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Jonge vogels helpen
in de huishouding

Afrikaanse economieën
profiteren amper van elkaar

Jonge vogels uit een eerder broedseizoen
ondersteunen hun ouders bij het groot
brengen van jonkies, het verdedigen van
het territorium en het beschermen van
het nest tegen roofdieren. Dat blijkt uit
vogelonderzoek in Swaziland.
De beperkte beschikbaarheid van ter
ritoria speelt een grote rol in het sociale
gedrag van de onderzochte vogels, zoals
de muisvogel en helmklauwier. ‘Als een
jonge vogel goed meehelpt in de huis
houding en verdediging, heeft hij later
kans om een goed territorium te erven’,
zegt onderzoeker Sjouke Kingma van
Gedragsecologie. De jonge vogels voeren
ook de jongen, zelfs met hun eigen voed
sel. Kingma: ‘Dat sociale gedrag biedt ze
voordelen: als een vogel later het territo
rium heeft geërfd, zullen de dieren die hij
mede heeft opgevoed, weer helpen in de
huishouding.’
Info: sjouke.kingma@wur.nl
MARIENE ECOLOGIE

Historicus Ewout Frankema heeft een Vici-beurs gekregen om verder uit te
zoeken waarom de economische ontwikkeling in Afrika de laatste vijftig jaar
stagneert, terwijl die in Zuidoost-Azië floreerde.
De verschillen tussen Afrikaanse landen zijn
groot, maar toch kunnen we hun moeizame
economische ontwikkeling goed over één
kam scheren, stelt Frankema, hoogleraar
Agrarische- en Milieugeschiedenis. ‘Het lijkt
erop dat Afrikaanse economieën elkaar niet
opstuwen. Er is geen dynamiek die ervoor
zorgt dat ze van elkaar kunnen profiteren.’
In andere delen van de wereld gebeurde dat
de afgelopen eeuw juist wel.
Met het geldbedrag van 1,5 miljoen euro van
de Vici-beurs van NWO gaat hij de diepere
historische oorzaken onderzoeken van de
stormachtige economische ontwikkeling
in Zuidoost-Azië sinds 1970, terwijl de
welvaartsgroei in vrijwel alle Afrikaanse
landen stagneerde.
‘Het is opvallend dat Afrikaanse landen nog
geen 10 procent van hun producten naar
buurlanden exporteren; dat is extreem laag.
Die regionale handel is in veel gevallen de
nek omgedraaid in de koloniale periode.’

Ook kijkt hij naar migratiepatronen. ‘Dat is
een enorm onderschat aspect. In ZuidoostAzië ontstonden grote groepen arbeids
migranten uit China en India, die zich vanaf
het midden van de negentiende eeuw ves
tigden in tropische gebieden waar behoefte
was aan arbeid. Zij brachten kennis mee en
zetten bedrijven en commerciële netwerken
op die werden gevoed door hun banden met
het oude moederland.’
Afrikaanse landen zetten na de onafhan
kelijkheid juist veel ‘buitenlanders’ uit. In
Nigeria bijvoorbeeld gebeurde dat begin
jaren tachtig met zo’n 3 miljoen mensen.
Uganda en Tanzania deporteerden hun
Indiase gemeenschappen, die sleutel
posities bekleedden in de economie.
‘Dat was niet bevorderlijk voor handel en
ontwikkeling.’ Een deel van die migratie
geschiedenis publiceert Frankema binnen
kort in een boek.
Info: ewout.frankema@wur.nl

Rifhaai niet honkvast
Rifhaaien verhuizen naar verschillende
habitats tijdens verschillende perioden
in hun leven. Dat blijkt uit onderzoek
van WUR naar twee soorten rifhaaien
in Caribisch Nederland. De bevindin
gen hebben consequenties voor het
effectief beschermen van de bedreigde
diersoorten. ‘Het blijkt belangrijk
om niet alleen te focussen op het on
diepe rif, maar ook op de wat diepere en
verderweg gelegen habitats’, zegt Leo
Nagelkerke van Aquacultuur en Visserij.
Het onderzoek is eind april gepubliceerd
in Marine Ecology Progress Series.
Info: twan.stoffers@wur.nl
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