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E
enbewijs vangoedgedrag? Jemaakt
watmee, alsmodaleaardweten-
schapper. TjallingdeHaas, onderzoe-
kervanpuinwaaiersopaardeenop

Mars –plekkenwaardooreensmalleope-
ning ineenbergwandpuinenmodderop
flauwehellinguitstromenineenwaaier-
vorm–,wildezezomernaarSpitsbergen.

Voorveldwerk. Ineengebiedmetijsberen.
Dusheefthijeengeweernodig.Maareerst
eenvergunning.Endaarvoorkennelijkdat
bewijsvangoedgedrag, tebekomenbijde
gemeente.Datwordtbellen.Hetmoetmaar.

DeHaas is,naeenkortecarrière indegeo-

advieswereld,neteenjaarbezigmetzijn
promotie-onderzoekinUtrecht.Hoe, iszijn
centralevraag,zijndepuinwaaiersont-
staandieopeengrootaantalplekkenop
Marstezienzijn?Vermoedelijk isstromend
waterhetantwoord.MaarMars isnudroog.
Duswanneerdan?Enhoeveelwaterprecies?

Erheenkanniet.BovendienkunnenMarti-
aansepuinwaaiersalleenviasatellietbeel-
denvanuitderuimtewordenbestudeerd.
EndusbestudeertDeHaasvergelijkbare
puinwaaiersopaarde,waarvanveelduide-
lijkeriswanneerenhoezezijnontstaan.
Vanuitdelucht.Enopdegrond,meteengeo-
logischehamer,eenfototoestel,en–vooral–
zijnogenopen. ‘Als jezelfopzo’npuinwaaier
staat,gaateropeensvanallesdagen’,zegt
hij.Voorfijneremodelleringlaathij inde
keldervandeuniversiteitnuendanooknog
modderenzanduitstromeninspecialebas-
sins.Demengverhoudingvanwaterenpuin
bijhetuitstromen,daardraaitallesom.
VorigjaarwasDeHaaseenmaandinde

Atacama-woestijninChili, samenmeteen
aantalcollega’s.Zehaddeneenradiografisch

bestuurdvliegtuigjemeteencameravoor
luchtfoto’senlegdendesituatieopdegrond
grondigvast.Uitdecombinatiekwamende
eersteideeënvooreensoortvingerafdruk
vandepuinformatiesenhoediewaarschijn-
lijkzijnontstaan.Eéndaarvan,meteenge-
schatteouderdomvaneenhellingopMars
aandehandvaninslagkraters,werktTjal-
lingdeHaas aluit ineenpublicatie.Bijvoor-
keurvooreentopbladindeplanetologie.

Hetklinktallemaalalsgoedonder-
bouwdewetenschapendat ishetook,maar
datwilnietzeggendatalleresultatenspij-
kerhardensupernauwkeurigzijn. Inhet
echt ishettastenenschattenenhandwerk

watdeklokslaat.Zofotografeerthijuitde
handvierkantemeterspuinenanalyseert
hijdegrootteverdelingvanzand,grinden
stenen.Geautomatiseerdesoftwaredaar-
voorbestaat,maardieblijktniettevoldoen.
‘Enduszit je tweewekenlangopeenscherm
steentjesoptemeten.Rotwerk.Maarnodig
vooreengoedeschattingvandeentropie,
waarmeedeuitsorteringvanhetpuinin
grovereenfijnerestukkenoverdegehele
waaierkanwordenberekend.’

EndezezomerdusSpitsbergen.Viavia
vondhijprachtige luchtbeelden.Derechten
heefthijnetrond,weerzo’nklusje.Waarhet
nuopaankomt, is iemanddiehemenzijn
kornuiteninaugustusdagelijksoverde
baaizetdietussenhunverblijfendepuin-
waaiers ligt.Endatgeweerdus. ‘Wildkampe-
renisgeenoptie.Tegevaarlijk.Zelfsbijhet
veldwerkmoet jesteeds iemandhebbendie
jerugdekt, terwijl jijnaar jestenenstaart.’

Martijn van Calmthout

Morgen in Ware wetenschap:
evoluerende robotjes

Ware wetenschap Puinwaaiers op Mars

Tjalling moet een geweer

Puinwaaiers.

www.volkskrant.nl/warewetenschap

Hoe komen ontdekkingen tot
stand? In Ware Wetenschap volgt
de Volkskrant 12 onderzoeks-
teams gedurende hun project.
Vandaag: aardwetenschapper
Tjalling de Haas (UU) wil naar
Spitsbergen.

Eiwittekort
speelt rol
bijDown
Van onze verslaggeefster
Ellen de Visser

amsterdam Dementaleachter-
standbijhet syndroomvanDown
heeftdeels temakenmeteenge-
brekaaneenbepaaldeiwit inde
hersenen.Bijmuizen leidtherstel
vandieeiwitproductie tot een
enormeverbeteringvandeher-
senfuncties.Dat schrijvenAmeri-
kaansewetenschappersdeze
week inNatureMedicine.

De onderzoekers ontdekten datmui-
zenmeteentekortaanheteiwitSNX27
leer- engeheugenproblemenhebben.
Ze achterhaaldendat ook indeherse-
nenvanmensenmetDown-syndroom
gebrekbestaataandateiwit.Bij tewei-
nigSNX27wordenreceptorenopdeze-
nuwcellen minder actief. Daardoor
wordensignalenmindergoeddoorge-
geven.Deonderzoekers slaagdenerin
ombijdemuizendeproductievanhet
eiwit met behulp van gentherapie te
normaliseren, waarna de receptoren
weer actief werden en de leer- en ge-
heugenproblemenverdwenen.

Kinderarts Michel Weijerman van
het Rijnlandziekenhuis, specialist op
het gebied van Downsyndroom,
noemt de bevindingen interessant
maarbenadruktdatdegenetischeoor-
zakenvanhetsyndroomcomplexzijn.
MensenmetDownsyndroomhebben
drie kopieën van chromosoom 21,
waardoordeproductie van talrijke ei-
wittenwordt versterkt of wordt afge-
remd, legt hij uit. Vorige week ver-
scheen in een vakblad een artikel
waarindriehonderdgenenopdat21ste
chromosoom in verbandworden ge-
brachtmethet syndroomvanDown.

Of herstelvandeeiwitproductieook
bij mensen kan worden bewerkstel-
ligd, isdevraag,aldusWeijerman. ‘Het
zougeweldig zijn als dat lukt,maar ik
denkdatwedaarnogvervanaf zijn.’

Kaalslagdoorvroegstemens
Van onze verslaggever
Maarten Keulemans

amsterdam Vergeetdedodovan
Mauritius: opdeeilandenvande
StilleZuidzee stiervendoorde
komstvandemens liefstduizend
vogelsoortenuit. Vanafongeveer
4000 jaargeledenvoltrokzichop
deeilandjeseenwarevogelslach-
ting,blijktuitnieuweanalyses.

Dater zoietsmoet zijngeweest als een
omvangrijkeuitstervingsgolf opdeon-
geveer270geïsoleerdeeilandjestussen
ruwwegAustraliëenHawaiiwistenpa-
leontologenal langer.Opgravingenle-
verengeregeldfossielenopvannogon-
bekendevogels,dienunamendragen
als nēnē-nui,mao-nalo en de reuzen-
nukupu’u. Het gaat daarbij vaak om
loopvogels, eenden, ganzen, pape-
gaaien en andere aan hun eiland ge-
kluisterdedieren.Onbekendwashoe-
veelslachtoffersdekomstvandemens
hadveroorzaakt.

RichardDuncan vandeuniversiteit
indeAustralischehoofdstadCanberra
en collega’s komen nu voor het eerst
meteenschattingdoorop41eilanden
de bekende, nog levende soorten te
vergelijkenmetwat er aan fossielen is
gevonden.

Daaruit leidenzeaf daternaarschat-
ting zeker duizend vogelsoorten zijn
uitgestorven, nadat de eerstemens er
met de kano is komen aanpeddelen.
Zee-, trek- enzangvogelsnogniet eens
meegerekend. Dat is ongeveer 10 pro-
cent van het huidige totale bestand
aanvogelsoortenopaarde.
‘Het is een verschrikkelijk aantal,

maar eerlijk gezegd verbaast het me
niets’, zegt vogelpaleontoloog Han-
nekeMeijervanuithetCatalaansInsti-
tuut voor Paleontologie ICP, waar ze
werkzaam is. ‘Op deze eilandenheeft
een enormekaalslagplaatsgevonden.
En hoewel het hier wel extreem was,

zienweditpatroonoverdehelewereld
bij eilandvogels terug.’
Demensbracht opde eilanden een

kettingreactie teweeg, door opde vo-
gels te jagenalsvoedsel,bossentekap-
pen en exotische soorten zoals ratten
lostelaten.Uiteerdergevondenfossie-
len van 63 uitgestorven soorten leidt
Duncan af dat grotere vogels meer
kanshaddenopuitsterven.Loopvogels
haddeneen33keerhogerekansomuit
te sterven; soortendiemaar op één ei-

land woonden, een 24 keer hogere
kans.

‘Aanhet fossielenbestandzittenha-
ken en ogen’, zegtMeijer, ‘Maar deze
analyseprobeertdieonzekerhedente
kwantificerenwaardoorweeenbeter,
en vooral getalsmatig beeld krijgen
vanhoeveel soorten er in theorie zou-
denmoeten zijn, en hoeveel soorten
de komst van de mens hebben over-
leefd.’

Amper was de vogelwereld beko-

menvandeeersteprehistorischemen-
senof hetvolgendegevaardiendezich
alweer aan, toen westerse ontdek-
kingsreizigers de eilanden aandeden.
Ook toen waren het vooral de zwaar-
dere, niet-vliegende en op één eiland
voorkomende vogels die het zwaarst
werdengetroffen. De episodemagge-
rust de geschiedenis ingaan als ‘de
grootste uitsterfgolf in het holocene
(menselijke)tijdperk’, schrijvendeon-
derzoekers inhet vakbladPNAS.

De Takahē op Nieuw-Zeeland, een van de‘overlevende’soorten. Foto PNAS

Dodowas slechts een vandeduizend vogelsoortendie uit Stille Zuidzee verdwenen

sylviornis

Ruim anderhalve meter hoge,
fazantachtige vogel op Nieuw-
Caledonië, met stompjes als vleu-
gels, een papegaai-achtige bek en
zware, sterke poten. Stierf uit na
de komst van de eerste bewoners
met honden en varkens rond 1500
voor Christus, maar leeft nog
voort in de folklore.

schilpad-mao-nalo

Grote ‘supereend’met een lange
stevige nek en een stompe kop als
van een schildpad (vandaar de
naam). De loopvogel verdween na
de komst van de vroegste bewo-
ners van zijn eiland Kauai, ten
noorden van Hawaii.

nĒnĒ-nui

Reuzengans die ooit leefde op
Maui, en wellicht op de eilanden
Kauai, Oahu en Molokai. Stamt af
van de Canadese gans, leefde in
bosrijk gebied, maar stierf uit na
de komst van de mens. Een veel
kleinere nakomeling van het dier
leeft nog op Kauai, Maui en Hawaii
en siert het embleem van de staat
Hawaii.

Dood als een dodo


