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SCIENCE CAFÉ:
FLUITEN VOGELS VOOR HUN PLEZIER?
• Het is een raadsel of vogels ervan
genieten hun lied te fluiten.
• Onderzoek in MRI-scanner kan meer
duidelijkheid geven.

Geniet een vogel ervan zijn lied te fluiten?
Het is een simpele vraag die extreem lastig
te beantwoorden is, zegt Marc Naguib,
hoogleraar Gedragsecologie
aan Wageningen Universiteit. Hij praat
erover tijdens het volgende Science Café
Wageningen.
In zijn onderzoek bestudeert Naguib
hoe vogels over langere afstanden communiceren. Mannetjesvogels zingen om
een territorium af te bakenen en vrouwtjes
te lokken. ‘Met ingewikkelde liedjes laten
vogels zien: ik ben hier slim genoeg voor,
ik ben fit.’ De schoonheid van die melodie
zorgt voor een vorm van seksuele selectie.
Onderzoekers van vogelzang kijken onder meer naar het repertoire – hoeveel
deuntjes kan een vogel fluiten. ‘Het is een
beetje alsof je een nummer van de Beatles
beoordeelt door het aantal noten te tellen’, zegt Naguib. Zelfs deze simpele methode levert inzichten op. Vogels met een
uitgebreid repertoire worden langer aangehoord door vrouwtjes en krijgen meer
nageslacht.
Deuntjes turven vertelt je natuurlijk
weinig over schoonheid, zegt Naguib,

maar dat betekent niet dat wetenschappers hier geen oor voor hebben. ‘Zij denken hier al sinds Darwin over na.’ Het
blijkt echter lastig die schoonheid wetenschappelijk te vangen. Moderne technologie helpt hierbij een handje. Zo nam Naguib een uur zang op van de Noordse nachtegaal en liet computers zoeken naar patronen. In een vervolgonderzoek hoopt hij
verschillen te ontdekken tussen de zang
van vogels die wel of geen vrouwtjes veroveren.
Het resultaat dat vrouwtjesvogels
mannetjes kiezen die ‘betere’ muziek maken, is natuurlijk geen bewijs dat deze
vrouwelijke luisteraars er ook van genieten. Dit is mogelijk wel te ontdekken
door vogels in de MRI-scanner te leggen,
zegt Naguib. Wanneer ze tijdens de scan
luisteren naar vogelzang, zie je welke hersengebieden geactiveerd worden. Als
hierbij het zogenoemde beloningscentrum oplicht, is het een sterke aanwijzing voor het genieten van muziek. ‘We
weten dat dieren positieve emoties kunnen ervaren’, zegt Naguib. ‘Het zou interessant zijn te ontdekken of dit te linken
valt aan hun vocalisaties.’ RR
Science Café, 30 april aanvang 19.45 uur in
Café Loburg
Zelf vogelgeluiden bestuderen?
http://thuisinhetveld.sovon.nl
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Octrooi verdringt kwekersrecht
Het Europees Octrooibureau accepteert octrooien op klassiek veredelde voedselgewassen. Dat is een flinke tegenvaller voor het kwekersrecht, vindt plantenveredelingshoogleraar Richard Visser.
Het Europees Octrooiverdrag verbiedt het octrooieren
van essentieel biologische processen, zoals het kruisen
van planten in de klassieke veredeling. Maar op de producten die daaruit voortkomen, zoals zaden en planten, kan volgens het octrooibureau wel octrooi worden
verleend. Visser is verbaasd over die uitspraak. ‘Ik had
verwacht dat de octrooirechtbank zou zeggen: nieuw
gevonden biologische processen in planten zijn geen
uitvindingen waarop je octrooi kunt aanvragen, dat zijn
ontdekkingen van iets dat al bestaat. Maar de juristen
van het octrooibureau oordelen dat biologische processen wel degelijk een uitvinding kunnen zijn. Maar de
uitspraak van het Europees Octrooibureau is slecht
nieuws voor het kwekersrecht en de uitwisseling van
materiaal en kennis tussen veredelaars.’
Waarom slecht nieuws?
‘Als een veredelingsbedrijf een nieuw tomatenras ontwikkelt onder het kwekersrecht, dan mogen concurrenten de tomaat verder veredelen om een beter ras te
ontwikkelen, vrij van kosten. Maar als dat een nieuw
ras is met geoctrooieerde kennis, dan moet je juist
eerst overeenstemming bereiken met de octrooi-eigenaar. Daarbij bestaat altijd de mogelijkheid dat de die
de licentie weigert of een heel hoog bedrag vraagt. Het
kwekersrecht staat dus haaks op het octrooirecht.’
Waarom krijgen octrooien dan de voorkeur boven
kwekersrecht?
‘Vroeger duurde het tussen de 5 en 15 jaar voordat de
concurrentie een beter ras had ontwikkeld; nu gaat dat
veel sneller. Tegenwoordig kan de concurrent jouw ras
nemen en binnen twee jaar de smaak of kleur zodanig
aanpassen dat hij een nieuw ras kan aanmelden. Dat is
natuurlijk wrang als dat is gebaseerd op een techniek
waar jij veel tijd en geld in hebt geïnvesteerd.’ AS

STELLING

‘When modern initiatives seek to rediscover
traditions, the pureness of the original tradition
is forgone since its spontaneity is lost for ever’,
Simona D’Amico, promoveert op 28 april in Wageningen

16 april 2015 — RESOURCE

