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Invasieve hybridisatie: een uitdagend

Ben Wielstra, Institute of Biology Leiden, Leiden University & 
Naturalis Biodiversity Center

Door menselijk handelen sterven soorten honderd tot duizend keer sneller uit dan onder 
natuurlijke omstandigheden. Eén van de voornaamste oorzaken van deze achteruitgang zijn 
invasieve exoten. Invasieve exoten kunnen een natuurlijke gemeenschap aantasten door 
predatie, competitie en het overbrengen van ziektes. Een minder bekende – en ongrijpbaardere – 
bedreiging is invasieve hybridisatie.

Soortvorming, hybridisatie en introgressie
Soortvorming is de evolutie van genetisch gecodeerde, reproductieve barrières tussen twee van elkaar 
gesplitste populaties. Hoe langer deze populaties onafhankelijk van elkaar evolueren, hoe minder goed de 
divergerende genomen (de volledige sets van genen) van individuen uit de twee populaties nog zouden 
kunnen samenwerken in potentieel nageslacht. Soortvorming is daarmee geen aan-/uitsituatie; het is 
een proces. Reproductieve barrières bouwen zich geleidelijk op en er is daarom een periode tijdens het 
soortvormingsproces waarin deze barrières incompleet zijn.

Als de twee populaties elkaar na verloop van tijd weer tegenkomen, dan worden de reproductieve barrières 
getest. Zijn de reproductieve barrières incompleet, dan kunnen individuen uit de verschillende populaties 
nog steeds nageslacht produceren met elkaar. Dat noem je hybridisatie. De fitness van de resulterende 
hybriden bepaalt de evolutionaire toekomst van de populaties. Is die fitness nul, bijvoorbeeld omdat de 
hybriden onvruchtbaar zijn, dan blijven de twee populaties onafhankelijk door-evolueren. Is de fitness 
gelijk aan die van de ouders, dan zullen de populaties weer samensmelten. 

Vaak zie je iets tussen die twee uitersten in: hybriden doen het slechter dan hun ouders, maar zijn ook 
weer niet volledig steriel. Aan de ene kant is de genetische isolatie niet absoluut, want hybriden kunnen 
terugkruisen en zo genetisch materiaal tussen de populaties doorsluizen. Het inbouwen van gen-varianten, 
geëvolueerd in de ene populatie, in de genenpool van de andere populatie, noem je introgressie. 
Aan de andere kant kunnen de twee populaties samen blijven bestaan en grotendeels hun genetische 
integriteit behouden, en daarom als aparte soorten beschouwd worden. Een dergelijk ‘schemergebied’, 
waarin het betwistbaar is wanneer populaties precies soortstatus bereikt hebben, is eigenlijk inherent aan 
het soortvormingsproces.

Hybridiserende exoten
Hybridisatie speelt ook een belangrijke rol in de exotenproblematiek. Wanneer een invasieve exoot niet 
volledig reproductief geïsoleerd is van een inheemse soort zal er invasieve hybridisatie optreden, daar 
waar ze samen voorkomen. Die invasieve hybridisatie maakt de situatie alleen maar ingewikkelder. Naast 
het direct verdringen van de inheemse soort kunnen nu ook inheemse versies van genen uitsterven, omdat 
ze vervangen worden door invasieve varianten, via introgressie. Resultaat: nog meer biodiversiteitsverlies.

Net als bij hybridisatie onder natuurlijke omstandigheden zijn er verschillende uitkomsten mogelijk bij 
invasieve hybridisatie, afhankelijk van de fitness van de hybride nakomelingen. Het kan zijn dat de hybride 
nakomelingen steriel zijn. Dit is een relatief makkelijke uitkomst, omdat er geen introgressie plaats zal 
vinden. Toch vormt hybridisatie nog steeds een extra bedreiging voor de inheemse soort, simpelweg omdat 
het de voortplantingskans vermindert. Zo wordt de achteruitgang van een inheemse forellensoort in het 
westen van de Verenigde Staten in de hand gewerkt, doordat er intussen ook met de oprukkende exotische 
soort gepaard wordt; verspilde energie en voortplantingspotentieel.

natuurbeschermingsvraagstuk

Themanummer invasieve hybridisatie
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Italiaanse kamsalamanders hybridiseren op de Veluwe met de strikt 

beschermde inheemse kamsalamander. Hier twee Italiaanse kamsala-

manders of hybriden uit dit gebied. (Foto: Jelger Herder, RAVON)

Het probleem wordt lastiger als de hybriden vruchtbaar zijn. Door introgressie kunnen exotische gen-
varianten doorsijpelen in de inheemse soort. Een wat beladen term voor dit proces is ‘genetische vervuiling’. 
Als een exoot zich uitbreidt ten koste van een inheemse soort, en de twee hybridiseren ondertussen, dan 
beperkt genetische vervuiling zich meestal tot direct rondom het areaal van de exoot. Zo’n patroon is 
bijvoorbeeld gedocumenteerd bij kamsalamanders op de Veluwe. Echter, als een exotische gen-variant 
een voordeel oplevert, dan zal deze actief de inheemse genenpool ingetrokken worden door selectie, ver 
voorbij het gebied waar de exotische soort genetisch dominant is. Zo is een Braziliaanse mottensoort 
tegenwoordig meer resistent voor insecticide, dankzij een gen-variant ‘gedoneerd’ door een exotische mot.

Natuurlijk heeft niet alleen de inheemse soort waarmee gehybridiseerd wordt last van het hybride nageslacht. 
Hybriden kunnen een andere ecologie hebben dan de inheemse soort (en eventueel ook vergeleken met 
de exoot) en dat kan consequenties hebben voor het ecosysteem waar ze in terecht gekomen zijn. In 
tijgersalamanders in Californië blijft de hybride bijvoorbeeld langer als larf in het water dan de inheemse 
soort, met als gevolg een intensievere predatie op de kikkervisjes van andere amfibieënsoorten.

Aanpak van invasieve hybridisatie
In het algemeen geldt voor exoten: introduceer ze vooral niet, want voorkomen is beter dan genezen. En, 
worden exoten toch geïntroduceerd, onderneem dan in een zo vroeg mogelijk stadium actie, want invasie 
is een exponentieel probleem. Tot zover niets nieuws, hoop ik. Echter, invasieve hybridisatie brengt een 
extra laag aan complexiteit met zich mee.

Om beslissingen te nemen rond bijvoorbeeld bestrijding, zal allereerst de verspreiding van exotische genen 
nauwkeurig in kaart gebracht moeten worden. De soorten betrokken bij invasieve hybridisatie zijn typisch 
nauw verwant en daarmee ‘op het oog’ moeilijk uit elkaar te houden – en dat geldt al helemaal voor de 
genetisch gemixte individuen! Bij het beheren van invasieve hybridisatie spelen genetische data dan ook 
een nog grotere rol dan in andere exotenvraagstukken. Gelukkig zijn genetische data steeds goedkoper en 
sneller te verzamelen.


