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Dankwoord 

Dit project kadert in de ANB-INBO overeenkomst m.b.t. genetisch onderzoek van adder in functie 

van een duurzame bescherming op lange termijn en kwam tot stand met de financiële steun van 

het Agentschap voor Natuur en Bos. We willen hierbij in het bijzonder Hans De Schryver bedanken 

voor de logistieke ondersteuning. Daarnaast willen we ook de leden van de stuurgroep [Guy Heutz 

(LNE), Werner De Kinderen (LNE), Werner Van Hove (LNE), Daniel Josten (LNE), Harry Thysn 

(LNE), Frederik Naedts (Natuurpunt), Raoul Van Damme (UA), Christoffel Bonte (UA), Mieke Hoo-

gewijs (Provincie Antwerpen), Robert Jooris, Benny Oostvogels, Willy Mannaerts, Natuurpunt Lille, 

Nico Paepen, Filip Grielens] bedanken voor de constructieve discussies en gewaardeerde opmerkin-

gen bij het verslag. 

Voor de bemonstering van de adders konden we rekenen op een enthousiast team vrijwilligers. 

Sommigen mochten aan den lijve ondervinden dat adders vangen niet altijd een pretje is, maar 

desondanks werd er volgehouden en werd ons een mooi staal aangeleverd. We zouden dan ook in 

het bijzonder Katja Claus, Dirk Bauwens, Bart Hoeymans, Steven De Saeger en André Van Hecke 

willen bedanken voor hun inzet en enthousiasme! Ook de andere vrijwilligers die her en der in-

sprongen, dank je voor jullie bijdrage. 
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Samenvatting 

Dit rapport vat de resultaten samen van het INBO-project m.b.t. genetisch onderzoek van adder in 

functie van een duurzame bescherming op lange termijn. Het project gebeurde in samenwerking 

met het Agentschap voor Natuur en Bos en had tot doel om via genetisch onderzoek de levensvat-

baarheid van drie resterende adderpopulaties in Vlaanderen te onderzoeken. Deze informatie kan 

helpen om op lange termijn de duurzaamheid van de populaties op basis van genetische informatie 

in te schatten en eventuele maatregelen te treffen met betrekking tot het beheer ervan. Ondanks 

het feit dat de adderpopulaties in Vlaanderen over het algemeen goed gemonitord worden, werd 

tot nog toe geen genetisch onderzoek verricht. Deze studie tracht dit hiaat op te vullen door basis-

informatie aan te leveren over de genetische status ervan. Misschien kan deze studie reden zijn 

voor het in de toekomst herhaaldelijk opvolgen van de genetisch monitoring van meer reptielsoor-

ten in Vlaanderen. 

De genetische diversiteit binnen de bestudeerde Vlaamse adderpopulaties is gelijkaardig maar tus-

sen de populaties verschilt de genetische diversiteit sterk. Ondanks de soms zeer kleine effectieve 

populatiegrootte meten we toch wel een hoge genetische diversiteit en weinig inteelt. 

Binnen het Groot Schietveld zijn de subpopulaties onderling genetisch gedifferentieerd. De N133 

vormt niet alleen een ecologische barrière maar is ook gelinkt aan een duidelijke genetische diffe-

rentiatie tussen Marum en Schietveld. 

De effectieve populatiegrootte voor het Groot Schietveld wordt geschat op 150-250 individuen. 

Voor de populaties van de Visbeekvallei en de Kalmthoutse heide zijn grotere steekproeven nodig 

om een nog beter onderbouwde uitspraak te kunnen doen. Wat de adders van de Visbeekvallei 

vooral nodig hebben is een snelle uitbreiding van hun populatie om toekomstige effecten van in-

teelt te minimaliseren. Dus een groter leefgebied en van betere kwaliteit. 

De effectieve populatieschattingen zijn redelijk robuust, wat we afleiden uit het feit dat verschillen-

de onafhankelijke methoden alle resulteren in gelijkaardige schattingen. 

Uit onze resultaten kunnen we besluiten dat er geen indicaties zijn voor een tekort aan genetische 

variatie in elk van de onderzochte populaties en deelpopulaties. Ook inteelt lijkt nog niet belangrijk. 

Bijplaatsen van niet-verwante individuen om effecten van inteelt te compenseren lijkt dus niet aan 

de orde. Wel is de effectieve grootte van alle populaties, behalve deze van het Groot Schietveld, 

veel te klein om een duurzaam voortbestaan te garanderen. Expansie van de populaties, via een 

verbetering van de kwaliteit van het leefgebied en de grootte ervan, is noodzakelijk om de popula-

ties van de Visbeekvallei duurzaam te behouden. Een robuuste ecologische verbinding tussen beide 

deelgebieden kan op termijn ook een deel vormen van een integraal plan. 

Het is dan ook ten zeerste aan te raden om de populaties op lange termijn op te volgen en een 

gedegen kennis op te doen van de populatiestructuren.
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1 Inleiding en doelstellingen 

1.1 Achtergrond 

Wereldwijd zijn veel soorten verdwenen, geïsoleerd of bedreigd door fragmentatie en vernietiging 

van cruciale leefgebieden, introducties van niet-inheemse soorten, verspreiding van pathogenen 

etc. Volgens recente schattingen is momenteel meer dan 50% van de gewervelde diersoorten 

―kwetsbaar‖ tot ―sterk met uitsterven bedreigd‖. De doorgedreven technologische ontwikkelingen 

en steeds verdergaande verstedelijking drijft vele soorten naar steeds kleiner wordende (al dan 

niet geschikte) habitatten en schuilplaatsen. Hierdoor neemt het adaptief vermogen van de reste-

rende (natuurlijke) populaties af. Om het effect van deze fragmentatie op de soort na te gaan, zijn 

genetische studies nodig. Ondanks het feit dat reptielpopulaties over het algemeen goed gemoni-

tord worden, werd tot nog toe geen genetisch onderzoek verricht op de adderpopulaties in Vlaan-

deren. 

De adder (Vipera berus, L.) is een algemene soort in de palearctische regio. Ondanks zijn groot 

verspreidingsgebied zijn verschillende (onder)soorten in West-Europa bedreigd en is de soort in 

vele landen (België, Duitsland, Frankrijk, Slovenië, Zweden, Zwitserland, …) toegevoegd aan de 

lijst met beschermde diersoorten (Ursenbacher, 2005). 

In Vlaanderen is het voorkomen van adder beperkt tot drie relictpopulaties in de Antwerpse Kem-

pen, nl. het Groot Schietveld (Wechelderzande), de Visbeekvallei op de grens van de gemeenten 

Lille en Beerse en de Kalmthoutse Heide. Deze laatste populatie werd pas recent ontdekt. 

Een relictpopulatie is het overblijfsel van een voordien in de omgeving wijd verspreide (me-

ta)populatie (Lawrence, 2005). De vroegere populatie is nagenoeg verdwenen door o.a. habitatver-

lies en – al dan geen natuurlijke habitatfragmentatie (Ursenbacher et al., 2006), maar ook andere 

effecten zoals interacties met andere (nieuwe) soorten (Fuller et al., 2011) kunnen bijdragen tot 

het ontstaan van relictpopulaties. 

De drie Vlaamse adderpopulaties zijn ruimtelijk volledig geïsoleerd, wat hen potentieel kwetsbaar 

maakt voor verlies aan genetische variatie en inteelt. Fluctuaties in milieuomstandigheden bijvoor-

beeld hebben immers een veel grotere invloed op geïsoleerde populaties dan op populaties die met 

elkaar in verbinding staan. Met elkaar verbonden populaties kunnen plaatsen waar de soort anders 

verdwenen zou zijn, opnieuw koloniseren. 

Er bestaan sterke aanwijzingen dat de populatie in het Groot Schietveld uit (minstens) twee ruim-

telijk (allopatrisch) gescheiden populaties bestaat waartussen geen uitwisseling plaatsvindt door de 

aanwezigheid van de N133 die hun habitat doormidden deelt. Vanuit het Agentschap voor Natuur 

en Bos (ANB) wordt de vraag gesteld of bij het beheer van het gebied niet gestreefd moet worden 

naar het verbinden van beide deelgebieden. 

De populatie in de Visbeekvallei wordt geschat op slechts enkele tientallen dieren. Een eerdere 

studie op een geïsoleerde adderpopulatie van vergelijkbare grootte in Zweden gaf duidelijk nega-

tieve effecten van inteelt weer en een te lage reproductie als gevolg daarvan. Een daaropvolgende 

bijplaatsing resulteerde in een sterke aangroei van de populatie (Madsen et al., 1999; Madsen et 

al., 1996). Hoewel er de laatste jaren voortplanting vastgesteld werd in de Visbeekpopulatie, is de 

populatie zo klein en kwetsbaar dat hier de vraag rijst of introductie overwogen moet worden. 
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1.2 Doelstellingen 

Op basis van bovengenoemde informatie rijzen een aantal onderzoeksvragen waarop we met dit 

project een antwoord wil geven. Genetische studies zijn noodzakelijk om het effect van fragmenta-

tie op een soort te kunnen inschatten. Genetische diversiteit is immers een goede graadmeter over 

hoe het met een soort gesteld is. Doorgaans wordt een extinctie voorafgegaan door een verval in 

de genetische diversiteit (Spielman et al., 2004). Bovendien geeft een Zweedse studie op adders 

een mooi voorbeeld om het belang van genetische diversiteit voor het overleven van een soort aan 

te tonen, waardoor het een goede indicatorsoort lijkt om de effecten van habitatfragmentatie in te 

schatten (Madsen & Ujvari, 2011). De doelstellingen van dit project zijn drieërlei: 

1. Bepalen van de graad van genetische diversiteit, en bepalen van de inteeltcoëfficiënt 

voor de drie populaties. 

2. Bepalen van de effectieve genetische populatiegrootte/densiteit van de drie populaties. 

Dit geeft een idee van de lange termijn duurzaamheid van deze populaties en de nood 

aan uitwisseling van individuen tussen populaties (bottleneck). Hiervoor moeten er 

voor de Visbeekvallei voldoende vervellingen van zowel volwassen als juveniele indivi-

duen beschikbaar zijn, of er moeten tijdreeksen van vervellingen beschikbaar worden 

gedurende het project. 

3. Bepalen van de migraties tussen de twee deelpopulaties van het Groot Schietveld op 

basis van tijdreeksen van vervellingen. Dit punt is onder voorbehoud dat er stalen be-

schikbaar zijn over meerdere jaren cf. Wang & Whitlock (2003). 

Antwoorden op deze vragen moeten leiden tot aanbevelingen voor het duurzaam in stand houden 

van de adderpopulaties, rekening houdende met de impact van de N133. De genetische resultaten 

zullen ook inzicht geven in het afbakenen van zogenoemde ESU (Evolutionary Significant Units), 

eenheden die onafhankelijk van elkaar beschermd moeten worden. 
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2 Adder 

De adder (Vipera berus, L.) behoort tot de familie Viperidae (adders) en is een stevig gebouwde 

slang met een relatief korte staart en een duidelijk van de romp te onderscheiden kop (van 

Leeuwen, 2009). Hij komt in vrijwel heel Europa voor en in delen van Azië en is de enige giftige 

slang in België en Nederland. Het gif wordt gebruik om prooien te doden maar ook ter verdediging 

(Creemers & Van Delft, 2009). 

Adulte adders worden ongeveer 50 tot 70 centimeter lang, afhankelijk van het gebied waarin ze 

leven. Mannetjes blijven kleiner dan wijfjes (♀ gemiddeld 58 cm en ♂ gemiddeld 54 cm), hebben 

verhoudingsgewijs een langere staart in vergelijking met vrouwtjes, zijn contrastrijker en hebben 

meestal een sterker geprononceerde rugstreep. De kenmerken en verhoudingen zijn afhankelijk 

van de locatie; exemplaren in laaglanden zijn bijvoorbeeld langer dan soortgenoten die in berg-

streken leven (Creemers & Van Delft, 2009). Het langste exemplaar dat ooit gemeten werd, was 91 

cm lang maar dergelijke exemplaren zijn zeldzaam (Ameling, 1978). De lichaamslengte is vooral 

voor mannetjes belangrijk omdat er een positieve correlatie bestaat met het reproductief succes 

(Ursenbacher et al., 2009a). Het gewicht is afhankelijk van de leeftijd, conditie en seizoen. Bij wijf-

jes is het gewicht tevens sterk afhankelijk van de tweejarige voortplantingscyclus. Nadat ze jongen 

gekregen hebben, zijn ze tot aan het daarop volgende jaar erg mager (Creemers & Van Delft, 

2009). Zoals bij een groot aantal predatoren is de optimale lichaamslengte en het voortplantings-

succes afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid (van Leeuwen, 2009). Adders voeden zich met 

muizen, reptielen, amfibieën en nestvogels. Voedselvoorkeuren zijn sterk afhankelijk van gebied 

tot gebied ten gevolge van prooibeschikbaarheid (Lenders et al., 2002). Jonge adders voeden zich 

voornamelijk met jonge kikkers (Rana temporaria en Rana arvalis) en hagedissen (Zootaca vivipa-

ra) (Dorenbosch & Van Hoof, 2000). 

De voornaamste predatoren van adders zijn roofvogels, kraaiachtigen en vossen. Hoewel man-

netjes tijdens het paarseizoen grote afstanden kunnen afleggen op zoek naar wijfjes en hiervoor 

gevechten leveren die hen kwetsbaarder maken voor predatie, blijkt er geen verschil te zijn voor 

predatierisico tussen beide geslachten (Andrén, 1985). Dit is waarschijnlijk te wijten aan de hogere 

predatiekans bij wijfjes in de zomer. Zij moeten dan gedurende lange tijd zonnebaden om voldoen-

de energie te hebben om hun eitjes intern uit te broeden (Andrén, 1985). 

2.1 Herkenning 

Adders zijn te herkennen aan de brede driehoekige kop, ko-

perbruine tot rode ogen met verticale pupil, de wat uitste-

kende schub boven het oog, gekielde rugschubben, onge-

deeld anaalschild en het zigzagpatroon op de rug. De li-

chaamskleur is variabel en verschilt sterk tussen populaties 

en individuen. Mannetjes hebben vaak een grijze tot beige-

achtige grondkleur. Bij wijfjes is de grondkleur beige tot 

(rood)bruin. Beide geslachten hebben op de rug een duidelij-

ke donkere lijn of zigzagstreep en op de flanken een rij don-

kere vlekken. Bij mannetjes zijn deze rugstreep en flankvlek-

ken donkerder en contrasteren sterker dan bij vrouwtjes 

(Creemers & Van Delft, 2009). De onderzijde van de staart is 

roodachtig; bij adders uit sommige populaties is de staart-

punt geheel rood gekleurd. Van andere slangen is geweten dat de staartpunt een opvallende kleur 
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heeft en als een kronkelende worm wordt bewogen waardoor insectenetende prooidieren gelokt 

worden (Creemers & Van Delft, 2009). Van de adder is dit gedrag niet bekend. Bij juveniele dieren 

is het kleurverschil tussen de geslachten verwaarloosbaar, hier kan het aantal buikschubben ge-

bruikt worden om het geslacht te bepalen. 

Een adder is gemakkelijk te onderscheiden van andere in Vlaanderen voorkomende slangen en 

hazelwormen. Hij heeft bij helder licht als enige een verticale spleetpupil, is zwaarder gebouwd en 

heeft een staart die veel korter is en abrupt eindigt. Adder heeft een opstaande snuit, terwijl de 

andere soorten een afgeronde snuit hebben (Creemers & Van Delft, 2009). De ogen van de ring-

slang (Natrix natrix) neigen meer naar geel en de pupil is rond. De gladde slang (Coronella austria-

ca) heeft net als de adder roodoranje ogen maar net als de ringslang een ronde pupil. De zigzagte-

kening op de rug komt veel voor bij adders maar soms ook bij andere slangen wat tot verwarring 

kan leiden bij soorten buiten de Benelux. De schubben van de adder zijn evenals bij de ringslang 

gekield, wat betekent dat ze niet plat zijn maar een Λ- vorm hebben. Hiermee verschilt de adder 

van de gladde slang, die ongekielde (gladde) schubben heeft, wat ook aan de vervellingshuiden te 

zien is. 

2.2 Biologie 

Adders leven strikt solitair en mijden elkaar zoveel mogelijk, behalve in de paartijd en tijdens de 

winterslaap waarbij de dieren gezamenlijk overwinteren. Het paarseizoen begint kort nadat de wijf-

jes uit hun winterslaap ontwaken. Mannetjes verlaten als eerste de winterverblijven, 20 tot 40 da-

gen voor de wijfjes, om de spermiogenese op gang te brengen (Herczeg et al., 2007). Algemeen 

gebeurt dit begin maart maar soms ook al eind februari, afhankelijk van bodem- en luchttempera-

tuur, en ligging van het winterverblijf in het terrein. Omdat wijfjes slechts om de twee/drie jaar 

paren, is de seks-ratio van de seksueel actieve adder scheef getrokken in het voordeel van de 

mannetjes. Deze scheeftrekking maakt dat mannetjes soms (schijn)gevechten voeren om tot bij 

een ontvankelijk wijfje te geraken, waarbij de zwaarste mannetjes deze gevechten winnen. Deson-

danks kan ook paring met kleinere mannetjes voorkomen omdat het dominante mannetje bezig is 

de toegang tot de wijfjes te verdedigen. Aldus paart een wijfje vaak meerdere keren, soms met 

hetzelfde mannetje, soms met verschillende mannetjes (Ursenbacher, 2005; Ursenbacher et al., 

2009a). Ongeveer 17 procent van de nesten bevat nakomelingen van verschillende vaders. Derge-

lijke nesten bevatten ook minder dode of zwakke jongen (Mattison et al., 2007). 

Na de winterslaap en tijdens het voorplantingsseizoen worden soms grote verplaatsingen gedaan 

waarbij water geen onoverkomelijke barrière is. De maximale seizoenale afstanden die geobser-

veerd werden, zijn ± 3 km in Nederland (Creemers & Van Delft, 2009), 1500 m in Vlaanderen 

(Claus, 2007) tot maximaal 1900 m in andere delen van Europa (Presst, 1971). Grote afstanden 

zijn zeldzaam en hoewel adder een eerder sedentaire soort is, werden wel al verplaatsingen waar-

genomen tussen voortplantingssites, voedingsplaatsen en winterverblijven (Moser, 1988; 

Ursenbacher, 2005). Tijdens deze verplaatsingen bewegen de slangen zich meestal door houtkan-

ten, bermen, hagen en sloten, hoewel mannetjes op zoek naar een partner vaak meer open terrein 

doorkruisen. Adderdensiteiten binnen geschikte habitatten beperken zich meestal tot één adult per 

hectare, hoewel in sommige populaties densiteiten tot zeven adders per hectare bereikt worden 

(Thomas, 2005; van Leeuwen, 2009). De seks-ratio binnen een populatie is ongeveer gelijk (1:1) 

(Thomas, 2005). 

De adder is koudbloedig en kan zijn lichaamstemperatuur niet inwendig regelen. Gedurende de 

zomer schuilt hij op het heetst van de dag om oververhitting te voorkomen en zoekt de beschutting 

van het hol of vegetatie op. Hij is schemeractief en komt alleen 's ochtends en 's avonds tevoor-

schijn. In de lente en de herfst, als de temperaturen optimaal zijn, is de adder ook overdag te vin-
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den. De slang neemt vaak ─ vlak bij de schuilplaats ─ een zonnebad om het lichaam op te warmen. 

Drachtige vrouwtjes zonnen 's zomers vaak om de ontwikkeling van de embryo's te stimuleren. 

Hierbij lopen ze een zeker risico omdat ze zich op deze manier blootstellen aan predatoren. De 

zonplaatsen van de wijfjes worden vaak meerdere jaren gebruikt (Creemers & Van Delft, 2009). De 

mannetjes beginnen al vroeg in het jaar te zonnen en na de eerste vervelling worden de vrouwtjes 

opgezocht voor de paring. Hierbij kunnen de dieren afstanden van enkele honderden meters per 

dag afleggen. Na een dracht van drie tot vijf maanden, worden drie tot twintig jongen geboren 

(Creemers & Van Delft, 2009). Het duurt ongeveer drie tot vier jaar voordat adders geslachtsrijp 

zijn, in de regel gaat dit sneller bij de mannetjes. In de natuur worden ze gemiddeld tien tot twintig 

jaar oud (Bernström, 1958). 

Afhankelijk van de temperatuur, lichtintensiteit en daglengte gaan adders in oktober in winterslaap, 

waarbij populaties vaak gedurende tientallen jaren trouw zijn aan dezelfde hibernacula. Deze filo-

patrie kan de genetische uitwisseling tussen hibernacula beperken en kan op termijn leiden tot het 

ontstaan van subpopulaties (Lougheed et al., 1999). Het winterkwartier is ongeveer 15 tot 20 cen-

timeter diep en bestaat uit vorstvrije holen in zon beschenen, hoger gelegen gedeelten van het 

terrein, op droge plaatsen die niet kunnen overstromen of bevriezen (Mattison et al., 2007). 

2.3 Habitat 

De habitat van de adder varieert van open plekken in bossen, bosranden en rotsige bergstreken tot 

graslanden, spoorwegbermen en heidegebieden (Creemers & Van Delft, 2009). Ze gedijen het best 

in natte heidegebieden met voldoende schuilplaatsen bestaande uit dichte vegetatie en/of grote 

objecten als rotsen of holen van andere dieren. Met name vegetatie is belangrijk, omdat de adder 

hierin schuilt en zich onder dekking ervan ook makkelijker kan verplaatsen. Helaas zijn deze habi-

tatten zeldzaam geworden. Volgens een studie uit 1987 hebben mannetjes een home range die 

kan oplopen tot 5,2 ha en gebruiken reproductieve wijfjes slechts 0,76 ha (Neumeyer, 1987). Dit is 

in tegenspraak met Thomas (2005) die enkel home ranges vond van 0,4 en 0,7 ha voor mannetjes 

en wijfjes respectievelijk. Volgens Völk & Thiesmeier (2002) ligt de dichtheid van adders waar-

schijnlijk op drie à vier volwassen dieren per hectare; op 250 hectare kunnen dat er 1000 zijn. Na 

de voortplantingsperiode wordt de grootte van de home range tussen beide seksen gelijk. Karakte-

ristiek voor de wijfjes zijn de meer zuidelijk georiënteerde gebieden omdat zij een hogere li-

chaamstemperatuur nodig hebben (van Leeuwen, 2009). 

De totale oppervlakte heiden en vennen in Vlaanderen bedraagt volgens een analyse van de Biolo-

gische Waarderingskaart (BWK) 11 700 ha of 0,21% van de totale oppervlakte (Wils et al., 2004). 

De grote, aaneengesloten heidegebieden in Antwerpen en Limburg bevinden zich in militaire do-

meinen (5780 ha in totaal) en in enkele Vlaamse natuurreservaten (Kalmhoutse Heide, Mechelse 

Heide, Teut-Tenhaagdoornheide). De weinige heidegebieden in Oost- en West-Vlaanderen en 

Vlaams-Brabant zijn sterk geïsoleerd en beperkt in oppervlakte. Bijna 70% of 8070 ha van de 

Vlaamse heidegebieden valt onder de Speciale Beschermingszones van de Vogel1- en Habitatricht-

lijn2 (Hens et al., 2005). Ook al in het verleden werd de adder door de mens bedreigd. In de 19e 

eeuw en het begin van de 20e eeuw werd deze giftige slang als een gevaar gezien voor mens en 

vee en bijgevolg in grote getalen gevangen en afgemaakt. Zo werden in het oosten van Frankrijk 

op 27 jaar tijd ongeveer 570 000 adders (Vipera aspis en Vipera berus) gedood (Kaufmann, 1893). 

                                                
1 Vogelrichtlijn Parlement E., Unie R.v.d.E. (1979). Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van 

de vogelstand - VOGELRICHTLIJN. In: Unie E., (editor). 2009/147/EG. Brussel: Europese Unie. p 1-18. 
2 Habitatrichtlijn Gemeenschappen R.v.d.E. (1992). Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 

instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora, HABITATRICHTLIJN. In: Unie E., (editor). 97/62/EG. 

Brussel: Europese Unie. p 1-66. 
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2.4 Verspreiding 

De adder heeft een groot verspreidingsgebied dat zich uitstrekt van Groot-Brittannië tot op het 

Russische eiland Sachalin ten noorden van Japan (Creemers & Van Delft, 2009). In het noorden 

komt het areaal boven de poolcirkel en loopt door Scandinavië en het noorden van Rusland; in het 

zuiden loopt het tot het zuiden van Frankrijk en het noorden van Italië en Griekenland. In het 

noordelijke deel van het verspreidingsgebied komt adder vooral voor rond zeeniveau terwijl hij in 

het zuiden in berggebieden (tot 3000 m) te vinden is. 

In België komt de adder in Wallonië nog relatief talrijk voor in de Condroz en de Fagne-Famenne. 

Hier zijn een veertigtal populaties gekend die zich voornamelijk rond de Maas en enkele van haar 

bijrivieren situeren. Al deze populaties zijn echter effectief geïsoleerd van elkaar, zijn relatief klein 

en hebben nood aan beheer om ze veilig te stellen voor de toekomst (Bonte, 2012). Ook op de 

Hoge Venen bevindt zich een kleine populatie, waarschijnlijk ontstaan uit een recente introductie 

(Pers. Comm. Robert Joris, In: Bonte, 2012). In Vlaanderen wordt adder nog slechts in de provin-

cie Antwerpen, in de Noorderkempen aangetroffen (Claus, 2007) terwijl we uit historische gege-

vens (Parent, 1968) weten dat adders tot in de jaren 1950 voorkwamen in een relatief groot ge-

bied dat zich uitstrekte op de grenszone van de Noorder- en Middenkempen. De verspreidingsatlas 

van amfibieën en reptielen in Vlaanderen (Bauwens & Claus, 1996) vermeldt voor de periode 1985-

1994 adderwaarnemingen in drie, geïsoleerde populaties. De grootste populatie bevindt zich in het 

militair domein van Brasschaat-Brecht-Wuustwezel (Groot Schietveld). De grootte van deze popu-

latie wordt voorzichtig geschat op enkele duizenden individuen (Pers. Comm. Dirk Bauwens & Katja 

Claus). Een tweede populatie leeft in Lille en Beerse (Visbeekvallei) waar ze voorkomt op twee 

kleine geïsoleerde heidegebieden. Hier worden, naast waarnemingen uit de jaren 1980, ook recent 

nog regelmatig adders waargenomen. Het betreft een kleine, maar zich voortplantende populatie. 

Een onlangs ontdekte derde populatie leeft in het Stappersven, deelgebied van de Kalmthoutse 

heide. De oorsprong van deze populatie is nog ongekend maar tot op heden werden een twintigtal 

adders van verschillende leeftijdsklassen gezien. Een vierde mogelijke populatie leeft in kleine hei-

derestantjes in en rond een groot bosgebied in de omgeving van Zoersel. Volgens Claus (2007) 

dateert de meest recente waarneming echter van 1983 en sindsdien is geen verder onderzoek ver-

richt. Waarschijnlijk zijn geschikte adderbiotopen hier zo schaars geworden, dat het zeer de vraag 

is of de adder er nu nog kan overleven (Claus, 2007). 

De huidige leefgebieden liggen volledig geïsoleerd van elkaar zodat uitwisseling en herkolonisatie 

vanuit andere gebieden in de omgeving uitgesloten is. Zo vermeldde Claus (2007) dat de dichtst-

bijzijnde adderpopulatie zich in Nederland (Meinweg; ± 100 km) bevindt. De adderpopulaties in 

Wallonië (Percsy et al., 1997) liggen ± 120 km verder dan deze uit de provincie Antwerpen en ook 

de Veluwe populatie ligt te ver (± 150 km) om uitwisseling mogelijk te maken. Door zijn klein ver-

spreidingsgebied en de afname in grootte ervan, belandde adder op de Rode Lijst van amfibieën en 

reptielen in Vlaanderen onder status ―met uitsterven bedreigd‖ (Bauwens & Claus, 1996). 

2.5 Genetische achtergrond 

Over de hele wereld ─ maar vooral in geïndustrialiseerde landen ─ worden veel reptielsoorten met 

uitsterven bedreigd (Corbett, 1989). Bijgevolg is een groot deel van deze soorten in West-Europa 

beschermd. De belangrijkste bedreigingen zijn het verlies aan, het vernietigen van, en een toene-

mende fragmentatie van de habitatten. Habitatfragmentatie leidt tot een afname van de populatie-

grootte en een grotere isolatie van de resterende populaties (Groom et al., 2006). Een kleinere 

populatieomvang vergroot de kans op extinctie (uitsterven) omdat het risico toeneemt dat popula-

tieschommelingen ten gevolge van veranderingen in de omgevingsomstandigheden (bv. strenge 
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winters) of ten gevolge van demografische factoren (slechte rekrutering gedurende één of meerde-

re jaren) of gewoon door toeval (scheef getrokken verhouding tussen geslachten bij de nakomelin-

gen), de populatiegrootte tot nul kunnen herleiden. Isolatie zorgt ervoor dat de effectieve popula-

tiegrootte in slechte omstandigheden minder goed gebufferd is om schommelingen op te vangen 

dan populaties waartussen voortdurend uitwisseling van individuen plaatsvindt. Tevens hebben 

talrijke studies aangetoond dat een afname in effectieve populatiegrootte, de genetische diversiteit 

van een soort negatief beïnvloedt (Frankham, 1995; 2005), wat op zijn beurt ook leidt tot een ver-

hoogde kans op uitsterven (Frankham, 2005). 

Genetische diversiteit is een centrale vereiste voor het duurzaam behoud van soorten en hun popu-

laties (Höglund, 2009; Jost, 2008). Genetische diversiteit is noodzakelijk opdat populaties kunnen 

evolueren en zich kunnen aanpassen aan veranderende omgevingsomstandigheden (Frankham, 

2005; Höglund, 2009). Binnen een soort geeft de genetische diversiteit tal van aanwijzingen over 

de demografische geschiedenis van deze soort maar geeft ze ook indicaties over risico’s op uitster-

ven, en potenties van evolutionaire aanpassing aan veranderende omstandigheden. Hoe hoger de 

genetische diversiteit, hoe groter de kans is dat een soort zich aan veranderende of wisselende 

omgevingsomstandigheden kan aanpassen. Een lage genetische diversiteit kan leiden tot een ver-

hoogde mate van inteelt die de fitness van de individuen in de populatie en dus de fitness van de 

populatie als geheel, verlaagt (Höglund, 2009). Dit verklaart ook meteen het belang van geneti-

sche diversiteit in de conservatiebiologie en de grote interesse van de conservatie genetici hier-

voor. 

Kleine populaties zijn kwetsbaar voor extinctie door het voorkomen van negatieve milieu- of demo-

grafische veranderingen. Binnen kleine populaties vergroot ook de kans dat verwante individuen 

met elkaar zullen voortplanten, wat onvermijdelijk leidt tot een verlies van genetische variatie 

(Spielman et al., 2004). De populatiegrootte is negatief gecorreleerd met inteelt en genetische 

drift. Daarom is het belangrijk dat populaties groter zijn dan de minimale leefbare populatiegrootte. 

Genetische drift is een belangrijk proces bij genetische diversiteit. Bij het doorgeven van genen van 

de ene naar de andere generatie kan genetische variatie verloren gaan. Naast de invloed van gene-

tische drift op een populatie, hebben ook selectie, migratie, inteelt en bottlenecks hun invloed op 

de genetische diversiteit. Een lage genetische diversiteit leidt in veel gevallen tot een lagere fitness 

van de individuen in de populatie. Factoren als groei, levensverwachting en reproductief succes 

kunnen een indicatie geven van een lage genetische diversiteit (van Leeuwen, 2009). 

Achteruitgang in genetische diversiteit werd al vaak aangetoond bij bedreigde soorten die uit kleine 

(geïsoleerde) populaties bestaan (Frankham, 1996). Een klein adaptief potentieel verhoogt de kans 

op lokale extinctie, zeker wanneer veranderingen in milieuomstandigheden optreden (Frankham et 

al., 2004). Desondanks is een lage genetische diversiteit niet per definitie slecht omdat schadelijke 

allelen kunnen verdwijnen (verloren gegaan door selectie), en de genetische basis van de populatie 

geoptimaliseerd wordt voor de huidige omstandigheden. Tegelijk kunnen veranderingen in de mili-

euomstandigheden dramatische effecten hebben op de populatiedynamiek omdat populaties niet in 

staat zijn zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden omwille van hun lage geneti-

sche diversiteit (van Blitterswijk et al., 2005). Het uitzetten van niet aangepaste individuen van 

andere populaties om de genetische diversiteit te verrijken, kan dan weer leiden tot een outbree-

ding depressie, het verlies aan lokale adaptatie en een afname in fitness (Frankham et al., 2004). 

Soorten zijn vaak gestructureerd in min of meer geïsoleerde populaties. Er zijn slechts weinig soor-

ten panmictisch, i.e. waar er volledige willekeurige partnerselectie is in de ruimte. In een panmicti-

sche populatie is de kans dat een individu paart met een dichte buur even groot als de kans op 

paring met een (momenteel) ver verwijderd individu. Daarom is het belangrijk om bij de bescher-

ming van een soort inzicht te hebben in de structuur van de populatie (Frankham et al., 2004). 

Inzicht in de genetische diversiteit en heterozygositeit laten ons toe om snel de genetische toe-
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stand van een bedreigde populatie in te schatten en een adequaat beheer voor te stellen. Een ge-

isoleerde en genetisch weinig diverse populatie heeft een veel groter risico om te verdwijnen dan 

een genetisch meer gevarieerde populatie (Ursenbacher, 2005). Het gebruik van moleculaire mer-

kers als microsatellieten maakt het mogelijk om in te schatten of populaties nog met elkaar in ver-

binding staan en al dan niet op een regelmatige basis dieren uitwisselen. Deze studie zal inzicht 

geven in de toestand van de genetische diversiteit en structuur binnen en tussen de adderpopula-

ties in Vlaanderen. 
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3 Materiaal en methoden 

3.1 Studiegebied 

3.1.1 Groot Schietveld 

Het Groot Schietveld (GSV) is een natuurgebied in de Antwerpse Noorderkempen dat ligt op grond-

gebied van de gemeenten Brasschaat, Brecht en Wuustwezel. Het gebied is militair domein en 

wordt actief gebruikt als oefenterrein voor de artillerie. De bossen en natuurwaarden worden door 

het Agentschap voor Natuur en Bos beheerd. Het dichtstbijzijnde natuurgebied is het Klein Schiet-

veld in Brasschaat, een soortgelijk natuurgebied op enkele kilometers naar het westen en ervan 

gescheiden door een beboste woonzone (GSV, 2012, beschikbaar op 22 januari 2013). 

Met zijn 1571 ha is het Groot Schietveld, op de Kalmthoutse Heide na, één van de grootste heide-

gebieden in Vlaanderen. Het centrale deel is nagenoeg volledig open en wordt gekenmerkt door 

een mozaïek van kleine tot grote vennen, vochtige dopheidevelden (Erica tetralix), gemengde hei-

develden en droge struikheidevelden (Calluna vulgaris). Pijpenstrootje (Molinia caerulea) zorgt in 

mindere of meerdere mate voor vergrassing. Het geheel is omgeven door een gordel van grove 

dennenbossen, gemengde eiken-berkenbossen en elzen-berkenbroekbossen. In het noordoostelijk 

deel zijn bovendien nog half natuurlijke graslanden met struwelen aanwezig (Claus, 2007). Langs 

de verschillende brandgangen die het gebied doorsnijden, zijn taluds ontstaan die door hun zon 

beschenen ligging interessant zijn voor reptielen. Naast adder, worden ook hazelworm (Anguis 

fragilis) en levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) aangetroffen (Claus, 2007). Het gebied evo-

lueerde in de loop van de tijd van een typisch open heidelandschap naar een complex van heide en 

bossen en een gedeelte cultuurgrasland. De meest opvallende evolutie is deze naar een verarmde 

en vergraste heide met voornamelijk aan de randen toenemende verbossing (Bulteel, 2002). Mo-

menteel ligt het terrein als een eiland in het midden van woon- en intensief bewerkt landbouwge-

bied (Claus, 2007). 

Het Groot Schietveld is opgenomen in de lijst van vogelrichtlijngebieden (Parlement & Unie, 1979) 

en is één van de militaire terreinen die onder het soort- en habitatbeschermingsproject DANAH 

vallen. Het is wegens zijn gebruik als militair oefenterrein slechts beperkt toegankelijk voor het 

publiek. 

De adderpopulatie bevolkt bijna het hele gebied met de grootste waargenomen concentraties in de 

delen waar regelmatig naar adder gezocht wordt. Volgens Claus (2007) is het weinig waarschijnlijk 

dat de adders homogeen over het gebied verspreid zijn omdat sommige deelgebieden omwille van 

hun vegetatiestructuur minder geschikt zijn. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Schietveld
http://www.danah.be/
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Figuur 1: Groot Schietveld met de verschillende deelgebieden waar adders zich lijken te concentreren. 

3.1.2 Visbeekvallei 

In Beerse, in het hart van de Antwerpse Kempen ontspringt de Visbeek (VIS) aan de rand van de 

Kempense cuesta. Via de zuidflank van de cuesta stroomt ze naar de vallei van de Kleine Nete 

(Scheldebekken). De Visbeekvallei is een uitermate gevarieerd natuurgebied, uniek in Europa van-

wege haar abiotiek en het landschap. Ze bestaat uit moerasbossen, kwelrijke hooilanden, droge en 

natte heide,... (Natuurpunt, 2012, beschikbaar op 22 januari 2013). 

De adderpopulatie van Lille-Beerse heeft betrekking op het gebied dat begrensd wordt door de 

rijksweg Antwerpen-Turnhout in het noorden, de baan Beerse-Gierle in het oosten, de E24 in het 

zuidwesten en de baan Lille-Wechelderzande-Vlimmeren in het westen. De aanwezigheid van ad-

ders binnen dit gebied is al van oudsher gekend bij lokale bewoners (Bauwens et al., 1995). Tot 

halverwege de jaren 1970 kwamen over het hele gebied vrij grote aantallen adders voor in de 

(toenmalige) heidegebieden. Daarna namen de aantallen gestaag af (Bauwens et al., 1995). Mo-

menteel worden slechts op twee kleine heiderelicten adders aangetroffen. Deze open plekken lig-

gen ingesloten tussen bos en agrarisch cultuurlandschap (Bonte, 2012). 

http://www.natuurpunt.be/nl/natuurbehoud/natura--en-life_1762.aspx
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Figuur 2: Visbeekvallei met de verschillende staalnameplaatsen, Kaulille en Beerzegem. 

3.1.3 Kalmthoutse heide 

De Kalmthoutse heide (KALM) is een natuurgebied in de provincie Antwerpen, nabij Kalmthout en 

de Nederlandse grens. Het gebied bestaat voornamelijk uit heide met vennen, zandverstuivingen 

en dennenbos. Het natuurreservaat maakt deel uit van een aaneengesloten natuurgebied dat zich 

aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens uitstrekt en een oppervlakte beslaat van on-

geveer 3750 ha. In 1984 werd in het kader van de Ramsar-conventie (Convention on Wetlands of 

International Importance Especially as Waterfowl Habitat) het gebied aangeduid en beschermd als 

waterrijk gebied van internationale betekenis. Op Europees vlak werd de Kalmthoutse Heide in 

1988 erkend als Speciale Beschermingszone voor Vogels (Parlement & Unie, 1979). In 1996 werd 

het gebied toegevoegd aan de lijst van Habitatrichtlijngebieden (Gemeenschappen, 1992) als een 

zone die omwille van haar bijzondere levensgemeenschappen zeker behouden moet blijven. 

De adderpopulatie in het Stappersven werd hier pas recent ontdekt. 

http://www.kalmthout.be/Kalmthoutse-Heide.html
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Figuur 3: De Kalmthoutse heide met het Stappersven waar de adders gevonden werden. 

3.2 Staalnamen 

Het genetisch onderzoek gebeurt door analyse van addervervellingen en cloacale uitstrijkjes 

(―swabstalen‖). Vervellingen dragen de voorkeur omdat hiervoor geen dieren gevangen en gema-

nipuleerd moeten worden en de verstoring bijgevolg verwaarloosbaar is. Aangezien in de meeste 

gevallen echter weinig vervellingen gevonden worden, worden daarom van levende exemplaren 

cloacale swabstalen genomen. Het nemen van cloacale en/of mondswabs is een ruim toepasbare 

methode om goedkoop, snel, gemakkelijk en met een minimale verstoring genetische stalen te 

nemen. Het gebruik van cloacale swabs is zeer handig bij diersoorten waarbij het openen van de 

mond niet mogelijk of ongewenst is, zoals adder (Miller, 2006). 

De techniek is gebaseerd op het nemen van swabs – i.e. een uitstrijkje van het slijmvlies – en 

voorkomt schadelijke verwondingen als bv. het knippen van tenen bij salamanders. Ook het bewa-

ren en transport van de swabs is niet moeilijk. Er zijn geen gevaarlijke of dure buffers voor nodig 

en bewaring op lange termijn reduceert de DNA-opbrengst niet waarneembaar (Poschadel & Möller, 

2004). Het swabben duurt slechts enkele seconden en verhindert dat het dier gedurende een lange 

periode gemanipuleerd moet worden. 

De beste maanden voor staalnamen zijn maart-april en augustus-september. De staalnamen op 

levende exemplaren gebeurt enkel door specialisten. Er zijn standaardformulieren voor bemonste-
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ring beschikbaar waarin o.a. volgende onderwerpen opgenomen worden: plaats coördinaten, om-

standigheden, lengte, gewicht, levensfase, leeftijd, geslacht, foto, … Het is de bedoeling om mini-

mum 25 maar idealiter meer dan 50 stalen te hebben per deelgebied en per generatie (verschillen-

de generaties zijn noodzakelijk voor inzicht in populatiestructuren en reproductie). Dat laat toe om 

een degelijke statistische analyse uit te voeren. 

Eenmaal de swabstalen en vervellingen verzameld zijn, worden deze in het genetisch labo van het 

INBO verder verwerkt en geanalyseerd. Voor het extraheren van het DNA maken we gebruik van 

een techniek gebaseerd op proteïnase K in PCR-buffer. Deze techniek garandeert voldoende kwali-

tatief DNA voor onderzoek met microsatellieten. Microsatellieten zijn zeer geschikte genetische 

merkers voor het bepalen van de genetische diversiteit van de verschillende populaties omdat ze 

zeer variabel zijn, over het hele genoom verspreid zijn en Mendeliaans overerven. Op deze manier 

kunnen ze een gedetailleerd beeld geven van de genetische staat van de soort. 

In een tweede fase worden bepaalde DNA sequenties geamplificeerd via polymerase ketting reac-

ties (PCR), opdat een grote hoeveelheid DNA voor verdere analyse beschikbaar wordt. In deze 

studie maakten we gebruik van multiplex PCR, een reactie die toelaat om verschillende fragmenten 

tegelijk te amplificeren. De verkregen fragmenten worden vervolgens van elkaar gescheiden door 

agarose gelelektroforese, een techniek waarbij DNA fragmenten onder invloed van een elektrisch 

veld doorheen de gel migreren en gescheiden worden op basis van verschil in grootte, vorm en 

lading. Een ABI automatisch sequentietoestel registreert de DNA fragmenten. 

Genetische merkers (o.a. microsatellieten) zijn stukjes DNA die 

verschillen in lengte en samenstelling en waarvan de overerving te 

volgen is. Iedere merker heeft een unieke plaats binnen het ge-

noom (totaal aantal genen van chromosomen van een individu). Als 

zo een stukje DNA bij verschillende individuen dezelfde lengte en 

samenstelling heeft, dan is met grote zekerheid te zeggen dat deze 

genetisch iets gemeenschappelijk hebben. Hoe groter de verande-

ringen (door mutaties) in lengte dan wel samenstelling, hoe minder 

verwantschap de onderzochte populaties op grond van deze merker 

vertonen. Merkers zijn daarom zeer geschikt om genen te lokalise-

ren en de genetische verschillen tussen individuen in kaart te bren-

gen (Janssen, 2010). 

3.3 Genetische analyse 

De mate van genetische diversiteit in een populatie is afhankelijk van het evenwicht tussen vier 

mechanismen: genetische drift, mutaties, selectie en genmigratie (gene flow). Genetische drift 

zorgt ervoor dat de allelfrequenties in een populatie veranderen tussen opeenvolgende generaties 

en dit louter door toevalsfactoren. In een populatie heeft niet elk individu eenzelfde reproductief 

succes waardoor de allelfrequenties tussen generaties door toeval zullen variëren. Wanneer er geen 

enkele genmigratie optreedt tussen populaties, zal genetische drift op lange termijn (gemiddeld 

4Ne generaties) en in afwezigheid van selectie leiden tot fixatie van één allel. Enkel mutatie leidt 

dan nog tot een verhoging van genetische diversiteit, maar dit effect is op korte tijdsschaal ver-

waarloosbaar. De merkers waarmee wij werken, microsatellieten, zijn selectief nagenoeg neutraal, 

waardoor selectie op de door ons gemeten en geschatte parameters nagenoeg geen effect heeft. 

Voor deze studie zijn dus vooral genmigratie en genetische drift belangrijke processen, terwijl mu-

tatie en selectie verwaarloosbaar zijn. 
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3.3.1 Genetische diversiteit 

De meeste schattingen van genetische diversiteit zijn gebaseerd op allel- en genotypefrequenties. 

Een allel is één van de mogelijke vormen van een gen. De allelen van een bepaald gen nemen de-

zelfde plaats of locus in op homologe chromosomen. Zijn de allelen op de twee loci verschillend dan 

is het gen heterozygoot. Een genotype is het geheel aan erfelijke eigenschappen van een individu. 

Het genotype bepaalt ─ samen met de invloed van omgevingsfactoren (lichtintensiteit, tempera-

tuur, etc.) ─ het fenotype of de verschijningsvorm van het dier. Natuurlijke populaties hebben een 

hoge genetische diversiteit die grotendeels verklaard kan worden door het samen voorkomen van 

varianten die als ―normaal‖ beschouwd worden en die in vergelijkbare frequenties voorkomen. 

Er zijn verschillende manieren om de genetische diversiteit in te schatten. Een eerste methode is 

het bepalen van het gemiddeld aantal allelen per locus (mean number of alleles; MNa) dat in 

een populatie voorkomt. Volgens Freeland (2005) is deze MNa gevoelig voor de steekproefgrootte 

omdat het aantal allelen dat in een populatie aangetroffen wordt, afhangt van het aantal individuen 

dat geanalyseerd wordt. Daarom wordt voor populaties met een verschillende steekproefgrootte 

vaak de allelic richness (AR) berekend. Deze geeft het aantal allelen per locus weer, gecorrigeerd 

voor het aantal stalen van de populatie met de kleinste grootte (Höglund, 2009). 

Een tweede methode is het berekenen van het percentage polymorfe loci (hoeveel procent van 

de gescreende loci zijn variabel). Een locus is polymorf wanneer het meest voorkomende allel een 

frequentie heeft die niet hoger is dat een bepaald percentage, zo sluit men extreem zeldzame al-

lelen uit. Meestal wordt 95% als criterium gebruikt. 

Een derde manier om de genetische diversiteit in te schatten is de heterozygositeit. Individuen in 

een populatie zijn ofwel homozygoot ofwel heterozygoot voor een bepaald locus. Men vergelijkt de 

verwachte heterozygositeit (He) met de geobserveerde heterozygositeit (Ho). De verwachte hetero-

zygositeit bekomt men wanneer de populatie zich in Hardy-Weinberg evenwicht (HWE) bevindt. Het 

theorema van Hardy-Weinberg, ook wel ―de grondwet van de populatiegenetica genoemd‖, veron-

derstelt een aantal assumpties: 

- De voortplanting in de populatie gebeurt louter toevallig zonder onderscheid naar genotype 

of fenotype (random mating); 

- Er is enkel seksuele voortplanting; 

- Er is geen natuurlijke selectie voor bepaalde genotypen aanwezig, alle individuen hebben 

dezelfde kans om te overleven en zich voort te planten; 

- De allelfrequentie kan niet veranderen door toevalseffecten (geen genetische drift); 

- Er is geen gene flow of genmigratie; 

- De populaties hebben een oneindig grote effectieve populatiegrootte. 

Om na te gaan of een natuurlijke populatie zich in HWE bevindt, worden de geobserveerde geno-

typefrequenties vergeleken met de verwachte genotypefrequenties onder HWE. Wanneer een po-

pulatie afwijkingen vertoont, kan dit wijzen op bv. inteelt of natuurlijke selectie (Freeland, 2005). 

Als maat voor afwijkingen van het HWE, gebruiken we de zogenaamde fixatie-index (Fis): 

 

Wanneer een populatie verdeeld is in geïsoleerde subpopulaties, dan is de heterozygositeit kleiner 

dan wanneer de populatie onverdeeld zou zijn. Als Fis > 0 dan zijn er minder heterozygoten dan 
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verwacht volgens het HWE (inbreeding). Als Fis < 0 dan zijn er meer heterozygoten dan verwacht 

volgens het HWE (outbreeding). 

3.3.2 Genetische differentiatie 

Naast het bepalen van de genetische diversiteit binnen populaties, is het interessant om ook de 

genetische diversiteit tussen populaties te bekijken. In hoeverre verschillen de populaties van el-

kaar of is er een genetische structuur te onderscheiden? We verwachten een hoge genetische diffe-

rentiatie tussen de drie populaties, Kalmthout, Visbeek en Groot Schietveld, omdat deze geogra-

fisch verspreid liggen. Binnen de Visbeekvallei en het Groot Schietveld verwachten we eveneens 

een genetische differentiatie tussen de subpopulaties omdat er vermoedelijk onoverbrugbare mi-

gratiebarrières tussen de leefgebieden zijn. Binnen het Groot Schietveld kan de N133 er immers 

voor zorgen dat een aanvankelijk grote populatie een sterke reductie ondergaat en opgesplitst 

wordt in kleinere subpopulaties die in meer of mindere mate van elkaar geïsoleerd geraken. Om 

deze genetische differentiatie na te gaan, passen we een Principal Coordinate Analysis (PCA) toe 

die een indicatie geeft van de genotypische diversiteit tussen de verschillende populaties. Een in-

schatting van de genetische diversiteit tussen subpopulaties gebeurt door het meten van Dest, een 

schatter voor de werkelijke differentiatie (Jost, 2008; Jost, 2009), die als volgt berekend wordt: 

 

Waarbij n het aantal populaties is, Ht de totale heterozygositeit van de populatie en Hs de geschatte 

heterozygositeit binnen subpopulaties. Voor deze schatters wordt de unbiased estimation van Nei & 

Chesser (1983) gebruikt. Daardoor is Dest gebaseerd op de genetische diversiteit in termen van 

effectieve aantallen allelen en kan ze alle waarden tussen 0 en 1 aannemen, onafhankelijk van de 

gemiddelde heterozygositeit (Ryman & Leimar, 2009). 

3.3.2.1 Genetische differentiatie in het Groot Schietveld 

Binnen een groot habitat als het Groot Schietveld bestaat de kans dat er door dispersie een geneti-

sche structurering plaatsvindt binnen de populatie. Dit kan leiden tot een differentiatie tussen ad-

ders in het noordoosten en het zuidwesten van het Schietveld. Aangezien de habitat sterk gestruc-

tureerd is, valt het te verwachten dat er bepaalde zones zijn waardoor adders moeilijk kunnen mi-

greren. Hierdoor kunnen subpopulaties ontstaan (bv. Marum versus Schietveld), die een zekere 

mate van isolatie vinden ten opzichte van elkaar. Deze subpopulaties worden begrensd door land-

schapselementen die als migratiebarrières fungeren. Vooral de verbindingsweg tussen Wuustwezel 

en Brecht (N133) lijkt in dat opzicht belangrijk. Daarom is het interessant om na te gaan in hoe-

verre er differentiatie opgetreden is binnen deze grote populatie. 

Dit doen we op door een distance-based reduncancy analysis (RDA) uit te voeren om de invloed 

van de geografische afstand op de globale populatie na te gaan. RDA is een regressiemethode 

waarbij je twee matrices met elkaar vergelijkt. RDA wordt hier gebruikt om het effect van ruimte-

lijke variabelen op de genetische variatie te bepalen. Wij gebruiken het om de correlatieve relatie 

tussen de aanwezigheid van de N133 en de genetische diversiteit na te gaan. Het gevonden pa-

troon wordt op significantie getest via een permutatietest. De statistische analysen werden uitge-

voerd met de statistische software R (R Development Core Team, 2011). 

3.3.3 Effectieve populatiegrootte 

Ten slotte wordt voor alle populaties de effectieve populatiegrootte geschat. Deze is immers van 

essentieel belang voor het behoud van de genetische diversiteit en het adaptief vermogen van de 

soort. De effectieve populatiegrootte (Ne) is dan ook een belangrijk begrip in het natuurbehoud. Ze 



Materiaal en methoden 

 
www.inbo.be Genetisch onderzoek van de adder in functie van duurzame bescherming op 

lange termijn 

21 

 

definieert de grootte van een ideale theoretische populatie (conform de Hardy-Weinberg assump-

ties, maar niet oneindig groot) die evenveel genetische drift ondergaat als de bestudeerde popula-

tie in kwestie. Elke afwijking van de assumpties (geen random partnerkeuze, wel selectie, niet elk 

individu draagt even sterk als verwacht bij aan de volgende generatie, … ) leidt tot een lagere ef-

fectieve populatiegrootte dan de werkelijke populatiegrootte. In de meeste gevallen is de effectieve 

populatiegrootte veel kleiner dan de census populatiegrootte. Belangrijke factoren die hiertoe bij-

dragen zijn het voorkomen van ongelijke seksratio’s, variatie in reproductief succes en een fluctue-

rende populatiegrootte. Voor natuurlijke populaties kan je stellen dat de ratio er als volgt uitziet 

(Frankham, 1995): 

 

Er bestaan verschillende methoden voor het schatten van de effectieve populatiegrootte. Meestal 

moet aan een groot aantal assumpties voldaan worden. Daarom is het aangewezen om meerdere 

methoden te gebruiken met verschillende assumpties. Als de resultaten congruent zijn, kan men ze 

als robuust beschouwen. 

3.3.3.1 Linkage Disequilibrium 

Een eerste methode schat Ne op basis van linkage disequilibrium (LD; Waples, 2006). Dit treedt op 

wanneer de allelen van twee of meerdere loci vaker samen voorkomen dan verwacht wordt op ba-

sis van hun frequenties (Freeland, 2005). Deze methode laat toe om de effectieve populatiegrootte 

te schatten van een populatie die slechts één keer in de tijd bemonsterd werd. Ze veronderstelt dat 

de populaties gesloten zijn, een aanname die min of meer opgaat voor de bestudeerde populaties. 

Deze methode is echter niet geschikt voor het bepalen van Ne voor de verschillende subpopulaties 

van het Groot Schietveld omdat hiertussen wel genetische uitwisseling voorkomt. Naarmate de 

effectieve populatie groter is (Ne >> 100) is deze methode weinig nauwkeurig. De grootste nauw-

keurigheid wordt bekomen in zeer kleine populaties (Ne < 50), waar linkage disequilibrium zeer 

sterk is. 

3.3.3.2 Temporele methode 

De meest betrouwbare benadering voor het schatten van de effectieve populatiegrootte is de tem-

porele methode. Zij veronderstelt dat genetische drift of veranderingen in de allelfrequenties op 

twee tijdstippen, omgekeerd evenredig is/zijn met de effectieve populatiegrootte. Deze verhouding 

kan gebruikt worden om Ne te schatten mits voldaan wordt aan bepaalde assumpties (Coombs et 

al., 2012; Nei & Tajima, 1981). Een eerste assumptie is dat de generaties discreet zijn (Luikart et 

al., 2010), een situatie die in realiteit niet vaak voorkomt omdat populaties leeftijdsstructuren heb-

ben die leiden tot overlappende generaties. Om hiermee om te gaan, hebben Jorde & Ryman 

(1995) een methode ontwikkeld die demografische gegevens (leeftijdsspecifieke overleving en 

reproductie) gebruikt voor het berekenen van een correctiefactor (C). Tegelijk wordt een maat voor 

genetische drift (F) berekend voor twee opeenvolgende cohorten. Op basis van deze waarden 

wordt de effectieve populatiegrootte met onderstaande vergelijking geschat waarin F’ de geneti-

sche drift is, gecorrigeerd voor de grootte van de cohorte en G de generatietijd: 

 

Volgens deze methode wordt Ne berekend voor drie verschillende maten van drift (GoNe; Coombs 

et al., 2012): Fs (Jorde & Ryman, 2007), Fc (Nei & Tajima, 1981) en Fk (Pollak, 1983). Deze maten 

geven een goed beeld van de genetische drift in grote populaties, maar in populaties die een bott-

leneck ondergaan hebben of bij allelen met zeer uiteenlopende frequenties geven ze een onder-

schatting. De schatter van Jorde & Ryman (2007), Fs, is een gecorrigeerde maat voor genetische 
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drift die een hoge nauwkeurigheid geeft, en ook accuraat de Ne meet van populaties met een 

scheefgetrokken reproductief succes zonder nood aan informatie over de variantie van de betrok-

ken gameten. Zelfs bij zeer lage steekproefgrootten en zeer zeldzame allelen blijft de schatting 

realistisch, maar de standaarddeviatie is wel groter dan bij de andere twee maten (Jorde & Ryman, 

2007). Het grote voordeel aan deze methode (GoNe; Coombs et al., 2012) is dat ze rechtstreeks 

werkt met heterozygositeit-schattingen, en dus zowel verlies van He door drift en directionele se-

lectie als toename van He door gene flow, stabiliserende selectie en hybrid vigour in rekening 

brengt. Met directe schattingen van de variantie in reproductief succes heb je het risico dat je maar 

één puntmeting in de tijd hebt, en ook de assumpties van niet-overlappende generaties zijn niet 

voldaan. 

Onze dataset bevat stalen van één vangstjaar met individuen van verschillende leeftijden, dus er is 

enige vorm van temporele variatie aanwezig. Toch zijn niet alle leeftijden gekend omdat ze niet op 

basis van uiterlijke kenmerken vastgesteld kunnen worden. Het gevolg is dat de adders enkel met 

zekerheid ingedeeld kunnen worden als juveniel, sub-adult of adult (ouder dan drie jaar). 

Voor deze analyse hebben wij op basis van gekende leeftijden en lengten ─ bekomen na 20 jaar 

monitoring op het Groot Schietveld ─ een grove indeling gemaakt in zes leeftijdsklassen. Ze zijn 

een benadering want volgens Madsen (1988) is lengte geen goede indicator voor de leeftijd van 

mannetjes omwille van het groot verschil in groeisnelheden. De zes leeftijdsklassen worden weer-

gegeven in Tabel 1. De eerste klasse bestaat uit juveniele adders die nog geen winter meegemaakt 

hebben, de tweede klasse bevat de sub-adulten die nog niet geslachtsrijp zijn, in de derde klasse 

zitten adders ouder dan vier jaar. Zij beginnen zich voort te planten. De vierde en vijfde klasse zijn 

volwassen adders die zich (succesvol) reproduceren en een hoge overlevingskans hebben. Ze zijn 

gemiddeld tussen zes en twaalf jaar oud. De laatste en zesde klasse omvat alle dieren ouder dan 

twaalf jaar. Zij worden minder vaak aangetroffen en worden verondersteld een lage overlevings-

kans te hebben (Forsman, 1993). Alle gegevens zijn grotendeels gebaseerd op cijfers van eiland-

populaties van adders (Andrén, 1985). 

Voor het inschatten van de demografische gegevens ─ nodig voor het berekenen van de correctief-

actor (C) ─ maken we gebruik van literatuurgegevens (Tabel 1). We gaan ervan uit dat de overle-

vingskans en reproductie voor mannetjes en vrouwtjes gelijk is (Forsman, 1993; Madsen, 1988). 

De reproductiegegevens zijn bepaald aan de hand van het gemiddelde voor adders op eilanden in 

de Baltische Zee (Forsman, 1993); ze zijn een benadering. 

Tabel 1: De indeling in zes leeftijdsklassen en de overleving en reproductie per leeftijdsklasse zoals die gebruikt 

worden voor het berekenen van de effectieve populatiegrootte volgens Jorde & Ryman (2007). 

Leeftijdsklasse Overleving Reproductie 

0-1 0,2 0 

2 0,5 0 

3-4 0,7 5 

5-8 0,8 10 

9-12 0,8 12 

> 12 0,0 0 

 

De effectieve populatiegrootte van de subpopulaties van het Groot Schietveld kunnen we ook 

schatten op basis van de verandering in genetische diversiteit, zoals aangegeven in volgende for-

mule: 
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Daarin verwijst t naar het aantal generaties, en zijn Ht en Ho de verwachte heterozygositeit (He) op 

respectievelijk het tijdstip 0 en het tijdstip t. De effectieve populatiegrootte die hier geschat wordt, 

is de gemiddelde effectieve populatiegrootte over de generaties heen (Gillespie, 1998). Hoewel we 

geen echte temporele stalen hebben, gebruiken we hier een substitutie van ruimte voor tijd (space 

for time substitution). We nemen aan dat de heterozygositeit van het Groot Schietveld als geheel 

de situatie weerspiegelt van voor de aanleg van de N133 (= H0). De N133 werd in de jaren 1960 

aangelegd als een kasseiweg en werd in 1982 geasfalteerd. Het tijdstip t stelt het aantal generaties 

voor sinds de aanleg van de N133 en Ht is de heterozygositeit van één van de deelpopulaties (Ma-

rum of Schietveld). 
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4 Resultaten 

In totaal werden verspreid over de drie populaties 699 individuele adders gevangen. Veruit de 

meeste informatie verkregen we uit de populatie van het Groot Schietveld (503 stalen). Uit de Vis-

beekvallei werden 27 stalen onderzocht, waarvan acht vervellingen verzameld in de periode 1994-

1995. Uit de recent ontdekte populatie in de Kalmthoutse heide zijn 13 adders succesvol geanaly-

seerd. Voor de analyse werden dubbele stalen en niet/onvolledig geamplificeerde genotypen ver-

wijderd. Tabel 2 geeft per (sub)populatie een overzicht van de in de analyse opgenomen stalen. 

Voor elk van de (sub)populaties wordt de genetische diversiteit binnen en tussen de populaties 

bekeken. Tevens wordt de effectieve populatiegrootte geschat. Deze waarde is belangrijk om een 

idee te krijgen van het duurzaam voortbestaan van de populatie. De Visbeekvallei bestaat uit twee 

subpopulaties, Kaulille en Beerzegem en voor het Groot Schietveld zijn er twee scenario’s: (1) twee 

subpopulaties gescheiden door de N133, Schietveld en Marum of (2) 15 subpopulaties ingedeeld op 

basis van de vangstplaatsen van de adders. 

Tabel 2: Overzicht van het aantal individueel gevangen adders en het aantal in de analyse opgenomen stalen per 

(sub)populatie. 

Populatie Subpopulatie 
Aantal (individueel) 

gevangen adders 

Aantal (individueel) 

geanalyseerde adders 

Groot Schietveld Afvloeiingskanaal 55 44 

 
Andere 33 24 

 
Bloemenveld 35 29 

 
Energa 25 19 

 
Lavendelheide 84 69 

 
Marum 1 26 19 

 
Marum 2 29 19 

 
Marum 3 15 12 

 
Marum 4 50 36 

 
Marum 5 63 50 

 
Marum 6 60 44 

 
Parking 21 21 

 
Talud Moerken 49 44 

 
Varenberg 39 36 

 Zweetheide 42 37 

 Marum 243 180 

 
Schietveld 383 323 

Visbeekvallei Beerzegem 27 17 

 
Kaulille 19 10 

Kalmthoutse heide   27 13 

 

4.1 Controle van de data 

De kwaliteitscontrole van de gegevens gebeurt door het nagaan van de aanwezigheid van nulal-

lelen via 10.000 Monte Carlo simulaties en het opstellen van 95% betrouwbaarheidsintervallen 

(MICRO-CHECKER; Van Oosterhout et al., 2004). Voor de subpopulaties Beerzegem, Kalmthout en 

Marum werden geen nulallelen aangetroffen. De subpopulaties Kaulille en Schietveld vertonen tel-

kens één locus (Vb-D’10 en Vb-B’2) dat tekenen van een nulallel heeft. Alle negen loci worden ge-

controleerd op Hardy-Weinberg evenwicht (GENEPOP; Raymond & Rousset, 1995). Er wordt getest 
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of de geobserveerde allelfrequenties in overeenstemming zijn met de verwachte allelfrequenties 

onder HWE. De loci die significant afwijken worden opgelijst in Tabel 3. Een locus dat afwijkt van 

het HWE, zeker als het nulallelen betreft, laat je in principe best uit de dataset. Hoewel, een afwij-

king van het HWE wijst op inteelt en is dus biologisch relevant. Omdat in onze dataset niet alle 

populaties tekenen geven van nulallelen ─ wat eerder wijst op het voorkomen van homozygoten ─ 

worden ze niet uit de analyse verwijderd. 

Tabel 3: Loci per (sub)populatie die significant afwijken voor het Hardy-Weinberg evenwicht. 

Populatie Subpopulatie Locus p-waarde 

Groot Schietveld Marum Vb-D'10 0,002 

 Schietveld Vb-3 0,035 

 
 Vb-A11 0,050 

Visbeekvallei Beerzegem -  

 
Kaulille Vb-B'2 0,044 

Kalmthoutse heide  Vb-B10 0,004 

 

4.2 Genetisch diversiteit binnen populaties 

Voor elke populatie worden de meest gebruikte populatie genetische parameters berekend (Tabel 

4). Aangezien het Groot Schietveld en de Visbeekvallei mogelijke metapopulaties zijn waarin sub-

populaties deels van elkaar geïsoleerd zijn, worden deze populatie genetische parameters ook voor 

de subpopulaties berekend. 

Omdat de staalgrootte per populatie verschillend is, werd voor elke populatie een rarefactiecurve 

opgesteld waarbij het gemiddeld aantal verschillende allelen per locus weergegeven wordt in func-

tie van een gestandaardiseerde staalgrootte. Uit deze curve (Figuur 4) blijkt dat zowel bij het klein-

ste (Beerzegem, N = 10) als bij het grootste staal (Schietveld; N = 323) de curve nog niet afge-

zwakt is en er dus nog geen saturatie bereikt is. Het aantal allelen dat waargenomen wordt, is dus 

sterk afhankelijk van de staalgrootte. 

 

Figuur 4: Het gemiddelde aantal verschillende allelen per locus in functie van een gestandaardiseerde staalgrootte 

voor de vijf bestudeerde adderpopulaties. 
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Tabel 4 geeft een overzicht van de berekende populatie genetische parameters. Hieruit blijkt dat de 

genetische diversiteit binnen de verschillende populaties zeer gelijkaardig is. Algemeen varieert de 

gemiddelde verwachte heterozygositeit (He) in het Groot Schietveld tussen 0,45 en 0,57. Voor 

Beerzegem en Kalmthout bedraagt He 0,47 en voor de populatie van de Kaulille 0,57. Voor deze 

kleine populaties is de verwachte heterozygositeit zelfs hoger dan voor het Groot Schietveld. Alge-

meen is de genetische diversiteit relatief hoog voor geïsoleerde populaties van deze grootte. De 

resultaten voor de Visbeekvallei en de Kalmthoutse heide moeten wel met de nodige omzichtigheid 

geïnterpreteerd worden omdat het hier over een beperkt aantal stalen gaat (N < 50). Desalniette-

min krijgen we een beeld van de situatie in beide gebieden. 

Het gemiddeld aantal allelen over alle loci per populatie schommelt tussen 3,0 en 5,22. Ze is het 

grootst in het Schietveld, wat ook te verwachten is aangezien hier de grootste steekproef genomen 

werd. De gemiddelde allelic richness varieert tussen 2,53 en 3,16. 

Alle populaties zijn hoog polymorf. Ze bestaan minstens uit de helft polymorfe loci op het 95% 

niveau, wat betekent dat het meest voorkomende allel een frequentie heeft die niet hoger is dan 

0,95. In Marum is het locus Vb-3 gefixeerd voor één allel en dat voor alle deelgebieden. Fixatie van 

allelen zorgt voor een reductie van de genetische diversiteit omdat, wanneer dit fenomeen op-

treedt, de populatie slechts één allel heeft op dat specifieke locus. De waarschijnlijkheid dat een 

nieuwe mutatie gefixeerd wordt in een populatie ten gevolge van genetische drift is omgekeerd 

evenredig met de effectieve populatiegrootte (Freeland, 2005). Dus hoe groter Ne hoe minder kans 

op fixatie (zie verder). 

In Figuur 5 worden de Ho en He voor alle (sub)populaties grafisch uitgezet. Deze figuur bevestigt de 

algemene regel dat in een populatie in evenwicht de heterozygositeit (Ho) toeneemt of afneemt 

met het gemiddeld aantal allelen. 

 

Figuur 5: Voor de verschillende subpopulaties van het Groot Schietveld werden op de linker as de gemiddelde 

verwachte (He) en waargenomen (Ho) heterozygositeit over alle loci uitgezet tegenover het gemiddeld aantal 

allelen over alle loci op de rechter as. 
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Tabel 4: Steekproefgrootte (N), gemiddeld aantal allelen per locus (MNa), gemiddelde allelic richness (MAR), ge-

middelde waargenomen (Ho) en verwachte (He) heterozygositeit en gemiddelde polymorfie op 95% niveau van de 

bestudeerde populaties Vipera berus (GENETIX; Belkhir et al., 2004). De drie grote populaties zijn onderverdeeld 

in hun respectievelijke subpopulaties. 

Populatie Subpopulatie N MNa MAR Ho He P(0,95) 

Groot Schietveld Afvloeiingskanaal 44 3,67 2,86 0,533 0,530 100,00% 

 
Andere 24 3,56 2,83 0,468 0,505 100,00% 

 
Bloemenveld 29 3,11 2,76 0,513 0,502 100,00% 

 
Energa 19 3,22 2,81 0,473 0,494 88,89% 

 
Lavendelheide 69 4,33 3,10 0,544 0,569 100,00% 

 
Marum 1 19 3,33 2,84 0,521 0,516 88,89% 

 
Marum 2 19 2,78 2,61 0,509 0,497 88,89% 

 
Marum 3 12 3,00 2,75 0,519 0,446 88,89% 

 
Marum 4 36 3,00 2,53 0,454 0,472 88,89% 

 
Marum 5 50 3,11 2,65 0,487 0,493 88,89% 

 
Marum 6 44 3,22 2,75 0,520 0,511 88,89% 

 
Parking 21 3,11 2,76 0,550 0,498 88,89% 

 
Talud Moerken 44 3,44 2,71 0,475 0,503 100,00% 

 
Varenberg 36 3,22 2,59 0,478 0,479 100,00% 

 Zweetheide 37 3,67 3,04 0,544 0,536 100,00% 

 Marum 180 3,67 2,78 0,496 0,517 88,89% 

 
Schietveld 323 5,22 2,93 0,514 0,536 100,00% 

Visbeekvallei Beerzegem 10 3,00 2,93 0,544 0,472 100,00% 

 
Kaulille 17 3,56 2,82 0,540 0,563 100,00% 

Kalmthoutse heide   13 3,00 3,16 0,575 0,471 100,00% 

 

Per populatie kan men berekenen of een bepaald locus al dan geen afwijking vertoont voor HWE, 

i.e. of de populatie homogeen is. Dit wordt gekwantificeerd met de fixatie-index (Fis) die de maat 

van inteelt tussen individuen van een subpopulatie berekent (Freeland, 2005). Een significante Fis-

waarde duidt op een onevenwicht. Een positieve waarde wijst op een relatief tekort aan heterozy-

goten (vergeleken met een populatie in HWE) en een negatieve Fis-waarde wijst op een relatieve 

overmaat. De grootste significante totale Fis-waarde vinden we terug voor Schietveld, wat wijst op 

een tekort aan heterozygoten in deze populatie (Tabel 5). Het Schietveld ondervindt dus een lichte 

vorm van inteelt omdat deze populatie uit deelpopulaties bestaat die onderling geen random ma-

ting kennen. Op deelpopulatieniveau is er geen significante Fis, en ondervinden de individuen geen 

inteelt binnen hun respectievelijke deelpopulatie. Voor Kalmthout en Beerzegem bekomen we zelfs 

negatieve Fis-waarden. Dit betekent dat de waargenomen heterozygositeit groter is dan verwacht, 

hetgeen vaak moeilijk te interpreteren is. Een plausibele verklaring is dat er selectie is voor indivi-

duen met een hogere graad van genoom-wijde heterozygositeit, omdat heterozygositeit vaak posi-

tief geassocieerd is met fitness (Frankham et al., 2011). 
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Tabel 5: Fis-waarden met aanduiding van significante afwijking (p < 0,05) van het Hardy-Weinberg evenwicht voor elke populatie, zowel voor alle loci samen als per locus 

(GENETIX; Belkhir et al., 2004). Significantie wordt aangegeven als een vetgedrukte waarde. Een leeg veld wil zeggen er slechts één allel aanwezig is. 

Populatie Subpopulatie N Vb-3 Vb-71 Vb-A11 Vb-A8 Vb-B'10 Vb-B'2 Vb-B10 Vb-B18 Vb-D'10 Totaal 

Groot Schietveld Afvloeiingskanaal 44 -0,000 -0,380 -0,052 -0,094 0,007 -0,054 0,222 0,097 0,174 0,007 

 
Andere 24 -0,045 -0,140 0,335 0,006 0,166 0,255 0,102 -0,033 0,165 0,095 

 
Bloemenveld 29 -0,000 0,305 0,097 -0,060 -0,280 -0,117 0,284 -0,093 -0,099 -0,005 

 
Energa 19  -0,271 -0,125 0,294 0,069 0,489 -0,078 0,077 -0,073 0,068 

 
Lavendelheide 69 0,214 0,018 -0,004 0,044 -0,039 0,018 -0,013 0,119 0,201 0,051 

 
Marum 1 19  -0,145 -0,360 -0,083 -0,053 0,045 0,050 0,303 0,230 0,017 

 
Marum 2 19  0,069 0,494 0,184 -0,377 0,071 -0,195 -0,235 0,062 0,003 

 
Marum 3 12  0,015 0,203 0,307 -0,356 -0,176 0,307 -0,333 -0,183 -0,047 

 
Marum 4 36  -0,200 0,454 -0,017 -0,037 0,086 -0,126 0,096 0,039 0,052 

 
Marum 5 50  -0,110 0,117 0,078 0,119 0,103 -0,095 -0,045 -0,006 0,024 

 
Marum 6 44  -0,162 0,003 0,141 0,032 -0,116 -0,065 0,202 -0,081 -0,007 

 
Parking 21  -0,023 -0,290 -0,119 -0,145 -0,012 -0,151 -0,252 0,252 -0,082 

 
Talud Moerken 44 -0,012 -0,061 0,162 0,162 -0,115 0,123 0,050 0,066 0,154 0,067 

 
Varenberg 36 0,000 -0,028 0,291 0,056 -0,143 -0,043 0,161 -0,203 0,029 0,015 

 Zweetheide 37 -0,059 -0,122 0,265 -0,022 0,168 -0,022 -0,045 -0,058 -0,017 -0,001 

 Marum 180 - -0,080 0,147 0,101 -0,012 0,024 0,003 0,067 0,069 0,043 

 
Schietveld 323 0,147 -0,061 0,113 0,033 -0,027 0,059 0,075 0,016 0,119 0,043 

Visbeekvallei Beerzegem 10 0,000 -0,200 0,224 -0,068 -0,145 -0,227 -0,333 0,000 -0,103 -0,100 

 
Kaulille 17 -0,208 -0,000 -0,108 -0,163 0,128 0,291 0,158 0,190 0,211 0,072 

Kalmthoutse heide   13 -0,100 -0,263 -0,053 -0,258 -0,048 -0,088 -0,833 -0,143 0,074 -0,178 
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4.3 Genetische differentiatie 

De PCA (Figuur 6) laat duidelijk zien dat de drie grote populaties, Groot Schietveld, Visbeekvallei 

en Kalmthoutse heide, sterk van elkaar gedifferentieerd zijn. Ook binnen de Visbeekvallei en het 

Groot Schietveld lijkt er differentiatie te zijn. Om deze beter in te schatten berekenen we de schat-

ter Dest. 

 

Figuur 6: Principaal Component Analyse van de vijf geanalyseerde subpopulaties: Beerzegem, Kaulille, Kalmthout, 

Marum, Schietveld (GENALEX; Peakall & Smouse, 2006). 

De mate van genetische differentiatie tussen populaties wordt gekwantificeerd met de schatter Dest 

(Jost, 2008; 2009) die een idee geeft van de absolute differentiatie. Tussen de drie gebieden is 

deze zeer hoog. Dit blijkt zowel uit de globale Dest-waarde (0,419) als uit de paarsgewijze schattin-

gen tussen de loci (Tabel 6) en over alle loci heen (Tabel 7). De geschatte differentiatie verschilt 

vrij sterk tussen de loci. Populaties met unieke allelen of zonder zeldzame allelen zullen sterk gedi-

vergeerd zijn voor deze loci. Ook uit de paarsgewijze schattingen tussen de populaties blijkt sterke 

differentiatie (Tabel 7). Zoals verwacht zijn Marum en Schietveld slechts zeer weinig gedifferenti-

eerd van elkaar. Ook de differentiatie tussen Beerzegem en Kaulille is lager dan tussen de andere 

verafgelegen populaties. Kalmthout is de meest gedifferentieerde van de populaties. 

Tabel 6: Geschatte actuele differentiatie Dest (Jost, 2008) voor elk locus tussen het geheel van de vijf populaties, 

met variantie (Var) en standaardafwijking (SE) en 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) op basis van 1000 permu-

taties (SMOGD; Crawford, 2010). 

Locus Dest Var SE 95% BI 

Vb-3 0,324 0,002 0,001 [0,252; 0,394] 

Vb-71 0,332 0,002 0,001 [0,264; 0,418] 

Vb-A11 0,358 0,001 0,001 [0,306; 0,438] 

Vb-A8 0,504 0,001 0,001 [0,462; 0,582] 

Vb-B’10 0,398 0,002 0,002 [0,340; 0,508] 

Vb-B’2 0,632 0,002 0,002 [0,555; 0,728] 

Vb-B10 0,523 0,001 0,001 [0,477; 0,593] 

Vb-B18 0,800 0,000 0,000 [0,784; 0,823] 

Vb-D’10 0,355 0,001 0,001 [0,336; 0,461] 
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Tabel 7: Harmonisch gemiddelde van de differentiatie (Dest; Jost, 2008) tussen de populaties (SMOGD; Crawford, 

2010). 

 Beerzegem Kaulille Kalmthout Marum Schietveld 

Beerzegem  0,125 0,420 0,364 0,368 

Kaulille   0,623 0,290 0,319 

Kalmthout    0,603 0,455 

Marum     0,048 

 

4.3.1 Genetische differentiatie binnen Groot Schietveld 

Dezelfde analyse werd gedaan voor de populaties binnen het Groot Schietveld om de interne diffe-

rentiatie in te schatten. De resultaten worden weergegeven in Figuur 7, Tabel 8 en Tabel 9. In de 

figuur is te zien dat ook binnen het Groot Schietveld differentiatie terug te vinden is, al is deze niet 

groot. Dit bewijzen ook de eerder lage globale Dest (0,041) en de waarden in de paarsgewijze Dest-

matrix. 

 

Figuur 7: PCoA-plot van de gemiddelde genotypische waarden voor elke subpopulatie van het Groot Schietveld. 
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Tabel 8: Geschatte actuele differentiatie Dest (Jost, 2008) voor elk locus binnen het Groot Schietveld, met variantie 

(Var) en standaardafwijking (SE) en 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) op basis van 1000 permutaties (SMOGD; 

Crawford, 2010). 

Locus Dest Var SE 95% BI 

Vb-3 0,002 0,000 0,000 [0.001; 0,005] 

Vb-71 0,035 0,000 0,000 [0,028; 0,078] 

Vb-A11 0,082 0,000 0,001 [0,062; 0,132] 

Vb-A8 0,029 0,000 0,001 [0,029; 0,088] 

Vb-B’10 0,018 0,000 0,000 [0,016; 0,061] 

Vb-B’2 0,072 0,000 0,001 [0,070; 0,141] 

Vb-B10 0,093 0,000 0,001 [0,083; 0,156] 

Vb-B18 0,080 0,000 0,001 [0,070; 0,134] 

Vb-D’10 0,101 0,000 0,001 [0,106; 0,172] 

 

De PCA-plot (Figuur 7) liet al uitschijnen dat er een effect is van de N133 op de genetische struc-

tuur binnen GSV. De populaties van Marum en Schietveld liggen aan beide zijden van de as. Via 

een generalised linear model (glm) zoeken we naar een mogelijke verklaring hiervoor. Uit de glm 

blijkt dat de eerste principale as (marginaal) significant is voor de indeling in twee populaties (p = 

0,05). De marginale significante p-waarde wordt potentieel verklaard door de negatieve punten die 

in Marum liggen en de positieve punten in Schietveld. Dit kan er op wijzen dat er een hardere 

grens bestaat tussen deze beide gebieden dan tussen de kleine subpopulaties onderling. Via een 

redundantie analyse (RDA) trachten we dit hard te maken door de N133 in het model op te nemen. 

Hieruit blijkt dat de eerste as (N133) een significante bijdrage heeft tot de opsplitsing in een oost-

west gradiënt, Schietveld versus Marum (R² = 0,82; p < 0,001; Figuur 8). De weg heeft dus wel 

degelijk een sterke invloed. Een meer diepgaande analyse kon verder geen significante indeling 

meer aantonen, al lijkt er binnen Schietveld ook een noord-zuid gradiënt voor te komen (Figuur 8). 

 

Figuur 8: Redundantie analyse op de data van het Groot Schietveld. Elk individu (vierkant) wordt op zijn staalna-

vangstplaats weergegeven, en de grootte van het vierkant geeft de lading weer op de respectievelijke RDA-assen. 

(links). De N133 heeft een significante invloed op de indeling in Schietveld en Marum; (rechts) Er lijkt een noord-

zuid gradiënt aanwezig te zijn binnen Schietveld maar deze is niet significant. 
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Tabel 9: Harmonisch gemiddelde van de differentiatie (Dest) tussen de populaties (Jost, 2008) (SMOGD; Crawford, 2010). 

 
Bloemen-

veld 
Energa 

Laven-
delheide 

Marum 1 Marum 2 Marum 3 Marum 4 Marum 5 Marum 6 Parking 
Talud 

Moerken 
Varen-

berg 
Zweet-

heide 

Afvloeiweide 0,000 0,000 0,003 0,004 0,003 0,008 0,024 0,048 0,060 0,000 0,000 0,018 0,002 

Bloemenveld  0,001 0,024 0,013 0,010 0,009 0,020 0,065 0,075 0,000 0,000 0,021 0,017 

Energa   0,016 0,017 0,020 0,032 0,039 0,040 0,046 0,000 0,006 0,038 0,001 

Lavendelheide    0,019 0,006 0,009 0,053 0,056 0,066 0,009 0,021 0,017 0,002 

Marum 1     -0,001 0,000 0,000 0,020 0,011 0,010 0,009 0,039 0,012 

Marum 2      0,001 0,004 0,039 0,029 0,003 0,004 0,011 0,025 

Marum 3       0,011 0,030 0,027 0,015 0,008 0,019 0,016 

Marum 4        0,031 0,022 0,025 0,030 0,065 0,054 

Marum 5         -0,001 0,053 0,089 0,127 0,059 

Marum 6          0,072 0,097 0,133 0,063 

Parking           0,001 0,014 0,016 

Talud Moerken            0,019 0,011 

Varenberg             0,032 
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4.4 Effectieve populatiegrootte 

4.4.1 Linkage disequilibrium 

De schattingen van de effectieve populatiegrootte via linkage disequilibrium (LD) worden weerge-

geven in Tabel 10. De effectieve populatiegrootten verschillen aanzienlijk en de betrouwbaarheids-

intervallen zijn groot. Vaak is dit een gevolg van de kleine steekproefgrootte die onnauwkeurige 

schattingen kan veroorzaken. Deze methode werd niet toegepast op de subpopulaties van GSV 

omdat een onderliggende assumptie is dat je een gesloten populatie hebt, terwijl we hier feitelijk te 

maken hebben (binnen Schietveld en binnen Marum) met verbonden populaties. 

Tabel 10: Schatting van de effectieve populatiegrootte Ne en het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) op basis van 

linkage disequilibrium (LDNE; Waples & Do, 2008). Allelen met een allelfrequentie < 0,02 worden uitgesloten. 

Populatie Subpopulatie Ne 95% BI 

 Marum 58 [39,2; 89,6] 

 
Schietveld 156 [106,4; 244,1] 

Visbeekvallei Beerzegem 12 [2,1; ∞] 

 
Kaulille 29 [8,8; ∞] 

Kalmthoutse heide   10 [2,0; ∞] 

 

4.4.2 Temporele methode 

Op basis van de geschatte leeftijden, werd de dataset in zes leeftijdsklassen onderverdeeld waar-

tussen de genetische drift vergeleken werd om daaruit de effectieve populatiegrootte af te leiden. 

De schattingen op basis van de Fs van Jorde & Ryman (2007) worden samengevat in Tabel 11. We 

rapporteren enkel deze resultaten omdat ze, gegeven onze data, de meest precieze Ne geven. An-

dere schatters waren wel zeer gelijkaardig. 

Tabel 11: Effectieve populatiegrootte schattingen met de temporele methode volgens de genetische drift schatter 

van Jorde & Ryman (2007). 

Populatie Subpopulatie Ne (Fs) 

Groot Schietveld Marum 67 

 
Schietveld 114 

Visbeekvallei Beerzegem 5 

 
Kaulille 4 

Kalmthoutse heide  11 

 

Tabel 12 geeft een overzicht van de parameters die gebruikt werden om binnen het Groot Schiet-

veld de gemiddelde genetische diversiteit over de generaties heen te schatten op basis van de he-

terozygositeit. Dit gebeurde op basis van onderstaande formule: 

 

Het tijdstip 0 in onze dataset reflecteert het moment waarop er nog geen N133 aanwezig was. De 

generatieduur van adders schatten we op zeven jaar. Beschouwen we 1960 als het begin van de 

isolatie (aanleg kasseiweg tussen Marum en Schietveld), dan zijn er 52/7 generaties verlopen. Be-

schouwen we 1982 als het begin van de feitelijke isolatie tussen Schietveld en Marum (asfaltering 

van de weg), dan is het aantal verlopen generaties gelijk aan 30/7. We bekomen dus twee schat-

tingen die uitgaan van een ander tijdstip van begin van isolatie. De berekening wordt voor beide 

jaartallen schattingen van isolatieduur uitgevoerd (Tabel 12). Het is aannemelijk dat de kasseiweg 

een begin van isolatie vertegenwoordigt, en dat de asfaltering de isolatiegraad heeft versterkt. De 
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feitelijke grootte van de effectieve populatie ligt waarschijnlijk tussen beide schatters in. Uit deze 

resultaten blijkt dat de effectieve populatie van Marum circa viermaal kleiner is dan de effectieve 

populatie uit Schietveld. Merk op dat deze schattingen het harmonisch gemiddelde over t genera-

ties weergeven, terwijl de andere schatters een puntmeting geven van de huidige effectieve popu-

latiegrootte. Aangezien het harmonisch gemiddelde sterk beïnvloed wordt door de kleinste waarde, 

is het feit dat deze tijds-geïntegreerde schatting gelijkaardig is aan de twee schattingen van de 

huidige Ne ─ een indicatie dat de populaties doorheen de tijd relatief stabiel zijn gebleven. 

Tabel 12: Schatting van de gemiddelde effectieve populatiegrootte (Ne) over de generaties heen op basis van het 

verschil in heterozygositeit (He) sinds de afscheiding van Marum door de bouw van de N133 (Gillespie, 1998). 

  Groot Schietveld Marum Schietveld 

He 0,543 0,517 0,536 

Generatietijd 7   

t1 N133 (1960) 7,49   

Ne (1960)  76 286 

t2 N133 (1982) 4,29   

Ne (1982)  44 165 
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5 Discussie 

5.1 Genetische diversiteit 

Deze studie laat zien dat de drie bestudeerde Vlaamse adderpopulaties, Groot Schietveld, Kalmt-

hout en Visbeekvallei, genetisch divers zijn en onderling sterk gedifferentieerd. De genetische di-

versiteit binnen de verschillende populaties is zeer gelijkaardig. Het gemiddeld aantal allelen vari-

eert tussen 3 en 5,22. Ze is het grootst in het Schietveld, wat ook te verwachten was omdat hier 

de grootste steekproef genomen werd. De gemiddelde allelic richness varieert tussen 2,53 en 3,16 

en het gemiddeld aantal private allelen tussen 0,11 en 0,83. 

Uit de rarefactiecurven waarin het gemiddeld aantal verschillende allelen per populatie weergege-

ven wordt tegenover een gestandaardiseerde staalgrootte, blijkt dat voor geen enkele populatie al 

saturatie bereikt is. Dit betekent dat het aantal waargenomen allelen per populatie waarschijnlijk 

heel sterk afhankelijk is van de staalgrootte en dat deze onvoldoende groot is om een goed beeld 

te krijgen van de allelische diversiteit binnen de populaties. Dit geldt zeker voor de populaties van 

de Visbeekvallei en Kalmthout. Merk op dat de verschillen die we vinden niet zozeer te wijten zijn 

aan een verschil in de moeite die we gestoken hebben in de staalnamen (sampling effort), omdat 

we zeker in de deelgebieden van de Visbeekvallei een relatief exhaustieve staalname hebben ge-

daan, terwijl we in Groot Schietveld een zeer groot staal konden nemen omdat er eenvoudigweg 

zeer veel adders zijn. De gevonden waarden zijn dus wel degelijk biologisch relevant en vergelijk-

baar. 

De heterozygositeit daarentegen is helemaal niet gevoelig aan de staalgrootte, en dus beter ge-

schikt om diversiteit te vergelijken, ook over verschillende populaties met een andere staalgrootte 

heen. De gemiddelde waargenomen heterozygositeit in de verschillende populaties bedraagt ± 

0,50 ─ wat vergelijkbaar is met de resultaten van Ursenbacher et al. (2009b): Zwitserland (0,48), 

de Franse Jura (0,49), het Centraal Massief (0,59) en de Atlantische Kust (Rennes; 0,50). 

De populatie van Schietveld ondervindt een lichte vorm van inteelt (significant negatieve Fis-

waarde) omdat deze populatie uit deelpopulaties bestaat die onderling geen random mating ken-

nen. Op deelpopulatieniveau daarentegen ondervinden de individuen geen inteelt binnen hun res-

pectievelijke deelpopulatie. In de subpopulatie Marum vertonen vier van de zes deelpopulaties een 

heterozygositeit-overschot. Marum werd in 2010 toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Mocht dit 

een effect hebben op de populatiegrootte, zou het allicht nog enkele generaties duren vooraleer de 

verstoring zichtbaar zou worden in de genetische diversiteit en structuur. 

Opvallend is dat de kleine populaties van de Visbeekvallei en Kalmthout een hogere waargenomen 

heterozygositeit hebben dan de populaties van het Groot Schietveld. Dat kan een gevolg zijn van 

een andere historiek van de populaties honderden tot duizenden jaren geleden, en toont ook aan 

dat de populaties van de Visbeekvallei nog niet heel veel genetische drift ondergaan hebben. In het 

geval de populaties 50 jaar geleden ook uit honderden tot duizenden individuen bestonden, zoals in 

GSV, dan zijn er nog altijd maar acht generaties drift geweest, wat echt niet zo veel is. Door toeval 

kan genetische diversiteit ook bij lage effectieve populatiegrootten behouden blijven. 

De populatie in Kalmthout werd pas in 2011 ontdekt. Dit roept vragen op of de dieren zich jaren-

lang verborgen konden houden in zo'n druk bezocht reservaat, dan wel of er sprake is van een 

(recente?) niet-gedocumenteerde introductie. Uit ons onderzoek blijkt dat de adders geen recente 

gemeenschappelijke oorsprong delen met de andere adders uit Vlaanderen. Om hierover meer 

duidelijkheid te krijgen, hebben we cytochroom B-sequenties uit de drie populaties vergeleken met 

sequenties uit Ursenbacher et al. (2006). In West- en Noord-Europa valt de adder uiteen, in grosso 

modo twee groepen. Eén groep omvat de noordelijke adders uit Nederland en Scandinavië, de an-

dere groep omvat Franse, Waalse en Zwitserse adders. Wanneer we onze stalen daarmee vergelij-

ken, komen de stalen uit Groot Schietveld en Visbeekvallei in de noordelijke groep terecht, terwijl 
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die van Kalmthout aansluiten bij de zuidelijke groep. Dit geeft dus aan dat de adders van Kalmt-

hout en de overige Vlaamse adders geen recente gemeenschappelijke oorsprong kennen, hoewel 

Kalmthout en Groot Schietveld slechts op een tiental kilometer van elkaar verwijderd zijn, en vroe-

ger (maximaal enkele honderden jaren geleden) via het Klein Schietveld met elkaar verbonden 

waren. De adders van Visbeekvallei en Groot Schietveld, hoewel beide populaties op dit gen ge-

fixeerd zijn voor een ander haplotype, zijn wederzijds de meest verwante op dit gen uit de hele 

dataset van Ursenbacher et al. (2006). Een verdere analyse met microsatellieten, waarbij popula-

ties uit West- en Noord-Europa worden vergeleken met de onze, kan meer informatie geven om-

trent de feitelijke herkomst van de populatie van Kalmthout, en kan, met wat geluk, de exacte 

bronpopulatie verhullen. De grote genetische diversiteit in de Kalmthoutse populaties op zich lijkt 

tevens een bottleneck of stichterseffect uit te sluiten. Let wel, een populatie gesticht met slechts 

tien individuen bijvoorbeeld, heeft al 95% van de heterozygositeit (en genetische diversiteit) van 

de bronpopulatie. 

5.2 Genetische differentiatie 

De schattingen van de genetische differentiatie (Dest) tussen de verschillende populaties zijn hoog. 

Vooral de adderpopulatie van Kalmthout is sterk gedifferentieerd van de andere vier populaties. Dit 

lijkt het gevolg van langdurige isolatie van de populaties onderling, hetgeen bij gebrek aan ecolo-

gische verbindingen tussen de populaties, en de voor adders grote afstanden, volstrekt binnen de 

verwachtingen valt. Dit zien we ook in de studie van van Leeuwen (2009) waarbij de populatie van 

het Groot Schietveld sterk gedifferentieerd is van de Nederlandse populaties ─ de kortste afstand is 

meer dan 100 km ─ terwijl de Nederlandse populaties onderling minder sterk gedifferentieerd zijn. 

Een lage genetische differentiatie hoeft overigens niet te betekenen dat er veel genetische uitwis-

seling is. Dat kan ook wijzen op relatief hoge effectieve populatiegrootten en een isolatie die van 

relatief recente oorsprong is, of een recente divergentie van populaties met een gemeenschappelij-

ke oorsprong. Een vergelijkende studie tussen de Nederlandse, Franse en Waalse populaties en 

Kalmthout kan mogelijk meer licht werpen op de fylogeografische oorsprong van deze laatste. Het 

feit dat de adderpopulatie in Kalmthout sterk geïsoleerd is, hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn. 

Monney & Ursenbacher (Pers. Obs.) vermeldden verschillende kleine populaties die ─ ondanks ze 

sterk geïsoleerd zijn ─ in staat zijn om gedurende tientallen jaren voort te bestaan in kleine gebie-

den van slechts enkele hectaren groot zonder duidelijke tekenen van inteeltdepressie (Ursenbacher 

et al., 2009b). Het tegenovergestelde is helaas ook al bewezen (Madsen et al., 1996). Binnen de 

Kalmthoutse Heide is echter wel veel leefgebied beschikbaar voor adders, waardoor deze populatie 

zou kunnen uitgroeien tot een duurzame populatie. Het feit dat de schatting van de effectieve po-

pulatiegrootte nog laag is, wijst erop dat dit nog niet het geval is. Genetische monitoring op lange 

termijn is dus nodig wil men het voortbestaan van deze populatie opvolgen en garanderen. 

Binnen het Groot Schietveld is de genetische differentiatie zeer gering, tenzij tussen Marum en 

Schietveld (Dest = 0,05). De isolatie tussen deze twee deelgebieden is nog relatief recent, minder 

dan tien generaties oud. Migratie-drift equilibrium, de situatie waarbij genetische drift exact door 

genmigratie gecompenseerd wordt en waarbij de genetische differentiatie een maat is voor genmi-

gratie, vraagt vaak tientallen tot honderden generaties om bereikt te worden. Bijvoorbeeld, bij een 

Ne = 100 en vijf migranten per generatie is differentiatie in evenwicht. 

Zolang men geen informatie heeft over in welk stadium van migratie-drift equilibrium populaties 

zich bevinden, kan men weinig uitspraken doen over genmigratie aan de hand van de hoeveelheid 

genetische differentiatie. De verwachting is dan ook dat de genetische differentiatie tussen Marum 

en Schietveld verder zal toenemen met de tijd, zeker indien, zoals de landschap genetische struc-

tuur en eerder ecologisch onderzoek (Claus, 2007) aangeven, er nagenoeg geen uitwisseling meer 

is tussen beide gebieden. Binnen beide deelgebieden lijken er daarentegen geen harde ecologische 

barrières te bestaan die genetische uitwisseling onmogelijk maken. 

Binnen Marum hebben de populaties 4, 5 en 6 een relatief hoge Dest-waarde in vergelijking met de 
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populaties ten zuidwesten van de N133. Dit is mogelijk een effect van isolation by distance aange-

zien deze de meest noordoostelijke populaties zijn. Het effect is echter beperkt en deels te verkla-

ren door de migratie van addermannetjes naar de wintergebieden van wijfjes op zoek naar een 

geschikte partner (Andrén, 1985). Anderzijds bekrachtig dit de conclusies uit eerdere studies dat 

migratie tussen dichtbij elkaar gelegen adderpopulaties vaak beperkt is omwille van filopatrie, wat 

wijst op het kleine migratiepotentieel van de adder (Madsen & Shine, 1992; Ursenbacher et al., 

2009b). 

De invloed van de N133 werd nagegaan door een redundantie analyse en werd significant bevon-

den. In deze analyse die zowel puur ruimtelijke effecten van isolation by distance integreert als het 

effect van de N133, komt de N133 er als belangrijkste variabele uit. De genetische afstand tussen 

deelpopulaties die aan weerskanten van de N133 voorkomen is groter dan de grootste genetische 

afstand die tussen deelpopulaties van Schietveld zelf te vinden is. Dit wijst er op dat de N133 een 

grotere barrière vormt dan een afstand van ca. vijf km doorheen het Schietveld. 

Binnen het Schietveld is er verder (op basis van de RDA) geen duidelijke structuur meer te onder-

scheiden. De paarsgewijze genetische afstanden binnen Schietveld daarentegen zijn soms wel sig-

nificant, wat wel degelijk op een onderliggende structuur duidt, al is die niet noodzakelijk eenduidig 

geografisch te interpreteren. Mogelijk ligt die eerder aan extra landschappelijke hindernissen. Een 

meer doorgedreven landschap genetische analyse die focust op de rol van vegetatie en land-

schapsstructuur kan helpen om te bepalen hoeveel genetische uitwisseling er is tussen de verschil-

lende deelpopulaties, maar viel buiten het bestek van deze studie. Door Ursenbacher et al. (2009b) 

wordt aangeraden om populaties die zich verder dan drie km uit elkaar bevinden (zonder tussen-

liggende populaties), te beschouwen als wederzijds geïsoleerde populaties. Een spatiale autocorre-

latieanalyse op de gegevens binnen Schietveld geeft aan dat de genetische invloedssfeer van een 

individu gemiddeld niet groter is dan een cirkel met straal van 700 m: op meer dan 700 meter is 

de genetische verwantschap tussen individuen niet groter dan wat op basis van een random model 

kan verwacht worden. Deze genetische invloedssfeer is bovendien een gevolg van diffusie van al-

lelen over enkele (2-3) generaties. Samen geeft dit aan dat binnen één generatie addergenen zich 

gemiddeld maar 200-400 m verplaatsen. Dit sluit niet uit dat occasionele migratie over grotere 

afstanden mogelijk is, maar de typische dispersie-afstand lijkt dus beperkt tot enkele honderden 

meter. En ook dichterbij gelegen populaties die een significante genetische structuur vertonen (bv. 

Marum en Schietveld), moeten als aparte beheerseenheden beschouwd worden. 

5.3 Effectieve populatiegrootte 

De effectieve populatiegrootte wordt algemeen gezien als één van de meest belangrijke parame-

ters in zowel de evolutionaire als de conservatiebiologie (Frankham, 2005) maar ze is heel moeilijk 

onder natuurlijke omstandigheden te meten (Waples & Do, 2010). Ze is van essentieel belang voor 

het behoud van de genetische diversiteit en dus ook het adaptief vermogen van een soort. De 

snelheid waarmee de genetische diversiteit binnen een populatie verloren gaat ten gevolge van 

genetische drift, kan beschouwd worden als  (Freeland, 2005). Omdat het niet altijd even mak-

kelijk is om goede demografische parameters te verzamelen voor het schatten van Ne, werd hier-

voor een reeks methoden ontwikkeld (Waples, 2006). In deze studie passen we drie verschillende 

methoden toe voor het schatten van de effectieve populatiegrootte. De schattingen verschillen 

naargelang de gebruikte methode, omdat elke methode op een aantal strikte assumpties geba-

seerd is en hier niet aan voldoen of een afwijking hiervan kan ertoe leiden dat de schattingen een 

bias vertonen (Luikart et al., 2010). Desalniettemin geven de drie gebruikte methoden op de popu-

latie(s) van Groot Schietveld zeer vergelijkbare resultaten. Dit geeft aan dat de schattingen ro-

buust zijn. 

Een schatting van de effectieve populatiegrootte op basis van linkage disequilibrium gebeurt op 

basis van random LD die in elke generatie door toeval ontstaat. Deze methode heeft als voordeel 

dat ze toelaat om op basis van één staal de effectieve populatiegrootte te schatten. De belangrijk-

ste assumptie is dat LD enkel ontstaat ten gevolge van genetische drift. Er wordt dus uitgegaan 
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van een gesloten populatie waarbij genmigratie op twee manieren een invloed kan hebben (Waples 

& Do, 2010). Immigratie van individuen uit andere genetisch gedifferentieerde populaties kan het 

LD zodanig doen afwijken dat een onderschatting van Ne gebeurt. Sterke migratie tussen genetisch 

weinig gedifferentieerde populaties daarentegen kunnen leiden tot een overschatting van Ne ─ om-

dat het staal uit een grotere pool van potentiële ouders genomen werd (Waples & Do, 2010). Uit 

ongepubliceerde data weten we dat dit laatste effect klein is en enkel substantieel wordt wanneer 

de migratie meer dan 10% bedraagt ─ wat er op wijst dat onder (de meeste) natuurlijke omstan-

digheden de linkage disequilibrium methode een robuuste schatting van de effectieve populatie-

grootte geeft (Waples & Do, 2010). Bij het schatten van Ne werden allelen met een allelfrequentie 

< 0,02 uitgesloten, wat volgens Waples & Do (2010), een goed evenwicht geeft tussen bias en 

precisie. Daar onze populaties genetisch van elkaar gedifferentieerd zijn, zal genetische drift een 

belangrijker effect hebben dan genmigratie tussen de populaties, waardoor de LD methode een 

redelijk betrouwbare schatting voor Ne oplevert. Toch mag het effect dat genmigratie op deze 

schatter kan hebben (Luikart et al., 2010), niet uit het oog verloren worden. 

In een studie van Bauwens et al. (1995) werd het minimum aantal aanwezige adders in de Vis-

beekvallei in 1994 geschat op een 30-tal exemplaren. Binnen de twee deelpopulaties werd toen 

succesvolle voortplanting vastgesteld. Volgens een meer recente studie (Bonte, 2012) wordt de 

(census)populatiegrootte geïdentificeerd op respectievelijk 4 en 19 individuen of via de Schnabel-

populatiegrootteschatter (Schnabel, 1938) geschat op 4,2 en 29,5. De LD methode stelt dat de 

effectieve populatiegrootte, die doorgaans een grootteorde lager is dan de census populatiegrootte, 

respectievelijk 12 en 29 bedraagt voor Beerzegem en Kaulille. In zeer kleine populaties is deze 

afwijking doorgaans veel minder groot (J. Mergeay, niet gepubliceerde data), maar dit is vaak gro-

tendeels een mathematisch effect. De effectieve populatiegrootte wordt voornamelijk beïnvloed 

door de variantie in familiegrootte van een populatie. Als een populatie maar bestaat uit één fami-

lie (één paar met nakomelingen), dan is de variantie in familiegrootte per definitie gelijk aan nul, 

en is de effectieve populatiegrootte gelijk aan het aantal individuen in de populatie. Naarmate de 

populatie groter wordt, neemt ook de verwachte afwijking van Ne ten opzichte van de populatie-

grootte toe. Hoe het ook zij, een temporele opvolging van de populaties is aangewezen om de ver-

andering in effectieve populatiegrootte na te gaan. Op dit moment zijn de aantallen nog veel te 

klein om te spreken van een stabiele en duurzame populatiegrootte. In een hele kleine populatie 

(Ne < 15; Höglund, 2009) kan immers inteelt optreden wanneer het aantal potentiële partners 

zodanig klein is dat paring tussen genetisch verwante individuen niet te vermijden is, ondanks een 

willekeurige partnerkeuze, zodat er toevallig verlies van genetische informatie plaatsvindt 

(Janssen, 2010). Het gevolg is altijd een afname van de genetische diversiteit en een toename van 

homozygotie met uiteindelijk een verhoogde kans op extinctie (Frankham et al., 2004) ─ al kunnen 

populaties met inteelt het echter ook prima doen en soms lang standhouden (Janssen, 2010). Ad-

ders kunnen tot dertig jaar oud worden en het daardoor ook in ongunstige omstandigheden lang 

uithouden (van Strien et al., 2007). Bijgevolg kan het uitsterven van een adderpopulatie ten gevol-

ge van versnippering zeer lang duren (extinctieschuld). We spreken in dat geval van een time-lag 

effect (Bugter, 2001). Opvolging op lang termijn kan hier uitsluitsel over geven. 

Doordat er waarschijnlijk al lange tijd geen dispersie meer heeft plaatsgevonden tussen de adder-

populaties van Beerzegem en Kaullille, zullen de dieren onderling nauw verwant zijn waardoor de 

kans op een goede voortplanting door inteelt zou kunnen dalen (Ursenbacher et al., 2009b). Voor-

alsnog lijkt inteelt nog niet problematisch, tenminste op basis van genetische gegevens. Om echt 

na te gaan of inteelt een effect heeft op voortplantingssucces, is het nodig om de relatie te bestu-

deren tussen kenmerken die relevant zijn voor voortplanting (groeisnelheid, aantal jongen per 

worp, …) en de inteeltcoëfficiënt. Uit een ecologische studie (Bonte, 2012) blijkt echter wel dat de 

klasse van de sub-adulten ondervertegenwoordigd is, wat kan wijzen op een ondermaatse repro-

ductie en/of overleving van juveniele dieren. Dit is niet noodzakelijk een effect van inteelt, maar is 

mogelijk een gevolg van de matige tot slechte ecologische condities van het leefgebied waarin de 

dieren gedurende de afgelopen jaren verbleven. Dat er recent wel degelijk reproductie heeft 

plaatsgevonden, is bewezen door de vangst van twee drachtige wijfjes (Bonte, 2012). 
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De schattingen voor de twee voornaamste subpopulaties binnen het Groot Schietveld (Tabel 10) 

lijken realistisch. In een studie over Zwitserse adderpopulaties vonden Ursenbacher et al. (2009b) 

een grote genetische differentiatie tussen die populaties die gescheiden waren door 1-2 km onge-

schikt habitat. Waar populaties wel nog in verbinding staan, lijkt de effectieve populatiegrootte veel 

groter te zijn dan het aantal aanwezige individuen. Dit versterkt het vermoeden dat binnen het 

Groot Schietveld de subpopulaties van Schietveld enerzijds en die van Marum anderzijds, onderling 

contact hebben. De spatiale autocorrelatie bewijst tevens dat individuen die minder dan één km 

van elkaar verwijderd zijn, genetische verwantschap vertonen, tenzij er een sterke barrière (bv. 

ongeschikt habitat) is. 

Volgens een Nederlandse studie in het nationaal park De Meinweg wordt de kritieke grens voor 

versnippering bij adders geschat op 250 ha (van Strien et al., 2007). In gebieden kleiner dan 250 

ha gaan de adderpopulaties achteruit. Ze hebben nood aan een groot aaneengesloten leefgebied 

dat bestaat uit verschillende habitatten. Hiertussen moeten voldoende corridors en/of stapstenen 

voorzien worden (van Strien et al., 2007). 

Ondanks dat een schatting van de censuspopulatiegrootte volgens de klassieke statistische metho-

den heel moeilijk is, kunnen we volgens Claus (2007) met zekerheid zeggen dat het Groot Schiet-

veld bewoond wordt door meerdere honderden individuen. Tijdens deze studie werden bijna 700 

unieke individuen gevangen, terwijl het merendeel van de volwassen dieren (> 4 jaar) nog nooit 

eerder gevangen was, ook niet voor aanvang van deze studie. Onze schattingen van de effectieve 

populatiegrootte, die doorgaans een grootteorde hoger is dan het werkelijke aantal volwassen indi-

viduen, variëren tussen 150-250 individuen voor het Schietveld en tussen 60-80 individuen voor 

Marum, afhankelijk van de gebruikte methode. Wanneer men stelt dat een populatie zich in vol-

doende staat van (genetische) instandhouding bevindt wanneer de effectieve populatiegrootte zo-

danig is dat op 100 jaar tijd minder dan 5% van de genetische diversiteit verloren gaat, dan komt 

dat voor een organisme met een gemiddelde generatieduur van zeven jaar (zoals bij adder) over-

een met een effectieve populatiegrootte van 139 (J. Mergeay, niet gepubliceerde data). De popula-

tie van Schietveld kan volgens dit criterium als gezond beschouwd worden. Voor de populatie van 

Marum kan men verwachten dat na 100 jaar 10% van de genetische variatie zal verloren zijn. Het 

is daarom wenselijk om op termijn een ecologische verbinding te voorzien tussen beide gebieden 

waarbij de barrièrewerking van de N133 in voldoende mate (i.e., met minimaal één effectieve mi-

grant per generatie (naar Frankham, 1995), maar bij voorkeur meer) opgeheven kan worden. 

De meest gebruikte methode voor het berekenen van de effectieve populatiegrootte is de tempore-

le die gebaseerd is op random veranderingen in allelfrequenties in de tijd (Waples & Do, 2010). 

Onze resultaten van de analyse moeten met de nodige omzichtigheid bekeken worden omdat deze 

methode veronderstelt dat de exacte leeftijd van de adders gekend is. Wij hebben deze benaderd 

door die af te leiden op basis van de lengte. Volgens Madsen (1988) is lengte geen goede indicator 

voor de leeftijd van mannetjes omwille van het groot verschil in groeisnelheden. Nog volgens Mad-

sen & Shine (1992) varieert voor de wijfjes de lichaamslengte waarop ze geslachtrijp worden wei-

nig, al ligt hun gemiddelde lengte hoger dan die van de wijfjes voor het Groot Schietveld (48,5-51 

cm). Uit studies blijkt tevens dat adders hun leven lang groeien maar dat de groei afneemt naar-

mate ze ouder worden (Andrén, 1985). De resultaten uit onze berekening lijken desondanks aan-

nemelijk. De schatting op basis van Fs zou volgens Jorde & Ryman (2007) de meest nauwkeurige 

zijn. Voor de kleine populaties van de Visbeekvallei en Kalmthout lijkt de linkage disequilibrium de 

meest correcte methode voor het bepalen van de effectieve populatiegrootte, voor het Groot 

Schietveld zijn de schattingen volgens beide methoden dezelfde. Over het algemeen zien we dat ─ 

ondanks de verschillende assumpties waaraan voldaan moet worden en de verschillende bereke-

ningsmethoden, de resultaten toch zeer concordant zijn: de verschillen in de schattingen tussen 

beide methoden zijn doorgaans niet groter dan een factor twee. 

Schattingen van de effectieve populatiegrootte van het Groot Schietveld op basis van de verande-

ringen in heterozygositeit zijn weergegeven in Tabel 12. Ook deze methode gaat uit van dezelfde 

assumpties: een gesloten populatie waarin veranderingen in allelfrequenties enkel te wijten zijn 

aan genetische drift (Luikart et al., 2010). In dit geval is de assumptie wel realistisch: tussen 
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Schietveld en Marum geven onze resultaten een duidelijk effect van isolatie weer en ook van buiten 

uit is er geen input van nieuwe genen. De schattingen geven aan dat de effectieve populatiegrootte 

van Marum ongeveer 3,7 keer kleiner is dan de effectieve populatiegrootte voor het Schietveld. 

Bovendien komen de schattingen relatief goed overeen met deze bekomen met andere methoden. 

Deze waarden lijken realistisch gezien de steekproefgrootte en de grootte van het terrein. 
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6 Besluit 

Deze studie geeft een goed beeld van de toestand van de adderpopulaties in Vlaanderen. De gene-

tische diversiteit binnen de bestudeerde populaties is gelijkaardig maar tussen de verschillende 

populaties verschilt de genetische diversiteit. Ondanks de soms zeer kleine effectieve populatie-

grootte meten we wel een hoge verwachte heterozygositeit en weinig inteelt. Goed nieuws dus. De 

adderpopulaties in Vlaanderen worden momenteel niet bedreigd door een tekort aan genetische 

diversiteit of door inteelt. 

Binnen het Groot Schietveld zijn de subpopulaties onderling genetisch gedifferentieerd. De RDA 

bevestigt de aanwezigheid van een duidelijke genetische structuur die gelinkt is aan de N133. Deze 

maakt binnen het Groot Schietveld een oost-west indeling. Uit de monitoringstudie weten we dat 

de N133 ook ecologisch een belangrijke barrière vormt. Ondanks meer dan een decennium monito-

ring van de populatie met individueel herkenbare dieren en meer dan duizend vangsten, werd nog 

nooit een hervangst gedaan aan de andere kant van de N133 (Pers. Comm. Dirk Bauwens). Noch-

tans zitten er adders op minder dan 50 m van de baan. Op 29/07/2002 werd er een verkeers-

slachtoffer gevonden. Een adult mannetje lag aan de zijde van het Schietveld in de berm naast de 

rijweg (Pers. Comm. Dirk Bauwens). Dat is de enige geregistreerde waarneming van een verkeers-

slachtoffer. Ook dit bevestigt de zeer sterke barrièrewerking van de N133. 

Met de huidige dataset was het onmogelijk om een beeld te krijgen van de evolutie van de popula-

ties in de tijd door het ontbreken van tijdreeksen. Het aantal vervellingen uit het verleden was te 

klein om een uitspraak te kunnen doen. We verkregen wel een benaderend beeld via de effectieve 

schattingen van de populatiegrootte op basis van de heterozygositeit. De resultaten hiervan geven 

aan dat de effectieve populatiegrootte van Marum ongeveer vier keer kleiner is dan de effectieve 

populatiegrootte voor het Schietveld en dat de effectieve populatiegrootte relatief stabiel gebleven 

is in de tijd: de puntschattingen met linkage disequilibrium en GONe geven een gelijkaardige effec-

tieve grootte als die met de temporele methode, die een harmonisch gemiddelde schatting geeft 

over meerdere generaties heen. Dit is een indicatie dat doorheen de tijd de effectieve populatie-

grootten niet sterk gefluctueerd hebben. 

Wanneer er niet voldaan is aan de onderliggende assumpties van de gebruikte methoden voor de 

schatting van effectieve populatiegrootte kan dit uiteenlopende gevolgen hebben, gaande van on-

derschattingen tot overschattingen van de effectieve populatiegrootte. Onze resultaten geven aan 

dat de totale effectieve populatiegrootte van het Groot Schietveld tussen 150 en 250 individuen 

ligt. Voor de andere populaties van de Visbeekvallei en de Kalmthoutse heide zijn grotere steek-

proeven nodig om een nog beter onderbouwde uitspraak te kunnen doen. Wat de adders van de 

Visbeekvallei vooral nodig hebben is een snelle uitbreiding van hun populatie om toekomstige ef-

fecten van inteelt te minimaliseren. Dit impliceert een groter leefgebied en van betere kwaliteit. 

Voorts kunnen we concluderen dat onze schattingen behoorlijk robuust zijn, en met de relatief be-

perkte set van merkers niet veel nauwkeuriger kunnen. 

Volgens een Zweedse studie bleek inteelt in een kleine geïsoleerde adderpopulatie de voornaamste 

oorzaak te zijn voor de achteruitgang van aantallen adders (Madsen et al., 1996). Het bijplaatsen 

van niet-verwanten individuen leidde daar tot een spectaculair herstel (Madsen et al., 1999; 2004). 

Uit onze resultaten kunnen we besluiten dat er geen tekort is aan genetische variatie in elk van de 

onderzochte populaties en deelpopulaties. Ook inteelt lijkt nog niet belangrijk. Het bijplaatsen van 

niet-verwante individuen om effecten van inteelt te compenseren lijkt dus niet aan de orde. Wel is 

de effectieve grootte van alle populaties, behalve deze van het Groot Schietveld, veel te klein om 

een duurzaam voortbestaan te garanderen. Expansie van de populaties, via een verbetering van de 

kwaliteit van het leefgebied en de grootte ervan, is noodzakelijk om de populaties van de Visbeek-

vallei duurzaam te houden. Een verbinding tussen beide deelgebieden maakt op termijn ook best 

deel uit van een integraal plan. 
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Effectieve beheerstrategieën veronderstellen het identificeren van biologisch relevante eenheden 

waarbij de soort de focus is van het beheer en de beschermingsmaatregelen. Bijgevolg is het be-

langrijk om de genetische variabiliteit en differentiatie tussen de verschillende relictpopulaties blij-

vend op te volgen (Ursenbacher et al., 2009b). Wanneer veranderingen en dan vooral afname van 

de genetische diversiteit en populatiegrootte gezien worden, ondernemen we best acties die in de 

eerste plaats de populatiegrootte opnieuw doen toenemen tot aantallen die groter zijn dan de mi-

nimum leefbare populatiegrootte. Dit is mogelijk door het verhogen van de habitatkwaliteit binnen 

de relictpopulaties. Vooral de aanwezigheid van vochtige habitatten is hierbij van belang omdat de 

overlevingskans van juveniele adders hierin veel groter is door de grotere voedselbeschikbaarheid 

(van Strien et al., 2007). Maar ook de habitatkwaliteit in de directe nabijheid (< 1 km) van de hui-

dige populatie moet verhoogd worden, omdat dat aan adders toelaat om nieuw habitat te kolonise-

ren. Ten tweede moet genetische uitwisseling tussen de verschillende populaties mogelijk gemaakt 

worden. Dit kan door de habitatten te verbinden. Indien dit geen optie is, en de monitoringsresul-

taten om urgente acties vragen, kan een artificiële translocatie van enkele individuen van de ene 

naar de andere populatie een alternatief bieden voor het uitwisselen van DNA. Zoals hierboven 

aangegeven, lijkt dit vooralsnog niet noodzakelijk. Eén migrant per generatie volstaat doorgaans 

om verlies van genetische diversiteit door drift en inteelt te voorkomen (Frankham et al., 2004). In 

het verleden heeft deze manier van werken al goede resultaten opgeleverd (Madsen et al., 1999; 

1996). 
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glm  generalised linear model 
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