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was gekozen door een ander vrouw-
tje. ‘Omdat voorkeuren vaak weder-
kerig zijn, verklaart de proefopzet 
ook de mannelijke partnerkeuze’, 
licht eerste auteur Malika Ihle toe.
De paren mochten vervolgens enkele 
maanden aan elkaar wennen in 
kleine kooitjes en daarna in grotere, 
gedeelde volières gedurende vijf 
maanden nageslacht produceren. 
Een tweede ronde experimenten met 
dezelfde vogels verliep min of meer 
hetzelfde, waarbij twee derde van de 
paren opgebroken werd en een derde 
bij de oude partner mocht blijven.
Over het geheel blijkt het reproduc-
tief succes van vrijekeuzepaartjes 37 
procent hoger dan dat van gearran-
geerde paartjes. Bij die laatste bleven 
drie keer meer eieren onbevrucht en 
overleefden minder uit het ei geko-
men jongen dan bij vrijekeuzepaar-
tjes. Uit gedragsobservaties blijkt dat 
vrouwtjes minder bereid zijn te pa-

Zomer doet hommel-
tong krimpen
Alpiene hommels hebben tegen-
woordig een kortere tong dan 
vroeger, waardoor ze niet langer 
kunnen foerageren op diepe 
bloemen. Dat schrijven Ameri-
kaanse onderzoekers 24 septem-
ber in Science. Duidelijk was al dat 
de hommels in aantal afnamen, 
maar onduidelijk was waardoor. 
De onderzoekers vergeleken 
exemplaren uit de jaren tachtig 
en negentig met de huidige hom-
mels in de bergen van Colorado. 
Daaruit bleek dat  hun tong in de 
loop der jaren aanzienlijk korter 
is geworden. Dat komt niet door 
kleinere lichaamsgrootte, com-
petitie of co-evolutie met andere 
bloemen, schrijven onderzoe-
kers. Het mechanisme blijkt te 
liggen in warmere zomers die 
resulteren in minder diepe bloe-
men en de hommels dwingen 
meer algemene foerageerders te 
worden. De onderzoekers vrezen 
dat klimaatverandering vaker 
voor een dergelijke mismatch 
gaat leiden.

Goede vaders 
sterven jong
Mannetjes van hoge kwaliteit die 
jongen krijgen met vrouwtjes 
van mindere kwaliteit lopen ri-
sico jong te overlijden door de 
hoge bijdrage die ze moeten leve-
ren aan de zorg. Dat geldt althans 
voor de doodgraverkever Nicrop-
horus vespilloides, schrijven Britse 
onderzoekers in eLife (22 septem-
ber online).  De onderzoekers 
combineerden observaties aan de 
kevers met theoretisch model-
leerwerk en concluderen verder 
dat larven die geen ouderzorg 
ontvangen als volwassen kevers 
zelf ook minder effectief zijn in 
het verzorgen van een groot nest 
en jong sterven. Goed verzorgde 
larven daarentegen krijgen later 
grotere nesten met daarin zwaar-
dere jongen.

Ruimtereizen vermin-
dert botdichtheid
Vissen in het ruimtestation ISS 
werpen licht op het mechanisme 
van botdichtheidsverlies tijdens 
een verblijf in de ruimte. Dat pu-
bliceren Japanse onderzoekers 21 
september in Scientific Reports. 
Ruimtereizen heef effect op de 
botdichtheid, maar de molecu-
laire processen waren nog onbe-
grepen. De Japanners stuurden 
daarom 24 vissen de ruimte in en 
hielden een controlegroep op 
aarde. De ruimtevissen vertoon-
den in toenemende mate activi-
teit van osteoclasten: cellen die 
botweefsel absorberen en zo zor-
gen voor demineralisatie en ont-
kalking van het skelet. Dat kon-
den ze volgen doordat ze osteo-
clasten hadden uitgerust met 
een fluorescent signaal. Ook ont-
dekten ze twee genen die ver-
hoogde expressie vertoonden. 
Daarnaast zagen ze dat de vissen 
verminderde beweging vertoon-
den. Op dag 47 bewogen de nog 
levende vissen helemaal niet 
meer. 

Zowel vrouwtjes (links) als mannetjes zebravinken houden niet van opgedrongen partners.

Inuit genetisch aangepast aan Groenland
   H U M A N E  B I O L O G I E
Door Maartje Kouwen

De Inuit hebben genetische en fysio-
logische aanpassingen aan een vet-
rijk dieet en een koude leefomgeving. 
Dat verklaart hoe zij onder de ex-
treme Arctische omstandigheden 
kunnen leven. Dat schrijft een groot 
consortium met onderzoekers uit 
Denemarken, Amerika en het Ver-
enigd Koninkrijk 18 september in 
Science.
Er waren al eerder aanwijzingen dat 
de Inuit adaptaties hebben aan het 
extreme leven in Groenland. ‘Gemo-
tiveerd hierdoor voerden we een scan 
uit voor tekenen van genetische 
adaptatie in de populatie van Groen-
land’, schrijven de onderzoekers. De 
voorouders van de Inuit arriveerden 
hier minder dan duizend jaar gele-

den, maar leefden daarvoor al dui-
zenden jaren in het Arctische gebied. 
‘Daardoor zijn ze waarschijnlijk aan-
gepast aan het koude klimaat en aan 
hun traditionele dieet, dat rijk is aan 
omega-3 vetzuren afkomstig uit zee-
voedsel.’
De onderzoekers startten aanvanke-
lijk met slechts een beperkt aantal 
proefpersonen: 191 Inuit, wiens ge-
nen voor minder dan 5 procent af-
komstig waren van Europese voorou-
ders. Daarnaast omvatte hun test-
groep gegevens van 60 Europeanen 
en 44 Chinezen. In deze set zochten 
de onderzoekers naar genetische 
markers die wijzen op sterke selectie, 
zonder te specificeren waarop deze 
selectie zou plaatsvinden. ‘Om signa-
len van positieve selectie op te mer-
ken gebruikten we population branch 
statictics, die allelen identificeert die 

sterke veranderingen in frequentie 
hebben ondergaan in de ene popula-
tie in verhouding tot twee referentie-
populaties.’
Zo ontdekten de onderzoekers een 
regio op chromosoom 11 en een op 
chromosoom 1, met daarop genen 

die van belang lijken te zijn voor de 
levensstijl van de Inuit. Vervolgens 
zochten ze in databases van veel gro-
tere cohortstudies naar associaties 
van deze genen met metabolische 
eigenschappen. De gevonden genen 
coderen onder meer voor enzymen 

die vetzuren omzetten,  en zouden zo 
de oxidatieve stress van een vetrijk 
dieet met veel omega-3 tegengaan. 
Ook vonden de onderzoekers genen 
betrokken bij vetverdeling en warm-
teproductie, waarmee de Inuit beter 
bestand zijn tegen kou. Daarnaast 
brachten de onderzoekers de genen 
in verband met kleinere lichaams-
grootte, lagere taille-heupratio en 
het kleinere postuur in de Inuitpopu-
latie.
In een bijbehorend perspective in  
Science wijst onderzoeker Sarah Tish-
koff op de meerwaarde van onder-
zoek naar genetische merkers in 
kleine etnische populaties die onder 
extreme omstandigheden leven.  Mo-
derne mensen zijn volgens haar zo 
divers dat genetische varianten zelfs 
in grote cohorten moeizamer aan het 
licht komen.

De onderzoekers vonden 
genen betrokken bij 
vetverdeling en warmte-
productie
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Meer kinderen door vrije partnerkeuze
   G E D R A G S B I O L O G I E
Door Jeroen Scharroo

Zebravinkstellen waarvan de part-
ners elkaar zelf hebben uitgekozen 
brengen meer jongen groot dan door 
mensen samengestelde paren. Dat 
blijkt uit experimenten van onder-
zoekers van het Max Planck Insititute 
for Ornithology, gepubliceerd in Plos 
Biology (14 september online). 
De onderzoekers waren geïnteres-
seerd in het fenomeen dat bij veel 
soorten niet alle individuen achter 
dezelfde partner aangaan, maar er 
persoonlijke voorkeuren op nahou-
den over aantrekkelijkheid van part-
ners. Dit geldt bijvoorbeeld voor men-
sen, maar ook voor de wat makkelij-
ker te onderzoeken zebravinken.
Tijdens eerdere zebravinkstudies ver-
geleken onderzoekers vaak paartjes 
die waren ontstaan uit vrije partner-
keuze met paartjes die ze zelf indeel-

den. De zelfgekozen paartjes blijken 
in die opzet steevast het hoogste re-
productieve succes te behalen. Maar 
die vergelijking is niet zuiver, schrij-
ven de auteurs. Individuen van lage 
kwaliteit zouden in een vrije omge-
ving namelijk nooit een partner krij-
gen, terwijl ze die in dergelijke expe-
rimenten wel krijgen en dan worden 
vergeleken met – wel door partners 
verkozen – individuen van hoge kwa-
liteit. 

Vrijgezel
Daarom ontwierpen de onderzoekers 
een proefopzet om twee groepen van 
vergelijkbare kwaliteit te vormen. Ze 
lieten 160 vrijgezelle vogels eerst een 
partner kiezen uit een groep van 20 
leden van het andere geslacht. Vervol-
gens mocht de helft van de vrouwtjes 
samenblijven met de gekozen part-
ner, terwijl de andere helft werd ge-
koppeld aan een partner die eigenlijk 

ren met opgedwongen partners en 
dat mannetjes uit gedwongen paar-
tjes minder bijdragen aan de zorg 
voor jongen, maar wel vaker vreemd-
gaan.
Sommige soorten hebben mechanis-
men ontwikkeld om genetisch goed 
passende partners uit te zoeken, 
maar de auteurs denken niet dat dat 
hier opgaat. ‘Deze bevindingen on-
dersteunen de hypothese dat zebra-
vinken partners juist kiezen op basis 
van gedragscompatibiliteit’, schrij-
ven de onderzoekers. ‘Compatibele 
partners kunnen beter zijn in taken 
coördineren en delen, elkaars presta-
ties complementeren of eenvoudig-
weg effectiever elkaars reproduc-
tieve investering stimuleren.’
Waarop de vrouwtjes precies letten 
bij partnerkeuze is niet duidelijk, al-
dus Ihle. Mannetjes maken vele actief 
vrouwtjes het hof, vertelt ze, waarbij 
aanvankelijk alle vrouwtjes negatief 
reageren. ‘Dan spitsen ze hun avan-
ces toe op enkele vrouwtjes, tot een-
tje bereidheid tot paren begint te to-
nen. Dan paren de toekomstige part-
ners, bezoeken ze samen een nest-
kast en beginnen ze een nest te bou-
wen. Dat proces duurt maximaal en-
kele dagen. Daarom zou mijn beste 
gok zijn dat vrouwtjes een voorkeur 
hebben voor de stem of moves van spe-
cifieke mannetjes.’ 
Zebravinken en mensen vertonen 
enkele overeenkomsten, vervolgt ze. 
‘Ze vormen sociaal monogame paar-
banden met één partner voor de rest 
van hun leven en delen de ouderlijke 
zorg. Bij beide soorten bedraagt bui-
tenechtelijk vaderschap 2 procent 
van de jongen. We zouden dus kun-
nen speculeren dat mensen ook part-
ners kiezen op basis van gedragscom-
patibiliteitscriteria.’ De voor de hand 
liggende vergelijking met gearran-
geerde huwelijken bij mensen gaat 
echter niet op, zegt ze. ‘Ik geloof dat 
familieleden diegene kiezen van wie 
zij denken dat er een goede match is 
met hun kind is, en misschien weten 
ze daadwerkelijk wie een compati-
bele partner is.’ 


