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De gevolgen van klimaatverandering op
plant en dier zijn mogelijk veel ingrijpender dan tot nu toe werd gedacht. Onzichtbaar voor het directe oog kan zich een
sluipende genetische erosie voltrekken,
waarbij de genetische variatie van plant
en dier afneemt. Dat concludeert Marleen Cobben, die dinsdag 17 april promoveerde op haar proefschrift Adapt, move or
perish.
De gemiddelde temperatuur op aarde
stijgt. Het klimaat verschuift daardoor
met acht kilometer per jaar in noordelijke richting, uitgaande van een stijging
van de temperatuur van vier graden tegen
het eind van deze eeuw. Soorten bewegen
mee met hun verschuivende leefgebied of
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ze passen zich aan de nieuwe situatie aan.
Evolutie in de praktijk. Zo lijkt het tenminste.
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Maar onzichtbaar voor het blote oog is
iets heel anders aan de gang: genetische
erosie en een vertraagde aanpassing door
het kolonisteneffect. Kolonisten zijn vaak
individuen die zich goed verspreiden. Ze
zijn daarom geen volledige genetische
afspiegeling van de hele populatie. Voor
de korte termijn is dat goed, legt Cobben
uit. Kolonisten hebben geen concurrentie
en hun kroost koloniseert ook weer snel
een nieuw gebied. ‘Maar op de lange termijn wil je niet alleen die ondernemende
types. Dat is slecht voor de populatie,
want dispersie kost veel energie. In de
nieuwe gebieden is er op termijn dus
behoefte aan minder avontuurlijke individuen, maar die zijn er niet.’
Het kolonisteneffect is fnuikend voor
de genetische basis van planten en dieren. Cobben rekende het effect door in
een modelstudie naar de gevolgen van
klimaatverandering op de middelste bonte specht. Daaruit blijkt dat de rijke genetische variatie in populaties uit het centrum van het verspreidingsgebied de temperatuurstijging niet bij kan benen. Door
uitsterven van de achterblijvers, gaat
kostbare genetische variatie verloren.
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De genetische erosie door klimaatverandering is volgens Cobben moeilijk tot
staan te brengen zolang de temperatuur
blijft stijgen. Tijd winnen is dan de enige
optie. Bijvoorbeeld door leefgebieden zo
groot mogelijk te maken en zoveel mogelijk onderling te verbinden. De genetische rijke populaties in het centrum van
het verspreidingsgebied hebben dan de
grootste kans om te overleven.
De studie van Cobben heeft ook gevolgen voor de manier waarop biodiversiteit
in kaart wordt gebracht. Alleen tellen is
niet genoeg. Dat zegt volgens Cobben
niets over de genetische variatie en dus
vitaliteit van een soort. Voor ecologen is
de studie daarom een soort wake up call.
Cobben: ‘Met dit model heb ik voor het
eerst laten zien dat aanpassing wel eens
veel complexer en langzamer kan zijn
dan gedacht.’ 5.

‘Van de ene kant prachtig natuurlijk. Goed dat de jonge
generatie zich roert en opkomt voor haar belangen. Dat
gevoel proef je overal: in de media wordt er ruim en welwillend aandacht besteed aan de punten van de G500
en Van Linden. Maar wat zijn die punten? Hypotheekrenteaftrek beperken, pensioenvoorzieningen eerlijk
delen. Het is wel erg pragmatisch en opportunistisch allemaal. Je zou er nog een oproep tot solidariteit met de
jongeren uit kunnen halen, maar dan heb je het ook wel
gehad. De G500 constateert dat de belangen van jongeren niet goed vertegenwoordigd zijn, maar heeft daar
geen verklaring of alternatief voor. Een overkoepelend
verhaal is er niet. Dat vind ik jammer, een gemiste kans.
Wat dat betreft gaat de G1000-beweging in België dieper. Die signaleert problemen en pleit vervolgens voor
een systeemwijziging om te voorkomen dat zulke problemen zich in de toekomst opnieuw voordoen. Maar
misschien komt dat wel omdat we in Nederland denken
onze zaken goed voor elkaar te hebben. De noodzaak
voor grote veranderingen zien we niet zo in, zolang we
zelf maar gelukkig zijn.
Een ander punt wat ik mis is het internationale aspect.
Jongeren maken wereldreizen, studeren met Erasmus
in het buitenland en chatten met leeftijdgenoten van
over de hele wereld. Maar wat zie je bij de G500? Nederlandse problemen met Nederlandse oplossingen. En
dat terwijl de afgelopen tijd juist gebleken is hoe sterk
Nederland afhankelijk is van de EU en de wereld.
Dat de G500 zich buiten het politieke spectrum plaatst
en eigenlijk alle partijen aanspreekt is ook niet heel
nieuw. We leven in een tijdperk waarin partijoverstijgende ‘bewegingen’ en one issue parties steeds belangrijker worden als een vehikel om doelen te verwezenlijken. Daar is wat mij betreft niks mis mee, een fact of life.
Politiek bestuur is een dynamisch proces waarin voortdurend nieuwe wegen worden gezocht. De G500 is in
dat speelveld een sympathiek, maar bescheiden nieuw
gezicht.’ 5*
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‘Left unaddressed, the problems of the poor today
will become problems for the rich tomorrow.’
Birhanu Biazin Temesgen. Promoveert op 16 april
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