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DNA als basis van (onder)soortenonderzoek?! 
Door A. Kappe, Gendika BV 

 
Alweer enige tijd geleden ben ik benaderd door een aantal heren van 
het Poicephalus Stamboek over mogelijkheden en opties voor DNA 
onderzoek binnen de Poicephalussoorten en –ondersoorten. In het 
volgende artikel zal ik proberen eerst wat uitleg te geven over DNA en 
de verschillen in het DNA welke we voor het onderzoek tussen 
soorten zouden kunnen gebruiken.  

 
In het Maartnummer van 2004 van het Poicephalus Magazine is al ingegaan op DNA. Ik zal 
proberen nog wat dieper in te gaan op de theorie, zodat het hopelijk duidelijk wordt wat de 
mogelijkheden zouden kunnen zijn van al dat ingewikkelde onderzoek. 
 
DNA is de drager van alle erfelijke informatie in organismen. Het DNA bepaalt het genotype 
van een organisme; dit is in elk individu een unieke samenstelling van de verschillende 
bouwstenen van het DNA. Het DNA is opgebouwd uit 4 verschillende bouwstenen, de basen 
A, C, G en T. De volgorde van deze basen achter elkaar bepaalt dus het type organisme (dier, 
plant of micro-organisme), de soort (bijvoorbeeld de Bonte Boer) en ook het individu ligt 
vast in deze volgorde. Het DNA van een individu is in feite een kilometers lang kralensnoer, 
samengesteld uit een op het oog willekeurige volgorde van allemaal A, C, G, en T’s achter 
elkaar (bijvoorbeeld: ACGTGGGGTTTAAGAGAGATCCTTA…).    
 
De DNA-volgorde is niet geheel willekeurig. In deze volgorde ligt tenslotte vast welke soort 
en individu er uit ontstaat. Het DNA is opgebouwd uit verschillende elementen waarmee de 
volgorde van de bouwstenen ook is vastgelegd.  
 
Ten eerste is er DNA dat staat voor allerlei genen (exonen); dit zijn stukken DNA waarin 
bepaalde kenmerken zijn vastgelegd. Deze genen zijn meestal erg geconserveerd, dat 
betekent dat er in honderden jaren eigenlijk niets aan veranderd. Dat is ook logisch omdat 
deze genen samen het individu ‘samenstellen’.  
 
Ten tweede is er een groot deel van het DNA waarvan bekend is dat het niet voor genen 
staat; men noemde dit ook wel junk-DNA, oftewel de intronen. Dit zijn heel grote stukken 
DNA welke tussen de genen in gelegen zijn. Men weet inmiddels dat de term junk-DNA niet 
geheel kloppend is, want in dit DNA zijn wel gebieden te herkennen welke een duidelijke 
functie hebben; vaak zijn het DNA-structuren die regulerend werken op de genen waar ze 
omheen liggen. Hoe het precies is gesteld met dit DNA is nog niet duidelijk, maar daar wordt 
veel onderzoek naar gedaan. Een belangrijk kenmerk van het ‘tussenliggende’ DNA, de 
intronen, is dat het DNA vaak heel erg variabel is. Dit betekent dat dit DNA in de loop der 
jaren dus wel verandert. Deze veranderingen zijn niet overal even sterk, sommige stukken 
variëren tussen soorten en andere delen van dit DNA variëren tussen individuen. Dit DNA 
wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt voor het samenstellen van een blauwdruk van een 
individu, een DNA-fingerprint.  
 
Met behulp van de moderne moleculaire biologietechnologie zijn er in de afgelopen 20 jaar 
allerlei onderzoeksmethoden ontwikkeld om verschillen tussen individuen en tussen soorten 
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aan te tonen. De meeste onderzoeksmethoden zijn gericht op het onderzoeken  van de 
intronen, de stukken DNA welke variabel zijn.  
De genetische variatie vastgelegd in het DNA kan zichtbaar worden gemaakt met genetische 
merkers. Voordat een onderzoek met genetische merkers gestart kan worden, moet goed 
worden nagedacht over de vraag van het onderzoek, bijvoorbeeld of je individuen van elkaar 
wilt onderscheiden, of dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen populaties (groepen 
individuen op een bepaalde geografische ligging) van een bepaalde (onder)soort, of dat er 
onderscheid gemaakt moet kunnen worden tussen ondersoorten en/of soorten. Dus het 
onderscheidend vermogen van een genetische merker moet van tevoren bekend zijn.  
 
Voor het onderzoek naar soorten en ondersoorten wordt er vaak gebruik gemaakt van een 
aantal onderzoeksmethoden: DNA-fingerprinting, RAPD (Random Amplified Polymorf DNA)- 
techniek en microsatelliet techniek. Deze technieken hebben allemaal verschillende 
eigenschappen en tevens een verschillend onderscheidend vermogen. De eerste twee 
technieken zijn technieken waarbij geen informatie van tevoren nodig is van het DNA. De 
laatste techniek is een techniek waarbij wel van tevoren nodig is enige kennis te hebben van 
het DNA. Vaak wordt gebruik gemaakt van kennis van DNA van soorten welke genetisch 
dicht bij de te onderzoeken soorten liggen. Inmiddels is er van een heleboel soorten al een 
data-bank aanwezig met allerlei eigenschappen van het DNA van die soorten. Dit geldt ook 
voor een aantal vogelsoorten waarnaar bijvoorbeeld bij universiteiten of onderzoekscentra 
onderzoek is verricht. 
 
Bij de Stichting PSN is er grote interesse naar het doen van onderzoek naar de ondersoorten 
van de Poicephalussen. Men zou graag willen vaststellen hoe de ondersoorten er op DNA-
niveau uit zien, zodat er kan worden vastgesteld tot welke ondersoorten vogels behoren en 
tevens of je te maken hebt met een ‘zuivere’ vogel ofwel een hybride (een kruising) tussen 
twee soorten, dan wel ondersoorten. Om dit soort onderzoek te kunnen doen is het van 
belang een data-bank samen te stellen voor de soorten/ondersoorten van de 
Poicephalussen.      
 
Bij Gendika kan een dergelijke data-bank op DNA niveau, met behulp van genetische 
merkers, worden aangelegd. Maar om deze data-bank aan te leggen moet er eerst 
onderzocht worden welke genetische merkers en met welke techniek een zodanig 
onderscheidend vermogen kan worden verkregen om een onderzoek te gaan uitvoeren. 
Zoals hiervoor uiteen gezet, moeten we gaan bepalen welke onderzoeksmethode het meest 
geschikt is voor een onderzoek naar de verschillen in soorten en ondersoorten. We moeten 
dus eerst onderzoeken welke stukken van het DNA zodanig verschillen dat we de verschillen 
tussen ondersoorten en soorten in de Poicephalussen kunnen vaststellen. We stellen in feite 
de genetische merkers vast, waarmee vervolgens een DNA onderzoek kan worden 
uitgevoerd op een vogel waarvan niet duidelijk is tot welke soort of ondersoort deze 
behoort. 
Voor het onderzoek is het nodig om de beschikking te hebben over referentiemateriaal, 
waarvan de afkomst, ofte wel de (onder)soort, met 100% zekerheid is vastgesteld. Met 
behulp van referentiemateriaal kunnen we ten eerste de onderzoeksmethode gaan 
vaststellen, zodat we weten hoe we de genetische merkers gaan zichtbaar maken en welke 
merkers het verschil tussen de ondersoorten duidelijk maken. En tevens kunnen we aan de 
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hand van het referentiemateriaal een data-bank aanleggen van deze genetische merkers, 
zodat er een DNA-‘plaatje’ ontstaat van ‘standaard’ vogels van een bepaalde ondersoort. 
 
Op dit moment is de techniek aanwezig en zijn er mogelijkheden aanwezig om aan de hand 
van DNA een onderzoek te gaan starten naar soorten en ondersoorten van de 
Poicephalussen. Op voorhand is niet aan te geven of dit een eenvoudige opgave is, daar er 
van deze vogelsoorten nog niet of nauwelijks informatie is over de samenstelling van het 
DNA. Bij Gendika zien we een uitdaging in dit (onder)soortenonderzoek bij de 
Poicephalussen en hopen op een goede samenwerking om te komen tot een DNA data-bank 
met vele mogelijkheden voor genetisch onderzoek. 
 
Bron;  Gendika BV 
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