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—

Samenvatting

In 1999/2000 heb ik onderzoek gedaan naar verwantschappen van 50 vossen uit een
beperkt gebied van de duinen van Meijendel. Op basis van in het veld verzamelde
gegevens zijn verwantschapsclusters (mogelijke ouders bij nesten jongen) opgesteld
voor het jaar 1997 en 1998. Met behulp van de moleculaire technieken (microsatellieten) zijn vossen uit zo'n verwantschapscluster uitgesloten voor het ouderschap. Bij
drie verwantschapsclusters blijken er aanwijzingen voor een gemengd nest (meerdere
vaders of moeders) te zijn. Gegevens van deze clusters wijzen er op dat meerdere
rekels (mannetjes vossen) en zelfs soms twee moertjes (vrouwtjes vossen) in één territorium voor kunnen komen waarbij er dus sprake is van familiegroepen van drie of
meer vossen. Het is ook mogelijk dat een vos uit een naburig territorium (buurman)
met het vrouwtje paart. Meerdere loei zouden bekeken moeten worden voor het
vaststellen van ouderschappen in sommige clusters waar we met twee loei niet
genoeg vossen konden uitsluiten en ook om meer zekerheid in uitsluitingen te krijgen.

—

Inleiding: paartjes of familiegroepen?

In de literatuur bestaat er onduidelijkheid over de sociale structuur van vossenpopulaties. Dit komt omdat vossen moeilijk te observeren en te vangen zijn. Het lijkt er op
dat de sociale structuur van vossenpopulaties afhankelijk is van waar ze leven en
bovendien flexibel is in de tijd (Cavallini 1996).
Over het algemeen leven meestal een aantal vossen in een territorium (of overlap van territoria) die samen een 'familiegroep' vormen. Zo'n familiegroep bestaat
vaak uit één mannetje (rekel) en één of meerdere vrouwtjes (moertjes) (Mulder 1985).
In steden leven vossen over het algemeen in grote familiegroepen zoals bijvoorbeeld
tussen 6 en 16 individuen in Bristol (Baker ef al. 1998) terwijl in de bergen waar de
territoria veel groter zijn (Cavallini 1996) veel minder individuen in één territorium
leven.
In Meijendel werd in 1997 het Vossenonderzoek opgestart in opdracht van het DZH
(zie ook nr. 31 van Holland's Djuinen 1997). Met de combinatie van veldwerk van het
Vossenonderzoek en laboratoriumwerk aan de Universiteit van Leiden hoopten we
duidelijkheid te krijgen over de familiegroepen in een territorium en verwantschappen tussen vossen in Meijendel. Leven de vossen in paartjes in een territorium of zijn
er meerdere vossen in een territorium aanwezig? Gaan de vossen wel eens vreemd?
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Relatie

Locus 1
allel 1/ allel 2

allel 1/ allel 2
164/168

EENOOG

Moeder?

134/134

NIELS
LUC

Vader?

146/150
146/146
134/134

IGOR
RUUD
Jong SONJA
Jong BERT

Buurman
Buurman
Buurman
Dochter

Zoon
Jong MARLEEN Dochter

van de vos in Meijendel

134/150
146/146
134/134
134/134

Locus 2

156/172
172/172
164/172
?
168/172
160/168
156/168

Tabel la, Verwantschapsctuster 6 van 1997.

Naam

Relatie

LUC
KEES
RUUD

Vader?
Buurman
Buurman

NIELS
Jong 434

Buurman
Zoon

Jong 478
Jong 469

Zoon
Dochter?

Locus 1
allel 1/ allel 2
146/146
134/134
134/150
146/150
134/146
134/134
146/150

Locus 2
allel 1/ allel 2
172/172
156/164
?
156/172
172/172
172/172
172/172

Tabel 1b. Verwantschapscluster 13 van 1998.

Naam

Relatie

allel 1/ allel 2

Locus 1

Locus 2
allel 1/ a lel 2

LIA
KAREL

Moeder?
Vader?

134/142
134/134

156/172
172/172

CASPER
BENJI
Jong 431
Jong 455

Buurman
Buurman
Zoon
Zoon

134/134
134/134
134/134
134/134

168/172
160/168

Jong 405

Zoon

134/134

164/168

156/156
156/172

Tabel 1c. Verwantschapscluster 14 van 1998.

In de overzichten staan de naam van de vos (of het jong en zijn
oormerknummer) en de gevonden allelen van locus 1 en 2.
Moeder? betekent dat dit de vrouwtjesvos is uit het territorium
waar de jongen vandaan komen.
Vader? betekent dat deze mannetjesvos in het territorium
jongen leeft.
Buurman betekent dat deze mannetjesvos een territorium
aangrenzend van het territorium van de jongen.
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Door het zenderen (volgen d.m.v. peilingen), observeren en bepalen van geslacht en
leeftijd van gevangen vossen in Meijendel, over de afgelopen driejaar, zijn er gegevens verzameld over een aantal aspecten van de sociale structuur van deze vossenpopulatle. Uit de peilgegevens blijkt welke vossen een territorium hebben en waar
dit ligt. Er zijn ook vossen die duidelijk geen vast territorium hebben de zogenaamde zwervers. Op basis van gegevens over welk volwassen mannetje en vrouwtje het
territorium delen waar de jongen gevonden zijn, welke vossen bij de jongen gesignaleerd zijn, welke mannetjes vossen de 'buurterritoria' bezetten en welke zwerfvossen het territorium bezoeken, kunnen vermoedelijke ouderschappen opgesteld
worden.
De vermoedelijke verwantschapsrelaties, gebaseerd op vier soorten gegevens
uit observaties en peilingen zijn m.b.v. moleculaire technieken getest voor 50 vossen
uit een beperkt gebied in de duinen van Meijendel. Deze vossen zijn ingedeeld in
15 verwantschapsclusters (voor voorbeelden zie tabel l a , b en c). Door middel van
ouderschapsanalyses kan meer duidelijkheid over verwantschappen van vossen in een
territorium worden verkregen.
De moleculaire techniek die in het laboratorium gebruikt is om de verschillen en
overeenkomsten in het DNA van de vossen zichtbaar te maken is het screenen van
microsatellieten. Hierbij krijgen we van elke vos een persoonlijke print die we tussen
de vossen kunnen vergelijken. Microsatellieten zijn niet-coderende stukjes van het
DNA die bestaan uit herhalingen (repeats). Het aantal herhalingen in de microsatellieten verschilt binnen soorten en is onderhevig aan veel mutaties, hierdoor ontstaat
een grote variatie. Deze variatie is over het algemeen groot genoeg om onderscheid
tussen verwante individuen te maken, wat met andere moleculaire technieken meestal niet lukt.
Genetisch onderzoek met microsatellieten is o.a. toepasbaar bij forensisch
onderzoek of om bij mensen te kijken wie de biologische vader van een kind is. Het
is ook mogelijk om microsatellieten onderzoek te doen met hele kleine hoeveelheden
DNA zoals verzameld uit keutelmonsters van de San Joaquin kitfox (Paxinos ef al.
1997). Wat verder handig is aan deze techniek, is dat er geen besmettingsgevaar is
met ander DNA van mensen of plant- en diersoorten die in het laboratorium worden
verwerkt. Dit houdt in dat alleen het DNA van de vos een persoonlijke print geeft.
Microsatellieten zijn namelijk genusspecifiek en in ons geval specifiek voor hondachtigen (Canidae).

—

Materiaal en methoden: het verzamelen en verwerken van monsters

Verzamelen

van

veldgegevens

Volwassen^vossen worden gevangen, geoormerkt en krijgen een halsbandzender.
Deze gezenderde vossen kunnen dan in het veld gepeild worden zodat er gegevens
over de leefwijze en grootte van hun territorium (bij de zwerfvossen hun leefgebied)
verzameld kunnen worden. De burchten van jonge vosjes worden in het veld opgezocht waarna de jongen gevangen worden. De jonge vossen krijgen oormerken en
bij een aantal vossen die groot genoeg zijn wordt een buikzender geïmplanteerd.
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Door de vossen te oormerken weten we waar ze vandaan komen als we ze weer
teruggevangen of als ze dood aangetroffen worden. De geoormerkte jongen krijgen,
als ze als volwassen vos worden teruggevangen, ook een halsbandzender. Er worden
daarnaast gegevens verzameld over de leeftijd en de conditie van de gevangen vossen.
Tevens worden observaties verricht om vast te stellen hoeveel ongemerkte vossen er
rondlopen. Van alle gevangen vossen wordt een beetje bloed afgenomen.
Vossen kunnen meedoen aan de voortplanting in het jaar na hun geboortejaar.
Op basis hiervan worden de vossen ingedeeld als mogelijke ouder. Op alle dood aangetroffen vossen in en om het duingebied 'Meijendel' wordt (indien mogelijk) sectie
gepleegd. Tijdens de sectie wordt speciaal bij vrouwtjesvossen gekeken of ze drachtig
zijn geweest. Hierna wordt uit elke vos één of twee lymfeklieren ingevroren. Uit dit
weefsel en de bloedmonsters wordt DNA geïsoleerd.

Indeling

in verwantschapsclusters

op basis van

veldgegevens

In totaal zijn 50 vossen ingedeeld in 15 verwantschapsclusters. De jongen zijn ingedeeld per nest. De volwassen vossen zijn ingedeeld op basis van de volgende criteria:
1. Als een hol met jongen in een territorium van een gezenderd moertje (vrouwtjes
vos) ligt, wordt aangenomen dat zij de moeder is. Als dit moertje, op basis van
genetisch onderzoek, uitgesloten wordt als moeder van de jongen, is er blijkbaar
nog een andere vrouwtjes vos in dat territorium aanwezig.
2. Een mannetje dat samen met een vrouwtje een territorium heeft zal haar tijdens
de oestrus bewaken. Als een rekel en een moertje in hetzelfde territorium leven
(of een grote overlap van territoria hebben), is de rekel waarschijnlijk de vader
wanneer dit moertje jongen krijgt.
Sommige wetenschappers beweren dat de vader zich helemaal niet met de jongen
bemoeit (Henry 1986). Anderen zoals Cavallini (1996) denken dat de vadervos
samen met de moeder de jongen verzorgt en dat de vader een belangrijke rol
speelt door het halen van voedsel voor het moertje en de jongen in de eerste drie
maanden. We hebben dit in Meijendel diverse malen waargenomen. Als een rekel
dus vlakbij een nest met
jonge vossen gezien of
gepeild wordt, zal deze vos
de meest waarschijnlijke
vader zijn.
3. In de paartijd maken sommige rekels uitstapjes van een
paar kilometer buiten hun
territorium (Mulder 2000). De
rekels (uit de 'buurterritoria')
die door deze uitstapjes bij
een bepaald vrouwtje zouden
kunnen zijn geweest, komen
ook in aanmerking als mogelijke vader. We noemen deze
vossen 'buurmannen'.
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4. Ook de niet-territoriale vossen (de zogenaamde zwerfvossen) die door een aantal territoria van andere vossen heen
kruisen, kunnen voor het ouderschap in
aanmerking komen.
Er zijn twee loei bekeken. Een locus is een
plekje van het DNA. Een locus heeft altijd
twee allelen, één van de moeder en één van
de vader. Nakomelingen krijgen altijd een
kopietje van één van de allelen van de moeder en één van de vader. De allelen geven
we met nummers aan (tabel 1a,b,c) die de
grootte van deze stukjes DNA aanduiden.
Een vos kan twee allelen van dezelfde
grootte of twee van verschillende grootte
hebben (zie vos Igor voor locus 1 en vos
Ruud voor locus 1). Welk allel (van de twee)
een jong van zijn moeder/vader overerft kan verschillen per jong. Als de twee allelen
in de vermoedelijke moeder (of vader) geen van beide voorkomen in het jong dan
wordt de vermoedelijke moeder (of vader) uitgesloten voor het ouderschap.

Resultaten en conclusies
Overzicht
Hieronder geef ik aan wat de afwijkingen van de verwachtingen op basis van de
veldgegevens zijn, oftewel hoe vaak een verwachte moeder/vader uitgesloten werd
voor het ouderschap op basis van hun persoonlijke DNA print die met de microsatelliet techniek was verkregen.
In een van de zeven gevallen dat we data van de vrouwtjes uit het territorium van de
jongen hebben, blijkt zij uitgesloten als moeder van alle jongen. Dit is 14 %.
In vier van de 14 gevallen is de mannetjes vos uit het territorium van de jongen uitgesloten als vader van alle jongen. Dit is 29 %.
In twee clusters is de kans groot dat een bekende buurman de vader is van één of
meer jongen.
Omdat er maar één zwerfvos in de clusters voorkomt, valt er weinig af te leiden over
de kans dat zwerfvossen ouder zijn van jongen.
In drie verwantschapsclusters lijkt er sprake te zijn van een gemengd nest. Omdat dit
aparte gevallen zijn, worden van deze clusters tabellen weergegeven (tabel la, b en c).
De volgende situaties deden zich voor:
1. Uit één cluster (tabel la) komt naar voren dat er waarschijnlijk twee vossen moeder waren van de jongen in één nest. De meest waarschijnlijke moeder. Eenoog,
(gezien bij de jongen met prooi en het enige moertje dat we in dit territorium
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kennen) wordt uitgesloten voor jong Sonja op basis van locus 1. De mannetjes
vossen uit dit cluster zijn bovendien geen van alle de vader voor de drie jongen
waar we een monster van hebben. De meest waarschijnlijke vader Niels kan
bovendien geen vader zijn voor de jongen Bert en Marleen. Er zijn dus waarschijnlijk ook twee vaders van dit nest. Als Eenoog moeder zou zijn van Bert en
Marleen zou de vader de allelen 156 en 160 moeten hebben voor locus 2. Er is in
het cluster geen mannetjes vos met deze allelen. In het gebied zijn een aantal
keren twee onbekende vossen gesignaleerd.
2. In één cluster (tabel 1 b) worden de mogelijke vaders voor één of meerdere jongen
uitgesloten. De mannetjes vos Luc uit het territorium wordt uitgesloten voor jong
478 op basis van locus 1, maar is wel bij de jongen gezien en gevangen. Het kan
zijn dat hij wel de vader is van jongen uit het nest en dat er nog een tweede
vader is. Het kan ook zijn dat er een mannetjes vos in het territorium zit die we
niet gevangen of gesignaleerd hebben en die voor locus 1 de allelen 134/146 of
134/150 en voor locus 2, allel 172 en een ander allel heeft en de vader is van alle
drie de jongen.
3. In één cluster (tabel 1c) worden alle mogelijke ouders uitgesloten voor één of
meerdere jongen. Volgens de allelen van locus 2 van de jongen zijn er 5 allelen
van de ouders overgeërfd namelijk 156 van elk beide en 164, 168 en 172 van één
van beide. Omdat we vijf allelen (i.p.v. vier; maximaal twee van moeder en maximaal twee van vader) in de jongen gevonden hebben, is het onmogelijk dat deze
jongen dezelfde ouders hebben.
Deze voorbeelden wijzen er op dat meerdere rekels en zelfs soms twee moertjes in
één territorium voor kunnen komen. Er is dan sprake van familiegroepen van drie of
meer vossen.
In Meijendel worden opvallend meer jonge rekeltjes in de kooien gevangen dan
jonge moertjes, namelijk 25 mannetjes en 14 vrouwtjes in 1997 en 27 mannetjes en
13 vrouwtjes in 1998 (pers. comm. Mulder). De geslachtsverhouding bij de geboorte
zou gelijk moeten zijn. Dit zou kunnen betekenen dat er veel meer vrouwtjes dan
mannetjes in de eerste weken na de geboorte sterven (Mulder 2000). We weten echter niet hoe de overlevingskans tussen mannetjes en vrouwtjes jongen vanaf zes a
acht weken tot uiteindelijk geslachtsrijpe leeftijd verschilt. Bovendien worden niet
altijd alle jongen uit één hol gevangen. Als er een overschot aan mannetjes is in
Meijendel kan dit een reden zijn voor het delen van een territorium door bijvoorbeeld vader en zoon (zie verder onderzoek). De vossen Bert en waarschijnlijk ook
Koos zijn voorbeelden van mannetjes die in hun geboorte territorium zijn gebleven
en dit met hun waarschijnlijke moeder Eenoog delen. Dit zou verklaard kunnen worden door de helper theorie: 'helper' vossen (verwante vossen) helpen het moertje
met het groot brengen van de jongen (Macdonald and Moehiman 1983). De voordelen die ze hiervoor terug krijgen zijn: ervaring krijgen in het groot brengen van
jongen, de mogelijkheid tot het erven van het territorium wanneer de plaats van de
ouders ingenomen wordt en het helpen met doorgeven van gemeenschappelijke
genen. Deze laatste manier van het vergroten van de kans op het doorgeven van
eigen genen noemen we 'inclusive fitness' (Macdonald and Moehiman 1983).
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Het is hiervoor belangrijk om te weten hoe de verspreiding en overlevingskans is
onder jonge vossen in Meijendel. De kans op voortplanting in de situaties; (1) je vestigen in het oudedijk territorium of (2) zelf op zoek gaan naar een territorium,
bepaalt de keus tot blijven of verspreiden (Baker ef al. 1998).

—

Discussie

Onzekerheid
Als meerdere loei bekeken worden kan met steeds grotere zekerheid verwantschap
vastgesteld worden tussen vossen. In dit onderzoek zijn slechts twee loei bekeken.
Dit is een klein aantal zodat ouders op basis van soms slechts één locus uitgesloten
worden. Fouten in de analyse kunnen dus grote gevolgen hebben. Als er meer loei
bekeken worden, kun je vaststellen of ouders op basis van meerdere loei uitgesloten
worden of op basis van slechts één locus waar misschien onzekerheid over bestaat.

Gemengd

nest

Uit dit verwantschapsonderzoek blijkt dat er in een aantal gevallen aanwijzingen zijn
voor verschillende ouders bij jongen uit één territorium en hol. In Meijendel komt
het ook voor dat in één hol een groot aantal jongen wordt aangetroffen, welke
significant in gewicht verschillen. In 1997 zijn er acht jongen bij één hol bij Katwijk
gesignaleerd, waarvan er drie zijn gevangen die verschilden in gewicht. In 1998
werden er zeven jongen met significant verschil in gewicht gevangen uit één hol bij
Wassenaar. In de literatuur zijn een aantal voorbeelden van meerdere ouders van één
nest jongen. Jongen uit één nest kunnen van twee moertjes afkomstig zijn. Volgens
Henry (1986) hebben een moertje en haar dochter soms hun jongen in hetzelfde hol.
Het gebeurt ook wel dat als een moeder overlijdt een verwante moeder de jongen
adopteert (Henry 1986). In beide gevallen zijn de vrouwtjes verwant en vergroten zij
hiermee de kans dat de genen, die ze gemeenschappelijk hebben, door worden
gegeven via de jongen.

Uitsluitingen

van mannetjes

uit het

territorium

Een verklaring voor het uitsluiten van mannetjes vossen uit het territorium voor
vaderschap is dat of er nog een ander mannetjes vos in het territorium leeft welke
niet gevangen is of dat een 'buurman' met de vrouwtjes vos uit het territorium heeft
gepaard. In de periode dat de vrouwtjes in oestrus komen, zijn er namelijk mannetjes
die uitstapjes maken op zoek naar zo'n vrouwtje. In principe is het zo dat de rekel
uit het territorium het moertje in oestrus in de gaten zal houden. Er bestaat echter wel
een kans dat een andere rekel (dan de rekel waarmee het vrouwtje haar territorium
deelt) met haar paart en zij dus eigenlijk vreemd gaat. Deze kans is groter als er
meerdere moertjes een familiegroep met één mannetje vormen omdat het mannetje
ze moeilijker in de gaten kan houden. Het is niet bekend of vrouwtjes ook uitstapjes
maken in de paartijd.
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Verder onderzoek: bepalingen aan specifieke gevallen
Met behulp van microsatellieten onderzoek kunnen ook nog een aantal specifieke
gevallen die zich voordoen in de vossenpopulatle van Meijendel, bekeken worden.
Een voorbeeld is de vos Nicky die een verkorte kaak heeft. Dit is een inteeltverschijnsel
dat voorkomt in de populatie vossen in de duinen van Noord-Holland (Bouwmeester
ef al. 1989) Door meer microsatellieten loei van het DNA van deze vos te bekijken
zou de kansen berekend kunnen worden dat Nicky immigrant is uit Noord-Holland of
uit de Meijendel vossenpopulatle komt.
Een ander voorbeeld is de waarneming in de zomer van 1999 toen de twee
rekels Maarten en Kees en de twee moertjes Ada en Line alle voedsel aandroegen
voor een groepje van vier jongen. Er zijn hier meerdere observaties van gemaakt.
We weten dat Kees de meest waarschijnlijke vader van Maarten is maar niet of Line
en Ada verwant zijn. En van wie zijn de jongen?
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