Sommige koolplanten doden delen van
hun blad als bepaalde vlinders daar hun
eitjes op leggen.
Enkele gewassen in de kool- en mosterdfamilie (Brassicaceae) verdedigen
zich op een bijzondere manier tegen
hongerige rupsen van vlinders. Nadat
vlinders hun eieren op een blad hebben
gelegd, ontstaat een necrose (afstervend
weefsel) waardoor die eieren doodgaan
en zich er geen rupsen ontwikkelen.
Deze tactiek van de verschroeide aarde
van planten was al sinds de jaren tachtig
bekend, maar recent Wagenings onderzoek geeft nieuwe inzichten. Alleen een
sterk verwant deel van de koolfamilie
gebruikt deze tactiek, tegen een beperkt
aantal vlinders.

Eitjes

Nina Fatouros, onderzoeker bij de leerstoelgroep Biosystematiek, onderzocht
met collega’s
31 soorten
uit deze planSpecifieke
tenfamilie.
vlindersoorten
Ze brachten
zorgen voor
op plantennecrose bij
bladeren een
koolplanten
vloeistof aan
met daarin de
eitjes van vlindersoorten die doorgaans
eitjes op de plant leggen. Vier sterk
verwante plantensoorten ontwikkelden
necrose als ze in contact waren gekomen met deze vloeistof, maar alleen als
de eitjes afkomstig waren van koolwitjes
(Pieris). Dit duidt er op dat specifieke
vlindersoorten verantwoordelijk zijn voor
het ontstaan van necrose bij koolplanten,
stelt Fatouros in een artikel in New Phytologist. De necrose maakt deel uit van
de evolutionaire wapenwedloop tussen
koolplanten en koolwitjes. as

Kiezelwieren in watermonsters
vertellen waar het water in een rivier
vandaan komt. Dat blijkt uit de
studie van de Belg Jasper Foets.
Diatomeeën zijn eencellige algen
die je met het blote oog niet ziet. De
beestjes hebben een hard skelet
van kiezel, vandaar de naam kiezelwier. De geometrische patronen op
dit skelet, die een elektronenmicro-

‘Ik moest regelmatig
determinatieboeken
raadplegen’
scoop zichtbaar maakt, zijn ware
kunstwerkjes. Er zijn op dit moment
ruim 64.000 soorten bekend, maar
er zijn er nog veel meer.
Elke bodem heeft zijn eigen
gemeenschap aan diatomeeën. Die
diversiteit maakt het mogelijk om ze
in het stroomgebied van een rivier
als verklikkers te gebruiken. Afvoerwater van bodems stroomopwaarts
neemt diatomeeën mee. Analyse
van die aangetroffen diatomeeën
in een watermonster zegt daardoor
iets over de herkomst van het water.
Foets onderzocht honderden
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bodemmonsters uit het stroomgebied van de Attert in het zuiden van
België onder de microscoop om de
kenmerkende gemeenschappen kiezelwieren in kaart te brengen. Een
monnikenwerk. ‘Van sommige stalen
heb ik er soms maar twee op een
dag kunnen doen. Er zijn zo’n 200
soorten die frequent voorkomen.
Daar zitten algemene soorten bij,
maar ik moest ook regelmatig determinatieboeken raadplegen.’

Omgeploegd

Foets zocht en vond goede indicatorsoorten voor de zuurgraad, het
vochtgehalte en het landgebruik van
de herkomstplek. Ook toonde hij aan
dat landbewerking flinke gevolgen
heeft voor de gemeenschap aan
diatomeeën. Ploegen bijvoorbeeld
verandert de samenstelling van de
gemeenschap diatomeeën enorm.
Dat maakt tracering in verstoorde
landschappen al met al lastig.
Tracering van water met diatomeeën is nu nog bewerkelijk en dus te
duur. Genetische analyse van de
monsters met behulp van dna-barcoding zal dat proces volgens Foets
aanzienlijk versnellen. ‘Op termijn
zal het een stuk gemakkelijker en
sneller gaan.’ rk
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