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Verkleuring hopeieren 
opgehelderd
Een secretieproduct uit de stuit-
klier van hopvrouwtjes laat de 
eieren tijdens het uitbroeden ver-
kleuren van blauwgrijs naar diep 
groenbruin. Dat schrijven 
Spaanse wetenschappers in het 
septembernummer van Naturwis-
senschaften. 
De vogels gebruiken het vettige 
secretieproduct normaal gespro-
ken om hun veren in conditie te 
houden. Eerder onderzoek van 
de Spanjaarden liet zien dat het 
antimicrobiële eigenschappen 
heeft. Nu leveren ze experimen-
teel bewijs dat hetzelfde excretie-
product verantwoordelijk is voor 
de bekende kleurverandering 
van hopeieren. Het beschermt 
ook de embryo’s tegen infecties 
die de schaal binnendringen. De 
onderzoekers denken dat de 
vrouwtjes met de kleurverande-
ring ook aan mannetjes laten 
zien dat ze in goede conditie zijn, 
met het oog op toekomstige pa-
ringen.

Tomatengen maakt 
nachtrust overbodig
Wageningse onderzoekers heb-
ben in wilde tomaten een gen 
gevonden waardoor de planten 
24 uur per dag kunnen groeien. 
In Nature Communications (5 au-
gustus) beschrijven ze dat de 
meeste cultuurtomaten blad-
schade oplopen als ze voortdu-
rend belicht worden; de planten 
hebben zo’n 8 donkere uren per 
etmaal nodig voor optimale pro-
ductie. Wanneer ze echter het 
gen CAB-13 uit wilde planten in-
kruisen in cultuurrassen, kun-
nen die continu licht verdragen 
en leveren ze 20 procent meer 
opbrengst. Uit Arabidopsis -onder-
zoek is bekend dat CAB-13 waar-
schijnlijk betrokken is bij de  
regulatie van het opvangen van 
licht in fotosysteem I en II van de 
fotosynthese.

‘Floresmens had 
Down’
De Floresmens was geen aparte 
dwergmenssoort, maar is be-
schreven op basis van resten van 
een individu dat waarschijnlijk 
het syndroom van Down had. 
Dat poneert een internationale 
groep onderzoekers in PNAS (4 
augustus online).
Er zijn op het eiland Flores over-
blijfselen van meerdere indivi-
duen gevonden die worden toe-
geschreven aan Homo f lorensis, 
die een circa 1 meter grote mens-
soort zou zijn die mogelijk korter 
dan 18.000 jaar geleden uitstierf. 
Maar volgens de PNAS-auteurs 
vertoont slechts één van de ge-
vonden incomplete skeletten on-
derscheidende taxonomische 
eigenschappen: specimen LB1, 
bestaande uit een schedel en een 
dijbeen. Uit nadere bestudering 
blijkt dat deze schedel asymme-
trisch is. Samen met andere ken-
merken van LB1 wijst deze ver-
vorming op het syndroom van 
Down, concluderen de onderzoe-
kers.

Mosterdplanten dubbel 
gewapend tegen plagen
   E N T O M O L O G I E
Door Koen Moons

Mosterdplanten blijken niet één, 
maar twee verdedigingslinies tege-
lijk in te kunnen zetten tegen vraat-
insecten. De plant kan cellen laten 
afsterven, waardoor eitjes van scha-
delijke insecten van de plant vallen. 
Tegelijkertijd geeft de plant geuren 
af die minuscule sluipwespen aan-
trekken, die de eitjes parasiteren. Tot 
voor kort werd gedacht dat deze twee 
soorten verdediging met elkaar con-
flicteerden, maar ze blijken elkaar te 
kunnen versterken, schrijven Wage-
ningse entomologen in Proceedings of 
the Royal Society B (augustus).  
De belangrijkste vijand van de 
zwarte mosterd is de rups van het 
koolwitje. Als deze vlinders eitjes leg-
gen op de bladeren van zwarte mos-
terdplanten, reageert de plant met 
een geprogrammeerde celdoodreac-
tie. De plantencellen onder en 
rondom de eitjes sterven, de eitjes 
verschrompelen of vallen eraf, waar-
door er geen vraatzuchtige rupsen 
meer uit de eitjes komen. Als dit di-
recte verdedigingsmechanisme niet 
werkt, hebben mosterdplanten nog 
een tweede verdedigingslijn. Met be-
hulp van geuren trekken de planten 
minuscule sluipwespen aan die de 

eitjes parasiteren. De wespen leggen 
hun eigen eitjes in de  vlindereitjes, 
waarna de zich daarin ontwikke-
lende sluipwespenlarven deze eitjes 
verorberen.

Verrassend
Tot voor kort was de verwachting dat 
deze twee vormen van plantenverde-
diging met elkaar in conflict zijn, 
omdat de sluipwespen zich niet suc-
cesvol zouden kunnen ontwikkelen 
in eitjes die ten dode zijn opgeschre-
ven. Nina Fatouros en collega’s laten 
nu zien dat de sluipwespen zich even 
goed ontwikkelen in eitjes op plan-
ten met of zonder de directe verdedi-
gingslijn.  Verrassend was dat de geu-
ren van planten met een directe ver-
dedigingslijn voor de wespen zelfs 
aantrekkelijker zijn dan planten zon-
der directe verdediging, en de eitjes 
op de direct verdedigde planten va-
ker worden geparasiteerd. De dub-
bele afweerlijn leidt ertoe dat tot 80 
procent van de vlindereitjes afster-
ven. Er is dus geen conflict tussen de 
twee vormen van plantenverdedi-
ging. Echter, niet alle mosterdplan-
ten in een populatie maken gebruikt 
van een directe verdediging tegen 
eitjes. Waarom dat zo is, moet in de 
toekomst worden onderzocht, schrij-
ven de onderzoekers.

Minuscule sluipwespen parasiteren op eitjes van het koolwitje.

Wevers gaan voor 
familie het dak op
   O R N I T O L O G I E
Door Willy van Strien

De republikeinwevers van de Kala-
hari leven in reusachtige gemeen-
schappelijke nesten die onderhoud 
vereisen. Daar zit een conflict: elke 
vogel profiteert van het nest, maar is 
beter af als anderen het onderhoud 
uitvoeren. De Nederlandse bioloog 
René van Dijk (University of Shef-
field, UK) en collega’s verklaren 
waarom sommige vogels toch de ge-
meenschapstaak uitvoeren: ze vor-
men familieklieken (Ecology Letters, 
septembernummer).
De inzet van bereidwillige bewoners 
is hard nodig: zonder onderhoud aan 
het overkoepelende dak zouden ge-
meenschappelijke nesten instorten. 
De republikeinwevers (Philetairus  
socius) kunnen niet zonder die bouw-
sels: ze maken er nestkamers in, 
waarin de heftige temperatuurwis-
selingen zijn gedempt, en ze bescher-
ming vinden tegen roofvijanden. 
De bereidwilligheid zou verklaar-
baar zijn als de individuen die van de 
werkzaamheden profiteren naaste 
familieleden zijn; dan is er sprake 
van kin selection. Dat lijkt op het eerste 
gezicht niet aan de orde. De kolonies 
bestaan niet uit kleine familiegroe-
pen, maar uit honderden vogels. 
Maar de onderzoekers vroegen zich 
af of kin selection misschien toch mo-

gelijk is doordat binnen een nest 
familieleden bij elkaar wonen. 
Ze zochten 23 kolonies op in het Ben-
fontein Natuurreservaat in Zuid-
Afrika, waar de wevers al tientallen 
jaren gevolgd worden en kleurringen 
dragen waarmee ze individueel her-
kenbaar zijn. Ze werkten voorname-
lijk buiten het broedseizoen, als de 
wevers alle tijd hebben voor neston-
derhoud. De vogels gebruiken de 
nestkamers dan om te rusten of te 
schuilen en ze delen hun kamers met 
familieleden. De biologen observeer-
den de vogels: wie bezoekt welke 
nestkamer, wat voeren de verschil-
lende individuen uit? En met gene-
tisch onderzoek brachten ze familie-
relaties in kaart.
Vooral mannetjes repareren het dak, 
constateerden ze, en zij werken 
meestal boven hun eigen nestkamer. 
De gemiddelde verwantschap in een 
kolonie is laag. Maar mannetjes zijn 
vaak wel verwant aan hun buren. Dat 
komt doordat jonge mannetjes vaak 
in de buurt van hun ouders blijven 
plakken, terwijl jonge vrouwtjes 
soms vertrekken als ze volwassen 
zijn. En familieleden die verderop in 
het nest wonen, komen ook vaak op 
bezoek. Als een mannetje het dak bij 
zijn eigen kamer repareert, komt dat 
dus ook familieleden ten goede. 
Daarom loont het om er tijd en ener-
gie in te steken.

De reusachtige nesten van republikeinwevers worden vooral door mannetjes onderhouden.

De eerlijke ekster

Eksters zijn dol op glimmende voor-
werpen en stelen die als ze de kans 
krijgen. Het is een in Europa wijd 
verbreid verhaal, getuige bijvoor-
beeld de vele resultaten op Google. 
Meer dan zestigduizend hits leverde 
de zoekterm ‘magpie shiny object’ 
in februari op, schrijven onderzoe-
kers van de universiteit van Exeter 
in het blad  Animal Cognition van 15 
augustus. Ook het Engelse woorden-
boek bevestigt de culturele associa-
ties tussen eksters en glimmers: de 
tweede betekenis van het Engelse  
magpie is iemand die kleine objecten 
verzamelt. Er bestaat ook een opera 
van Rossini over stelende eksters.

Maar alle populaire aanwijzingen 
ten spijt: echt onderzoek om de stel-
ling te staven blijkt schaars, erken-
nen ook de  auteurs. Ze halen nog 
wel twee krantenverhalen aan over 
een stelende ekster uit Rochdale en 
een vermiste verlovingsring die op-
dook in een eksternest. Maar wel-
licht zijn die wel het resultaat van  
observation bias, stellen ze: doordat 
mensen denken te weten dat eksters 
van glimmende voorwerpen hou-
den, valt het sterker op als dat ook 
daadwerkelijk eens gebeurt.
Tijd dus voor echt wetenschappelijk 
onderzoek. Allereerst haalden de 
wetenschappers daarvoor acht ek-
sters uit Britse wildopvangcentra. 
In een observatiekooi kregen die 
twee hoopjes verzinkte schroeven 

voorgeschoteld: gewone zilverkleu-
rige, en exemplaren met een laagje 
blauwe verf. Onderweg naar hun 
eten moesten de proefeksters deze 
objecten wel opmerken, aldus de on-
derzoekers. De dieren negeerden 
alle schroefjes, blauw of zilver, ech-
ter grondig. 

Daarop togen de onderzoekers naar 
buiten. Op verschillende plekken 
rondom hun universiteit legden ze 
dagelijks voer neer, zodat zestien 

eksters gewend raakten elke dag 
een hapje te komen eten. Na een 
tijdje plaatsten de onderzoekers in 
de buurt van het voer ook extra 
voorwerpen: schroeven, ringetjes 
en reepjes aluminiumfolie. Ook nu 
weer was een deel van de voorwer-
pen matblauw, de rest glimmend. 
Slechts in twee van de 64 tests bleek 
een ekster contact te maken met een 
glimmertje. En in tegenstelling tot 
in de proeven in gevangenschap 
kwamen de eksters minder vaak 
eten halen. Daarbij moet wel wor-
den opgemerkt dat ze ook afge-
schrikt leken door de blauwe voor-
werpen. Eksters lijden waarschijn-
lijk enigszins aan neofobie, conclu-
deren de onderzoekers. En om glim-
mende voorwerpen geven ze niets.

   T E R Z I J D E
Door Jeroen Scharroo
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