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Tasmaanse duivel door kanker met uitsterven bedreigd
17

18

maximumscore 2
• Carnivoren staan op een hoog trofisch niveau / staan aan het einde
van een voedselketen
• waardoor kankerverwekkende/schadelijke stoffen zich in het dier
kunnen ophopen

1

maximumscore 2
• Via bijtwonden is het dier besmet met kankercellen van een
soortgenoot (die uitgroeien tot tumoren)
• Tumoren in de rest van het lichaam zijn ontstaan doordat de
kankercellen (van de kop) via bloed/lymfe uitzaaien
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• De kans hierop is zeer klein omdat de soort alleen kan voortbestaan
als er gepaard wordt / als er ontmoetingen zijn, en juist dan vindt
besmetting met DFTD plaats

1

voorbeelden van een juiste situatie:
− de situatie dat een groepje gezonde Tasmaanse duivels afgezonderd
raakt van de soortgenoten die DFTD hebben
− als de kanker zo agressief wordt dat dieren na besmetting sterven
voordat ze de ziekte door kunnen geven
− wanneer door natuurlijke selectie uiteindelijk alleen dieren die niet
bijten zijn overgebleven
− als door mutatie er een groep ontstaat die ongevoelig voor DFTD is
geworden
•

een juiste situatie
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voorbeelden van juiste nadelen:
− In een dergelijke kleine groep zal verlies van genetische diversiteit
optreden, waardoor de groep minder goed aan gewijzigde
milieuomstandigheden aangepast is.
− Door inteelt kunnen er meer lichamelijke afwijkingen voorkomen.
− Door de veranderde leefomgeving kan hun natuurlijke gedrag
veranderen en niet meer aangepast zijn aan de natuurlijke
omstandigheden.
− Door domesticatie verandert hun gedrag ten opzichte van de mens, en
dat kan voor het overleven in de natuur gevaarlijk zijn.
per juist nadeel
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voorbeelden van een juist nadelig gevolg:
− De Tasmaanse duivel is een (nieuw) roofdier, waardoor bepaalde
prooidieren op het eiland mogelijk zullen verdwijnen.
− De duivels kunnen voedselconcurrenten zijn van andere diersoorten
die daardoor in aantallen achteruitgaan.
− De Tasmaanse duivels verstoren dieren die op de grond broeden,
waardoor zij zich niet meer voortplanten (en mogelijk uitsterven).
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voorbeelden van een juist antwoord:
− Resistentie is niet aan te tonen met een (positieve) antistoffentest.
− Een dier dat er gezond uitziet, is misschien ook nooit besmet.
− Er is een lange incubatieperiode, waardoor het afwachten is of een
besmet dier de ziekte al of niet gaat ontwikkelen.
− Je zou dieren die er gezond uitzien actief moeten infecteren en dan
afwachten of ze ziek worden.
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