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Wildernis neemt  
wereldwijd af
Er is nu 10 procent minder wil-
dernis op aarde dan in 1990. Dit 
publiceert een internationale 
groep onderzoekers op 8 septem-
ber in Current Biology. Bekend was 
al dat de mens grote invloed 
heeft op de natuur, maar het pre-
cieze effect daarvan was ondui-
delijk. De onderzoekers bekeken 
gedetailleerde kaarten van de 
wereld en vergeleken recente 
versies met de situatie in 1990. Ze 
ontdekten een afname in onge-
repte natuur van 3,3 miljoen 
vierkante kilometer, een opper-
vlak zo groot als twee keer 
Alaska. De grootste afname 
kwam met name voor in Afrika 
en in het Amazonegebied De 
meeste wildernis is momenteel 
nog te vinden in Noord-Amerika, 
Noord-Azië, Noord-Afrika en  
Australië.

Niet meer gissen naar 
evolutie van gist
Dankzij genotypisch en fenoty-
pisch onderzoek aan 157 gist-
stammen is de afstamming van 
biergist (Saccharomyces cerevisiae) 
gedetailleerd in kaart gebracht. 
De gisten die tegenwoordig indu-
strieel worden toegepast blijken 
af te stammen van slechts enkele 
voorouders, schrijven Vlaamse 
en Amerikaanse onderzoekers in 
Cell van 8 september. In de stam-
boom zijn vijf grote groepen te 
onderscheiden van stammen die 
geclusterd zijn op basis van hun 
toepassing, zoals bier, brood of 
wijn. De wilde voorouder van de 
nu gebruikte gisten raakte min 
of meer per toeval gedomesti-
ceerd in de 17de eeuw. Door 
steeds een gefermenteerd deel 
voedsel bij vers voedsel te voe-
gen, verbeterde de houdbaar-
heid. Deze stammen bleven ja-
renlang bewaard en muteerden 
verder tot stammen met sterke 
genetische verschillen, afhanke-
lijk van hun toepassing. 

Overdrijven met 
geluid
In soorten landzoogdieren waar-
van de mannetjes groter zijn dan 
de vrouwtjes, maken mannetjes 
dankzij adaptaties geluiden die 
lager zijn dan op basis van hun 
grootte verwacht kan worden. Ze 
lijken daardoor groter dan ze in 
werkelijkheid zijn, waarmee ze 
vrouwtjes aantrekken en con-
currenten afschrikken. Dat 
schrijven een Britse en een Ierse 
onderzoeker 6 september in Na-
ture Communications. Het feno-
meen komt vooral voor bij soor-
ten met een groot verschil in li-
chaamsgrootte tussen manne-
tjes en vrouwtjes, met sterke se-
lectiedruk op het overdrijven 
van grootte. In soorten met hoge 
spermacompetitie na de paring 
werd een tegenovergesteld effect 
gevonden: deze mannetjes pro-
duceren juist een proportioneel 
hoog geluid. Dit bevestigt het be-
staan van een trade-off tussen 
het baltsgedrag en spermapro-
ductie. 

Nieuwe indicatoren voor veerkracht
   E C O L O G I E
Door Gert van Maanen

Met satellieten is de veerkracht van 
bossen te detecteren. Dat blijkt uit 
analyses die een team onderzoekers 
rond de Wageningse kantelecoloog 
Marten Scheffer en aardobservatie-
specialist Jan Verbesselt maakte van 
fluctuaties in de groenheid van tropi-
sche bossen van Afrika, Zuid-Ame-
rika en Indonesië (Nature Climate 
Change, 5 september online). ‘Dit on-
derzoek bouwt voort op onze eerdere 
waarneming dat natuurlandschap-
pen zich in drie toestanden bevinden 
– boomloos, savanne of bos – zonder 
stabiele tussenvormen. Daartussen 
zitten kantelpunten en ecosystemen 
gaan trager bewegen als ze zo’n kan-
telpunt naderen’, zegt Scheffer.
‘De veerkracht van het systeem ver-
mindert en dat kun je zien doordat 
het langzamer herstelt van kleine 
verstoringen. Net zoals je je lichame-
lijke conditie test door te kijken hoe 

lang het duurt voor je hartslag weer 
op het oude niveau is na tien kniebui-
gingen. Je kunt bossen moeilijk zelf 
opdonders geven, maar verstoringen 
als droogtes komen ook van nature 
voor. In dit geval hebben we hiervoor 
hele tijdsreeksen van satellietbeel-
den doorgeploegd’, vertelt Scheffer. 
De natuurlijke fluctuatie van de 
groenheid van bossen, gemeten in de 
gestandaardiseerde Normalized Dif-
ference Vegetation Index, verloopt inder-
daad trager op bepaalde plekken. Lo-
caties waarvan op basis van andere 
informatie al verwacht werd dat de 
bossen daar fragiel zijn, bijvoorbeeld 
in gebieden met weinig regen. Schef-
fer: ‘Het is voor het eerst dat indicato-
ren voor veerkracht van dynamische 
systemen zijn afgeleid van satelliet-
gegevens. Je moet dit natuurlijk ook 
ter plaatste controleren, want remote 
sensing heeft ook iets van koffiedik 
kijken op grote afstand. Toch kan dit 
een heel nuttig, aanvullend instru-
ment worden voor beheerders om te 

kijken waarop ze hun inspanningen 
het beste kunnen richten.’
‘Zeer interessant en mogelijk aanvul-
lend’, noemt Scheffer de stelling van 
zijn Wageningse collega bosecologen 
Lourens Poorter en Marielos Peña dat 
Amazonewouden hun veerkracht 
vooral danken aan hun diversiteit in 

planteigenschappen. Zij baseren zich 
hierbij op een dynamisch vegetatie-
model en publiceren hierover toeval-
lig ook in Nature Climate Change (29 au-
gustus online). ‘Biodiversiteit wordt 
gewoonlijk niet meegenomen in 
doorrekeningen van de reactie van 
ecosystemen op klimaatveranderin-
gen’, licht Poorter toe. ‘In modellen 
bestaan bossen meestal maar uit 

twee functionele groepen: groenblij-
vende en bladverliezende boomsoor-
ten. Maar een bos zit slimmer in el-
kaar. Het is geen biljartlaken met 
maar twee boomtypen, maar heeft 
een complexe driedimensionale struc-
tuur en soorten met veel variatie in 
plantkenmerken’, aldus Poorter. 
Als die diversiteit in modellen wordt 
meegenomen en toekomstige kli-
maatscenario’s worden doorgere-
kend, treden er in de tijd grote veran-
deringen op in bossamenstelling. 
‘Boomsoorten die het slecht doen on-
der huidige klimaatomstandigheden, 
worden bij grotere droogte door suc-
cessie juist dominante soorten. Dank-
zij biodiversiteit en ecologische selec-
tie hebben bossen een grotere veer-
kracht dan vegetatie- en klimaatmo-
dellen voorspellen’, meent Poorter. 
‘De echte rol van biodiversiteit is dat 
je er veerkracht mee koopt. Biodiver-
siteit heeft een verzekeringsfunctie. 
Want tussen veel boomsoorten zit 
altijd een toekomstige winnaar.’

‘Dankzij biodiversiteit  
en ecologische selectie  
hebben bossen een grotere 
veerkracht’

De damaralandmolrat steekt meer tijd en energie in de kolonie naarmate hij ouder wordt.

foto Kyle Finn

Molrat kent geen kasten
   G E D R A G S B I O L O G I E
Door Steijn van Schie

De in groepen levende damaraland-
molrat kent geen kastensysteem 
waarbij de niet-reproducerende indi-
viduen zich levenslang specialiseren 
in één taak. De rol binnen de kolonie 
verandert juist gedurende het leven 
en hangt af van de leeftijd van het 
individu, schrijft een internationale 
groep biologen in PNAS (29 augustus). 
Als dit ook het geval is bij de naakte 
molrat, zijn dergelijke kastensyste-
men mogelijk nooit geëvolueerd in 
gewervelden.
Damaralandmolratten en naakte 
molratten leven in ondergrondse ko-
lonies, die vergelijkbaar zijn met die 
van eusociale mieren, bijen en ter-
mieten. De groep bestaat uit een  
‘koningin’, een mannetje dat haar 
bevrucht, en voor de rest uit werkers. 
Kleinere werkers doen het zwaarste 
werk: het graven van ondergrondse 
tunnels op zoek naar voedsel. Gro-
tere individuen helpen bij het bou-
wen van nesten, het grootbrengen 
van jongen en de verdediging van het 
hol. Wanneer de koningin sterft, 
neemt de grootste en sterkste helper 
haar rol waarschijnlijk over.

Kastesysteem
Eerdere studies suggereerden dat het 
hier zou gaan om een kastensy-
steem, waarbij de onderzoekers kas-
ten definiëren als ‘groepen indivi-
duen die permanent en functioneel 
van elkaar verschillen in gedrag, fy-
siologie of morfologie met ieder sterk 
gespecialiseerde strategieën’. Met 
andere woorden: een molrat wijdt 
zijn hele leven aan één specifieke 
taak: graven, nestbouwen of verdedi-
ging van het hol. Dergelijke kasten 
zijn gangbaar onder eusociale insec-
ten, maar nauwelijks beschreven on-
der gewervelden. Vogels, vissen en 
zoogdieren kennen wel samenwer-
kingsverbanden met gedeelde zorg 

voor de jongen, maar de rol die een 
individu vervult binnen de kolonie is 
daarbij altijd leeftijdsafhankelijk en 
flexibel. 
‘Bij sommige mieren, luizen en ter-
mieten worden individuen geboren 
binnen een kaste met een specifieke 
rol’, licht eerste auteur Markus Zöttl 
toe in een persbericht. ‘Aanvankelijk 
dacht iedereen dat dit alleen aanwe-
zig was bij ongewervelden, maar met 
de ontdekking van het sociale gedrag 
van molratten in de jaren tachtig 
kwam daar verandering in. Sociale 
molratten zouden met hun kasten 
uniek zijn onder de gewervelden. 

Maar om hier echt zeker van te zijn 
moesten we molratten langdurig vol-
gen.’
Een laboratorium midden in de Kala-
hari-woestijn moest daarvoor zor-
gen. Onderzoekers onder leiding van 
zoöloog Tim Clutton-Brock legden 
artificiële tunnels aan en vestigden 
meerdere kolonies damaralandmol-
ratten. Gedurende drie jaar volgden 
ze de levens van honderden molrat-
ten en bekeken of en hoe hun gedrag 
veranderde.
De resultaten geven geen enkele in-
dicatie dat de damaralandmolrat een 
kastensysteem kent, schrijven de bio-

logen. Individuele molratten vervul-
len tijdens hun leven verschillende 
rollen en de hoeveelheid tijd en ener-
gie die ze in de kolonie steken neemt 
toe met hun leeftijd. De onderzoe-
kers achten de kans groot dat dit ook 
bij de naakte molrat het geval is. 
‘De sociale organisatie van molrat-
ten komt meer overheen met de sa-
menwerkingsverbanden die we zien 
bij andere zoogdieren, zoals stok-
staartjes en wilde honden’, aldus 
Zöttl. ‘Dit betekent dat kasten waar-
schijnlijk alleen aanwezig zijn bij 
sociale ongewervelden en nooit zijn 
geëvolueerd bij gewervelden.’


