

gaan of He al dan niet stijgt bij introductie van extra dieren, werden simulaties uitgevoerd 

waarbij telkens honderd maal at random één tot vijf genetische profielen van dieren 

afkomstig uit J2007 en J2008 werden toegevoegd aan J2012 of J2013. Herberekening van 

He toont aan dat deze telkens aantoonbaar stijgt (Fig. 3.4). De waargenomen, reële He valt 

buiten de 95% betrouwbaarheidsintervallen van de gesimuleerde waardes (p<0,05), zelfs bij 

simulaties waarbij slechts één dier wordt toegevoegd. Dit betekent dat introductie van één 

enkel dier zou resulteren in een waarneembare stijging van He. 

 

Figuur 3.4: Plot van de He waarden waarbij naast de eigenlijke He voor J2013 (reëel) het gemiddelde 

van 100 simulaties, waarbij telkens één tot vijf dieren werden toegevoegd (SIM1 tot SIM5), 

is uitgezet. De verticale lijnen geven de 95% betrouwbaarheidsintervallen van de simulaties 

weer. 

Naast het feit dat de He stijgt na toevoeging van extra individuen, stijgt ook de allelische 

rijkdom en het percentage polymorfe loci. Dit is te wijten aan het feit dat er nieuwe allelen 

bijkomen of terug in hogere frequentie voorkomen (data niet getoond). Een beperkt aantal 

simulaties waarbij genetische profielen van minder verwante dieren uit de populatie van 

Voeren werden toegevoegd, toont aan dat de genetische variatie nog sterker stijgt 

(gegevens niet getoond). 
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3.1.2 Populatiestructuur 

Om na te gaan of er aanwijzingen zijn voor het voorkomen van een populatiegenetische 

structuur werd een principale coördinatenanalyse (PCoA) uitgevoerd op basis van de 

genetische afstand tussen de afzonderlijke individuen of de genetische afstand tussen 

populaties (Fig. 3.5). 

 

 

Figuur 3.5: Principale coördinatenanalyse van alle individuele dieren (boven) en van de populaties 

(onder). 

 

Waar er geen structuur valt waar te nemen op individueel niveau, zien we op niveau van de 

populaties een opsplitsing in een groep met J2007, J2008 en J2009 enerzijds en J2011, 

J2012 en J2013 anderzijds. J2010 sluit niet aan bij één van deze clusters maar situeert zich 

tussenin. 

Een alternatieve manier om na te gaan of er een populatiegenetisch verschil is tussen de 

populaties is het bepalen van het aantal verschillende genetische clusters in de dataset en 

het toewijzen van de individuen aan één of meerdere clusters op basis van zijn genetisch 
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profiel. Uit deze analyse blijkt dat de dieren op basis van hun genotype aan drie clusters 

kunnen worden toegewezen (Fig. 3.6). Individuen van J2007, J2008 en J2009 behoren 

vooral tot cluster 1 (blauw). Deze cluster verdwijnt grotendeels vanaf 2011 en de individuen 

van J2011, J2012 en J2013 behoren in hoofdzaak tot cluster 2 (rood) en cluster 3 (groen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.6: Plot van de individuele dieren met weergave van de genetische clusters waaraan ze worden 

toegevoegd (elke verticale streep is een individu en elke kleur is een genetische cluster). De 

individuen zijn gegroepeerd per populatie. 

 

Ook de paarsgewijze Fst-waardes (Tabel 3.2) wijzen op een opsplitsing in twee groepen op 

basis van jaartal. J2011, J2012 en J2013 zijn allen significant verschillend van J2007, J2008 

en J2009 en vertonen een zwakke tot matige differentiatie (Fst tussen 0,05 en 0,09). Er 

worden geen onderlinge verschillen waargenomen tussen J2007, J2008 en J2009 enerzijds 

en J2011, J2012 en J2013 anderzijds (Fst rond 0). 

Tabel 3.2. Paarsgewijze Fst-waardes (onder diagonaal) en significantie (boven diagonaal)  

tussen de populaties. 

  J2007 J2008 J2009 J2010 J2011 J2012 J2013 

J2007 --- NS NS NS * * * 

J2008 -0,0144 --- NS NS * * * 

J2009 0,0168 0,0002 --- NS * * * 

J2010 0,0655 0,0325 0,0131 --- NS NS NS 

J2011 0,0543 0,0538 0,0749 0,081 --- NS NS 

J2012 0,0669 0,0747 0,088 0,0753 -0,0008 --- NS 

J2013 0,0859 0,0741 0,0895 0,0548 -0,003 0,0147 --- 

*, p<0,001; NS, niet significant 

 

Tenslotte werden toewijzingstesten uitgevoerd waarbij elk individueel dier wordt toegewezen 

aan één van de twee groepen (2007-2009 (VV1 genaamd) en 2011-2013 (VV2 genaamd)). 

J2010 werd niet opgenomen in deze analyse omdat dat een kantelpunt weergeeft tussen de 

twee groepen in de tijd. Bijna 90% van alle dieren van J2007, J2008 en J2009 worden 

toegewezen aan VV1 (Fig. 3.7). De resterende drie individuen (ca 10%) worden toegewezen 

aan VV2. De individuen van J2011, J2012 en J2013 worden allen toegewezen aan VV2, 
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behalve twee dieren die worden toegewezen aan VV1. De dieren van J2013 die werden 

aangetroffen met een neusring of oorletsel worden allen toegewezen aan VV2 en wijken niet 

af van andere individuen van deze groep. 

 

 

Figuur 3.7: Toewijzing van de individuen (in aantallen) aan één van de twee onderscheiden groepen, 

VV1 en VV2 op basis van de hoogste ranking in GENECLASS. 

 

3.2 Genetische diversiteit en populatiestructuur in 

Vloethemveld in vergelijking met Limburg en Wallonië 

Naast het beschrijven van de variatie in genetische diversiteit en populatiestructuur van de 

everzwijnen in Vloethemveld gedurende zeven opeenvolgende jaren, wilden we ook nagaan 

hoe Vloethemveld zich genetisch verhoudt tot andere populaties in België en of er 

aanwijzingen zijn dat de dieren van een andere Belgische locatie afkomstig kunnen zijn. Op 

basis van de resultaten beschreven onder 3.1, werden de dieren van Vloethemveld 

opgedeeld in twee groepen: Vloethemveld1 (VV1) bestaat uit J2007, J2008 en J2009 terwijl 

Vloethemveld2 (VV2) J2011, J2012 en J2013 omvat. J2010 werd weggelaten uit de analyses 

gezien de intermediaire positie deze populatie inneemt en gezien kan worden als een 

overgangsjaar. Deze twee groepen werden vergeleken met Limburg-West (LimWest), 

Limburg-Oost + Voeren (Voeren) en drie locaties uit Wallonië (ZOC6, ZOC10 en ZOC11) (zie 

Fig. 2.3). Tabel 3.3 vat de relevante genetische parameters samen. 

Tabel 3.3. Basisparameters voor de verschillende populaties. 

  N NA AR PPL PA He (SE) 

VV1 42 2,27 2.273 81,82% 0 0,424 (0,072) 

VV2 84 2,09 2.077 72,73% 0 0,304 (0,070) 

LimWest 51 4,27 4.177 100,00% 2 0,571 (0,040) 

Voeren  58 3,91 3.788 100,00% 1 0,537 (0,049) 

ZOC6 40 4,45 4.441 90,91% 1 0,521 (0,057) 

ZOC10 53 5,27 5.075 90,91% 4 0,532 (0,072) 

ZOC11 99 5,18 4.710 90,91% 4 0,544 (0,078) 

N, aantal onderzochte dieren per populatie; NA, gemiddeld aantal allelen per locus; AR, allelische 

rijkdom; PPL, percentage polymorfe loci; PA, aantal private allelen, He, verwachte heterozygositeit (met 

standaardfout SE). 
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De voornaamste conclusie uit deze analyse met betrekking tot de vraagstelling is dat VV2 de 

laagste waardes heeft voor gemiddeld aantal allelen per locus, allelische rijkdom en 

percentage polymorfe loci. Nog opvallender is dat He beduidend lager is voor VV2 (en voor 

VV1) (zie Fig. 3.8). Deze parameters tonen aan dat VV1 en vooral VV2 een lagere genetische 

diversiteit bezitten dan de andere groepen, waarschijnlijk als gevolg van een laag aantal 

stichters voor VV1 en een bijkomende flessenhals voor VV2 als gevolg van de recurrente 

bejaging. 

  

Figuur 3.8: Genetische diversiteit (He) in de verschillende populaties. 

 

Principale coördinatenanalyse (Fig. 3.9) gebaseerd op de genetische afstanden tussen 

individuen (boven) of populaties (onder) toont duidelijk aan dat er verschillende genetische 

groepen aanwezig zijn. Meest opvallend is dat vooral VV2 zich duidelijk onderscheidt van de 

andere populaties; VV1 in mindere mate. Vooral op de eerste as zien we een duidelijke 

structuur van indivuen volgens hun herkomst, waarbij het merendeel van de individuen van 

VV1 en VV2 zich afscheiden van de andere populaties langsheen de eerste as (Coörd. 1).  
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Figuur 3.9: Principale coördinatenanalyse op individueel niveau (boven) en op populatieniveau (onder). 

 

De paarsgewijze Fst-waardes zijn zeer hoog (0,27 tot 0,4) voor VV2 vergeleken met de 

andere populaties (met uitzondering van VV1). Dit kan enerzijds te wijten zijn aan een lage 

initiële verwantschap tussen de stichters van de populatie van Vloethemveld ten opzichte van 

individuen uit andere Belgische populaties, en anderzijds aan een stichterseffect, waarbij de 

genetische diversiteit bij aanvang reeds laag was. Dit zien we feitelijk al in figuur 3.9, die 

aangeeft dat de genetische diversiteit in VV1 en VV2 lager is dan in eender welke andere 

populatie. Dit wijst op een klein aantal stichters voor VV1, en op een bijkomend verlies van 

genetische diversiteit in VV2, waarschijnlijk als gevolg van bejaging. 

Om verder na te gaan of de dieren van Vloethemveld verwant zijn met en eventueel 

afkomstig zijn uit Limburg of Wallonië werden toewijzingstesten uitgevoerd met GENECLASS. 

Deze tonen aan dat meer dan 90% van de individuen van Vloethemveld daadwerkelijk wordt 

toegeschreven aan VV1 of VV2. De overige worden in de eerste plaats toegewezen aan 

Voeren en slechts in de tweede plaats aan Vloethemberg. Van deze 10% behoort 7% tot VV1 

en 3% tot VV2. Geen enkel dier van Vloethemveld wordt toegewezen aan Limburg-West of 

Wallonië. Omgekeerd wordt 7% van de dieren van Voeren toegewezen aan VV1. Dit toont 
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aan dat de dieren van Vloethemveld het meeste verwantschap tonen met everzwijnen uit 

Voeren. Dit is overigens geen bewijs van introductie vanuit Voeren, gezien we geen 

referentiemateriaal uit andere plausibele brongebieden (bv. N-Frankrijk) hebben.  
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4 Bespreking en conclusies 

Sinds 2006 worden everzwijnen waargenomen in de regio rond Vloethemveld (West-

Vlaanderen). Daar deze dieren daar vermoedelijk niet op natuurlijke wijze gekomen zijn en 

men vreesde dat de populatie rap aangroeide, werd al snel overgegaan tot bejaging. Waar 

dit de eerste jaren succesvol leek, leek het aantal dieren vanaf 2011 terug toe te nemen. 

Vragen rezen of dit het gevolg zou zijn van het uitzetten van nieuwe dieren. Om na te gaan 

of er aanwijzingen of bewijzen konden gevonden worden voor nieuwe uitzettingen, werd een 

genetische analyse uitgevoerd op weefselstalen van doorheen de jaren (2007 tot 2013) 

geschoten dieren.  

De studie toont aan dat de everzwijnen geschoten in en rond Vloethemveld uiteenvallen in 

twee groepen op basis van het jaar waarin ze geschoten werden. Dit is te wijten aan 

genetische verarming doorheen de tijd binnen de populatie als gevolg van genetische drift. 

Dit leidt tot toenemende differentiatie waardoor twee groepen kunnen onderscheiden 

worden. De ene groep, Vloethemveld1 (VV1), omvat de eerste drie jaren (2007, 2008 en 

2009) na introductie of ontsnapping. De andere groep, Vloethemveld2 (VV2), bestaat uit de 

laatste drie jaren (2011, 2012 en 2013) en komt overeen met een tweede expansie na een 

populatiereductie tot in 2010 die resulteerde in een sterke genetische verarming. De 

genetische diversiteit in VV1 is beduidend hoger dan in VV2. Dit blijkt onder andere uit de 

allelische rijkdom, het percentage polymorfe loci en de genetische diversiteit zelf, gemeten 

als heterzygositeit. De lagere diversiteit in VV2 is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat 

bepaalde allelen in een lagere frequentie aanwezig zijn of helemaal verdwenen zijn bij de 

geschoten dieren. Aangezien de populaties vermoedelijk klein zijn, kunnen allelen snel 

verdwijnen door genetische drift, inteelt en de intensieve bejaging. Dit kan mede de lage 

genetische variatie verklaren. 

Ook de waargenomen (Ho) en verwachte (He) heterozygositeit zijn hoger in VV1 dan in VV2. 

He neemt tussen 2007 en 2011 gestaag af waarna deze zich stabiliseert en nagenoeg 

constant blijft gedurende 2012 en 2013. Dat He niet verder daalt, zou eventueel kunnen te 

wijten zijn aan het feit dat er extra dieren werden geïntroduceerd. Een alternatieve 

verklaring is dat de genetische diversiteit en de effectieve populatiegrootte nog voldoende 

hoog zijn en een verdere daling van He tegen gaan. Eén probleem hierbij is dat er geen 

gegevens beschikbaar zijn over de daadwerkelijke omvang van de populatie (de 

censuspopulatie) in Vloethemveld. Daarenboven is de dataset niet robuust genoeg (te weinig 

geschoten dieren voor meerdere jaren, mogelijke afwijkingen van een random staalname 

van de populatie bij bejaging doordat dieren in familieverband voorkomen en de 

bemonsterde allelen daardoor niet helemaal onafhankelijk zijn) om de effectieve 

populatiegrootte te berekenen. Bijkomende analyses op dieren van 2014 en 2015 kunnen 

eventueel aantonen of de genetische diversiteit verder blijft dalen. Daarnaast kunnen nieuwe 

analysemethodes die gebruik maken van een paar honderd merkers in plaats van een tiental 

toelaten om gedetailleerde ouderschapsanalyses uit te voeren. Daarmee kunnen effectieve 

populatiegroottes nauwkeuriger ingeschat worden. 

Echter, mochten er in 2012 of 2013 nieuwe dieren (en dus nieuw genetisch materiaal) 

geïntroduceerd zijn in de regio, verwacht men dat de heterozygositeit zou stijgen. Hoe 

minder genetisch verwant deze nieuwe dieren zijn met de aanwezige dieren, hoe sterker de 

stijging van He zou moeten zijn. Om het effect van en eventuele aanwijzingen voor nieuwe 

uitzettingen na te gaan, werden 100 simulaties uitgevoerd waarbij op basis van de 

allelfrequenties uit 2007 en 2008 bijkomende genotypes werden gesimuleerd, waarvan er 

vervolgens één tot vijf individuen aan de populatie van 2013 werden toegevoegd.. Daarbij 

gaan we er van uit dat dieren van J2007/J2008 het meest representatief zijn voor en meest 

verwant zijn aan de dieren van de oorspronkelijke bronpopulatie. Daarnaast werd een kleine 

simulatie uitgevoerd waarbij genetische profielen van dieren afkomstig uit Voeren werden 

toegevoegd. Uit de simulaties blijkt dat de heterozygositeit in J2012 of J2013 inderdaad zou 

stijgen na het introduceren van extra dieren en dat deze stijging groter is als de dieren 
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minder nauw verwant zijn. Uit de simulaties blijkt dat zelfs het toevoegen van één enkel dier 

resulteert in een significante stijging van He en detecteerbaar is. Naast He, stijgen in deze 

simulaties bovendien ook de allelische rijkdom en het percentage polymorfe loci. Dit 

betekent dat nieuwe uitzettingen zouden resulteren in een waarneembare stijging van de 

genetische diversiteit. Onze analyses tonen aan dat er op basis van de heterozygositeit en 

andere parameters geen stijging van de genetische diversiteit is na 2011. Er zijn dus geen 

aanwijzingen voor de aanwezigheid van nieuw uitgezette dieren. 

Het uiteenvallen van de dieren van Vloethemveld in twee groepen wordt bevestigd door 

analyses waarbij de populatiestructuur wordt in kaart gebracht. Een ordinatieanalyse op 

basis van genetische afstanden tussen populaties toont duidelijk aan dat VV1 (J2007, J2008 

en J2009) en VV2 (J2011, J2012 en J2013) gescheiden worden van elkaar. Dit wordt 

bevestigd door een clusteranalyse met STRUCTURE waaruit blijkt dat er in de totale dataset 

drie genetische clusters aanwezig zijn. Eén van deze clusters die dominant aanwezig is in 

VV1 is grotendeels afwezig in VV2. Dit kan verklaard worden door het feit dat genetische 

drift en bejaging resulteren in het toevallig verdwijnen van genetisch materiaal (allelen) 

waardoor de genetische opbouw van de populaties verandert en er een genetische structuur 

ontstaat. Toewijzingstesten tonen voor elk individueel dier aan welke groep het wordt 

toegeschreven op basis van het genetisch profiel. Negentig procent van de dieren uit VV1 

worden toegewezen aan deze groep. Drie van de dieren worden toegewezen aan VV2. Dit 

kan er op wijzen dat er in 2007 reeds een beperkt aantal dieren (ca 10%) aanwezig was met 

een genetisch profiel dat dominant aanwezig is in VV2. De dieren geschoten in 2011, 2012 

en 2013 (VV2) vertonen een gelijkaardig patroon. Bijna 100% van de dieren wordt 

toegewezen aan VV2. Twee dieren worden toegewezen aan VV1. Aangezien everzwijnen 

meer dan tien jaar oud kunnen worden, is het niet uitgesloten dat er dieren uit 2007 nog 

aanwezig zijn in 2012 en 2013. Van de dieren met verdachte letsels aan oren of neus 

(“neusring”) werd geen enkel dier toegewezen aan VV1. De leeftijd van het dier met een 

“neusring” werd geschat op zeven jaar wat betekent dat het reeds vanaf de beginjaren 

aanwezig geweest kan zijn. Ook hier worden dus geen sterke aanwijzingen verkregen voor 

nieuwe introducties. 

Tenslotte lijkt het op basis van de testen ook zeer onwaarschijnlijk dat de dieren van 

Vloethemveld afkomstig zijn uit gekende populaties in andere delen van België. Een 

vergelijkende analyse met dieren uit Limburg en Wallonië geeft aan dat de genetische 

verschillen zeer groot zijn, maar mogelijk is dit vooral te wijten aan stichterseffecten en 

genetische verarming. Uit deze vergelijking blijkt ook dat de genetische diversiteit in 

Vloethemveld 1/3 tot 1/4 lager is dan in Limburg en Wallonië. Vergeleken met populaties uit 

regio’s in andere Europese landen (Ferreira et al. 2009; Scandura et al. 2008) is de 

genetische diversiteit in de populaties van Vloethemveld slechts de helft. Deze lage 

diversiteit in Vloethemveld kan er toe leiden dat de populatie op termijn negatieve effecten 

zal ondervinden van inteelt, en daardoor zal inboeten aan levensvatbaarheid. 

 

Conclusie 

Uit onze studie blijkt dat de everzwijnen van Vloethemveld uiteenvallen in twee genetisch 

verschillende groepen op basis van het jaar waarin de staalname gebeurde. De eerste groep 

met een duidelijk genetisch profiel omvat de eerste drie jaren (2007, 2008 en 2009), terwijl 

de tweede groep, met een duidelijk verschillend genetisch profiel, de laatste drie jaren 

(2011, 2012 en 2013) omvat. Het jaar 2010 is een overgangsjaar waarin de populatie 

vermoedelijk door een flessenhals is gegaan en een deel van de genetische diversiteit 

verloren ging. Dit verlies van genetische diversiteit ligt waarschijnlijk aan de basis van deze 

genetische opdeling. Ondanks het feit dat beide groepen gedifferentieerd zijn van elkaar, zijn 

ze, vergeleken met andere populaties uit België (Limburg en Wallonië), nog steeds nauw 

verwant. 
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Geen enkele van de uitgevoerde genetische analyses geeft doorslaggevende aanwijzingen 

dat er in 2012 of 2013 effectief nieuwe dieren zouden geïntroduceerd zijn in Vloethemveld, 

noch vanuit de oorspronkelijke bronpopulatie, noch vanuit een andere populatie. De 

uitgevoerde simulaties tonen aan dat de gebruikte testen gevoelig genoeg zijn om in het 

geval er één of meer dieren geïntroduceerd zouden zijn, dit te detecteren is. Immers de 

genetische diversiteit zou dan waarneembaar stijgen wat nu niet het geval is. Deze 

conclusies worden verder onderbouwd door andere genetische parameters die de diversiteit 

weergegeven en de populatiestructuur in kaart brengen. De resterende everzwijnen na het 

flessenhalsjaar 2010 waren blijkbaar in staat zich snel voort te planten en de populatie terug 

te doen aangroeien tot de actuele proporties zonder zichtbare tekenen van verder verlies van 

genetische diversiteit.



 

www.inbo.be INBO.R.2013.745975 27 

Referenties 

Briedermann L (2009) Schwarzwild : neuausgabe bearbeitet von Burkhard Stöcker. Franckh-

Kosmos Verlags-GmbH & Co: Stuttgart. ISBN 978-3-440-11725-5. 598 pp. 

Casaer J, Van Den Berge K (2006) Everzwijnen rond Zedelgem, West-Vlaanderen. Huidige 

situatie, achtergrondinformatie en mogelijke beheerscenario’s. rapport INBO.R.2006.34 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 

Falush D, Stephens M, Pritchard JK (2003) Inference of population structure using multilocus 

genotype data: linked loci and correlated allele frequencies. Genetics 164:1567–1587. 

Ferreira E, Souto L, Soares AMVM, Fonseca C (2009) Genetic structure of the wild boar 

population in Portugal: Evidence of e recent bottleneck. Mamm Biol, 74:274-285. 

Freeland JR (2005). Molecular Ecology. John Wiley & Sons Ltd. 

Goudet J (2001) FSTAT, A program to estimate and test gene diversities and fixation indices 

(version 2.9.3). Available from www.unil.ch/izea/softwares/fstat.html. 

Peakall R, Smouse PE (2006) GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic 

software for teaching and research. Mol Ecol Notes. 6:288–295. 

Piry S, Alapetite A, Cornuet JM, Paetkau D, Baudouin L, Estoup A (2004) GENECLASS2: a 

software for genetic assignment and first-generation migrant detection. J Hered 95:536–539. 

Pritchard JK, Stephens M, Donnelly P (2000) Inference of population structure using 

multilocus genotype data. Genetics, 155:945–959. 

Rousset F (2008) Genepop'007: a complete reimplementation of the Genepop software for 

Windows and Linux. Mol Ecol Res 8:103-106. 

Scandura M, Iacolina L, Crestanello B, Pecchioli E, Benedetto MF, Russo V, Davoli R, 

Apollonio M, Bertorelle G (2008) Ancient vs. Recent processes as factors shaping the genetic 

variation of the European wild boar: are the effects of the last glaciation still detectable? Mol 

Ecol. 17:1745-1762.  

Verkem S, De Maeseneer J, Vandendriessche B, Ver Beylen G, Yskout S (2003) Zoogdieren 

in Vlaanderen. Ecologie en verspreiding van 1987 tot 2002. Natuurpunt Studie & JNM 

zoogdierenwerkgroep, Mechelen & Gent. ISBN 90 77507 01 9, 451 pp 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9077507019


 

28 INBO.R.2013.745975 www.inbo.be 

 


