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Daarom zingen
krekels
Onderzoekers ontdekten dat krekels al 300 miljoen
jaar geleden zongen, in eerste instantie om roofdieren
te vermijden.
De onderzoekers voerden een grootschalig onderzoek uit om te begrijpen hoe gehoor en geluidproductie
tijdens de evolutie zijn ontstaan. Wat
blijkt: in de eerste plaats was dit van
belang om roofdieren te slim af te
zijn en pas later werd het ingezet om
sekspartners te vinden.

‘Seksuele communicatie
kan niet de reden zijn voor
het grote aantal zingende
soorten’
‘Hoe insecten communiceren is
uitgebreid onderzocht’, zegt Sabrina
Simon, onderzoeker bij Biosystematiek. ‘Maar we wisten niet wanneer,
hoe en in welke context gespecialiseerde gehoor- en geluidproducerende organen zijn geëvolueerd.’
De onderzoekers reconstrueerden de
volledige stamboom van Orthoptera,
een groep insectensoorten inclusief
krekels. ‘Door de hele geschiedenis
uit te pluizen ontdekten we dat
akoestische communicatie ongeveer

300 miljoen jaar geleden is ontwikkeld. In de eerste plaats als afweermechanisme en later voor seksuele
communicatie’, zegt Simon. ‘Ook
blijkt dat insecten de eerste dieren
waren die akoestische communicatie
gebruiken.’
De resultaten bieden aanknopingspunten voor nieuw onderzoek, aldus
Simon. ‘De stamboom die wij hebben
opgesteld kan ook worden gebruikt
om andere eigenschappen te onderzoeken en hoe die zijn ontstaan in
de evolutie. Zoals veranderingen in
dieet of het ontwikkelen van vleugels.’
Aan de andere kant ontkracht de
studie ook een belangrijke theorie.
‘De Orthrotera-groep kent heel veel
soorten’, zegt Simon. ‘Darwin had
al voorgesteld dat seksuele selectie
een rol zou kunnen spelen. Maar wij
zagen dat de Orthoptera-groepen
die geluid gebruiken voor seksuele
selectie, niet sneller diversifiëren.
Seksuele communicatie kan niet
de reden zijn voor het grote aantal
zingende soorten.’ tl

‘We zagen het wel aankomen en
het is prima zo.’
John van der Oost, WUR-microbioloog en ontdekker
van het principe van CRISPR-Cas in bacteriën, zag de
Nobelprijs voor scheikunde aan zijn neus voorbij gaan.
Die werd toegekend aan CRISPR-Cas-onderzoekers
Emmanuelle Charpentier en Jennifer Doudna.
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Studentenconsultants helpen
‘De Gieterij’ op weg
Tijdens Academic Consultancy Training
(ACT) doen WUR-studenten onderzoek
voor opdrachtgevers en geven ze een
advies. Zo ook voor ‘De Gieterij’,
een nieuwe duurzame winkel die op
zaterdag 10 oktober de deuren opende
in Wageningen.
‘We onderzochten welke consumentengroepen vaste klanten zouden kunnen
worden’, vertelt masterstudent Communication and Innovation Juul Kappelhof (24), één van de studenten uit het
ACT-groepje. ‘Vervolgens zijn we mensen
uit die groepen gaan interviewen om te
kijken wat hun wensen zijn.’
‘De winkel wil bijvoorbeeld veel verpakkingsvrij verkopen, maar een deel van de
consumenten is bang dat bepaalde groenten en fruit dan achteruit kunnen gaan.
Dat valt op te lossen met een koelsysteem
of door te kiezen voor een duurzaam
verpakkingsmateriaal.’ Ook adviseerden
de studenten om informatieavonden te
organiseren met lokale boeren om over
hun producten te vertellen.
WUR-alumnus Linde van der Knaap (MSc
Organic Agriculture) is één van de twee
kersverse eigenaren van De Gieterij. ‘Op
aanraden van de studenten hebben we
ook een leenbakfiets, zodat studenten
hun bulkaankopen naar hun studentenhuis kunnen brengen.’ lz
Bekijk een foto van de opening op
pagina 16-17 en lees meer op
www.resource-online.nl.

