
Wetenschap

19
DE VOLKSKRANT

WOENSDAG 5 MAART 2014

E
nhop,daargaatzijnvolgendearti-
kel.AardwetenschapperTjallingde
HaasvandeUniversiteitUtrecht
heeftkortvoorbinnenkomstopde

submit-knopopzijnschermgekliktennu
loopthetblauwebalkje tergendlangzaam
vol.

Naarwelk tijdschrifthet stukgaat,moet
maarevennogniet indekrant.Maarhet
verhaal, zegtDeHaasopgetogen, staatals
eenhuis.Uit foto’s vandeHiRISE-kunst-
maanvanNASAdie rondMars cirkelt, leidt
hijdaarinafhoeveelwaterernodigwasom
puinwaaiersopMars tevormen.Vaakwor-
dendieaangewezenalsbewijs voor stro-
mendwateropdeRodePlaneet, ooit.

Datklopt, er iswaternodigomzoiets te
maken.Maar, endat is volgensDeHaas
nieuws, veelminderdandoorgaanswordt
aangenomen.
TjallingdeHaas is in januari zijnderde

jaar ingegaanalspromovendusenhijheeft
hetgevoeldat zijnonderzoekbegint te lo-
pen.Datdraaitomeenbeterbegripvanzo-
gehetenpuinstromen:waaierspuinen
modderdievanberghellingennaarbene-
denkomen.Devraag iswat jeaaneender-
gelijkehellingkuntzienvanouderdomen
ontstaan?
‘Dievraag ishelemaal interessantals je

niet zelfbij eenhellingkuntkomen’, zegt
DeHaas. Vorige jarendeedhij alonderzoek
inChili enopSpitsbergen.Maarwaarhet
deepdownunderomgaat, isMars. ‘Wat je
wilt isdegeschiedenisafleidenuitdeop-
pervlakkendie jekuntzienopdeplaneet.’
Zijnderdewetenschappelijkepublicatie

gingnetdedeuruit. Endeverleiding is
groot,weer ietsop tepakkendatopMars
betrekkingheeft. ‘Ikbarst vandenieuwe
ideeënengedachtenoverMars.Maarals
aardwetenschappermoet ikmijnspeciali-
satieookweerniet te smalmaken. Ikheb

daarommetmezelf afgesprokendathet
woordMarsnietmagvoorkomeninmijn
vierdeartikel.’

Waterwelveelvuldig inmoetvoorko-
men, ishetwoordSpitsbergen.Vorigezo-
merwashij ereenpaarwekenmetzijnpro-
motorMaartenKleinhanseneenCanadese
collegavooruitgebreidveldwerk.Opzet,
zegthij,washet secuurkoppelenvan lucht-
ensatellietbeeldenvanhetgebiedaan
waarnemingenopdegrond.Veleduizen-
den foto’s enpositiemetingenvanpuinfor-
matieswachtensindsdienopeenanalyse
enbundeling ineenhandzaamverhaal.

De laatstemaandenheeftDeHaasal ein-
deloosopnamenvanvierkantemeters
puinvandeSpitsbergsehellingengeanaly-

seerd.Hetdraaitomdestatistiek:hoeveel
stenenvanwelk formaat liggenwaar?Wat
zegtdatoverdegeschiedenisvandeplek?
Enhoezietdatervervolgensuitde lucht
uit?
Op iedere foto staat zijnrolmaat, voorde

schaal.Dangooitdecomputerhonderd
keereendenkbeeldigpijltjeopde fotoom
eenwillekeurige steenaantewijzen.Daar-
vanmeetDeHaasgeduldigmetmuisbewe-
gingenenklikkendeafmetingen in.

‘Naeenpaarwekenbegon ikuitvalver-
schijnselen tevoelen inmijnarm.Rsidus’,
verzuchthij.
Maardat leed isgeleden.Nukomthetaan

opeengoedverhaal.Daar,weethijna twee
jaarechtewetenschap, ishij eenbeetjeaty-
pisch in. ‘Veel collega’swerkeneersthun
materiaaluit enpresenterendat zogoed
mogelijk. Ikbenergvanhetgrotere ideeen
gebruikdaarbijmijnmetingenenwaarne-
mingen.Vandaarookmijnneigingom
steedsweernaarderaadselsoverMars te-
rug tegaan.Dat isnognetwat spannender
danwillekeurigehellingenofkeienop
Spitsbergen.’
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Hoe komen ontdekkingen tot
stand? De Volkskrant kijkt van
start tot finish mee in de dagelijkse
praktijk van twaalf onderzoeks-
teams.
Vandaag: Rsi van het stenen me-
ten

DeNieuw-Guinea-platworm,een
vandehonderdschadelijkste in-
vasieve soortenterwereld,heeft
zich inFrankrijkgevestigd, schrij-
venFranseonderzoekers inhet
tijdschriftPeerJ. Deexootwerd
ontdekt ineenbroeikas inCaen
(Normandië).Deplatwormstamt
uitdehooglandenvanNieuw-Gui-
neaen isbestandtegenrelatief
koele temperaturentot 10graden
Celsius.Het isdusdenkbaardat
hij zichoverWest-Europaver-
spreidt.De5centimeter lange
wormeetvooral landslakkenen
jaagtdie tot in struikenenbomen
na.Deverspreidingvan invasieve
exotenwordtbevorderddoorde
globaliseringende toenamevan
hetwereldwijdegoederenverkeer.

Exoot

Jagendeplatworm
bereiktFrankrijk

Zwangerevrouwendiegezond
eten,hebbeneenverlaagdrisico
opvroeggeboorte,meldthetBri-
tischMedical Journal. Scandinavi-
scheonderzoekersvolgden66dui-
zendzwangereNoorsevrouwen
die tijdensdeeerstevijfmaanden
vandezwangerschaphunvoe-
dingbijhielden.
Hoeweleenoorzakelijkverband
nognietvastgesteldkanworden,
haddenvrouwenmeteen ‘ver-
standig’dieetvangroente, fruit,
vezelrijkeproductenenveelwa-
terduidelijkminderkansop
vroeggeboorte.Ookeen ‘traditio-
neel’ dieet, zoalsaardappels, vis,
melkengekooktegroente, levert
mindervroeggeboortesop.Deon-
derzoekersbenadrukkeneens te
meerhetbelangvaneengezond
dieetvooreengezondezwanger-
schap.

Zwangere vrouwen

Gezondetenverlaagt
risicoopvroeggeboorte

Vogel tjilpt
omgebiedte
verdedigen
Van onze verslaggeefster
Rineke Voogt

amsterdam Vogelshebbenhun
zangtalentwaarschijnlijkontwik-
keldvoorhetverdedigenvanhun
territorium,ennietvoorhet lok-
kenvanvrouwtjes.Dat conclude-
renonderzoekersnahetbestude-
renvanruimdriehonderdsoor-
tenzangvogels.

Darwin schreef de oorsprong van vo-
gelzang toe aan seksuele selectie, ‘het
klassiekeideeuitdetekstboeken:man-
netjes zingen en vrouwtjes kiezen’,
zegtdierecoloogMarcNaguib,hoogle-
raar van Wageningen UR. Zingende
vrouwtjes zoudenmaar een evolutio-
naire rariteit zijn.

Die klassieke theorie lijkt niet te
kloppen. Onderzoeker Karan Odom
van de universiteit van Maryland in
Baltimore en collega’s ontdekten na-
melijkdatvrouwtjeszangvoorkomtbij
bijna driekwart vande ruimdriehon-
derd soorten zangvogels die ze analy-
seerden.Waarschijnlijk zong ookhet
vrouwtje vande gemeenschappelijke
voorouder, schrijvenze inNatureCom-

munications. ‘Vogelzang iswaarschijn-
lijkomeenandereredendanseksuele
selectieontstaan’,zegtgedragsbioloog
Katharina Riebel van de universiteit
Leiden, diemeewerkte aanhet onder-
zoek.

De meeste zingende zangvogel-
vrouwtjes komen voor in de tropen.
Hier verdedigenmannetjes envrouw-
tjeshethele jaardoorsamenhunterri-

torium, ze concurrerenmet anderen
ombijvoorbeeldvoedsel.Zangkaneen
middelzijnomsuperioriteitaantege-
ven.Wellicht is de eigenschapomdie
reden geëvolueerd: geen seksuele se-
lectie,maar sociale selectie.
In de gematigde zone, zoals in Eu-

ropa en Noord-Amerika, zingen juist
weinig vrouwtjes. Hier komen veel
zangvogels inhet voorjaar naartoe en
de mannetjes verdedigen tijdens de
broedperiode hun tijdelijke territo-
riuminhuneentje.
Overigens speelt seksuele selectie

weldegelijk eenrol indevormingvan
hetzangtalent. Indenoordelijkesoor-

ten,dieveelmigreren,zijndeverschil-
lentussendeseksengroter.Demanne-
tjes hebbenniet alleenmeer testoste-
ron dan niet-migrerende soorten,
maarzingenooknogeensingewikkel-
dere liedjes. Datmaakt ze vervolgens
aantrekkelijker voorvrouwtjes.
De grote vraag is nu waarom de

vrouwtjes van sommige soorten het
zangvermogen ergens in de evolutie
hebben verloren. Dat is interessante
stof voor vervolgonderzoek, zegt Rie-
bel: ‘Wemoetennuprecies andersom
redeneren.’

VolgensNaguib, zelf nietbetrokken
bij het onderzoek, zijn de resultaten

opvallend. ‘Hetmeesteonderzoeknaar
zangvogels werd altijd gedaan in Eu-
ropa en Noord-Amerika, en dat geeft
een vertekend beeld. Hier zingen de
meestevrouwtjesniet.Nuernaarmeer
soortenisgekeken, isduidelijkgewor-
dendat de evolutie anders is gelopen
danwealtijdaannamen.’

Australisch ornaatelfvrouwtje (boven) en -mannetje. Foto John Young

InEuropaen
Noord-Amerika
zingenweinig
vrouwtjes

Foto Lindley McKay


