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Eenden met vreemd kroost
Stel een Chileense smient paart met een

kruisingen. En dus stuurde hij

Filipijnse eend. Daar komen vreemde

hem een mailtje. ‘Of het inte-

kinderen van.

ressant was. Anders gingen ze
de pot in.’

De jongens en meisjes uit het nest met

‘Ik heb hem gevraagd ze op te

nageslacht zien er namelijk verschillend

laten groeien’, vertelt Otten-

uit. En dat is vreemd, zegt ecoloog Jen-

burghs. ‘Kruising tussen deze

te Ottenburghs van Wildlife Ecology and

twee soorten is nog nooit

Conservation. De beide ouders behoren

beschreven.’ Dat ligt ook niet

namelijk tot een zogeheten seksueel

voor de hand. De beide soor-

monochromatische soort. Dat wil zeggen:

ten eenden leven, zoals hun

man en vrouw zien er hetzelfde uit. Maar de

naam al doet vermoeden, ver

kinderen dus niet.

van elkaar. Ze komen normaal

Ottenburghs publiceert erover in Eco

gesproken nooit met elkaar in contact.

logy and Evolution. Het verschijnsel vond
plaats in
de ‘stal’

De mannelijke nakomelingen. Foto Jan Harteman

Evolutie teruggedraaid

Maar die innovatie is geen blijvertje. De
eieren van de jongen blijken onvruchtbaar. De vreemde eenden zijn volgens

De beide ouders horen volgens Otten-

Ottenburghs interessant om te begrijpen

van vogel-

burghs tot evolutionaire lijnen die zo’n

hoe kleurverschillen ontstaan. ‘Bij eenden

houder

13 miljoen jaar geleden uit elkaar zijn

ontstaat de vrouwelijke verendracht door

Jan Har-

gegroeid. De voorouders waren toen waar-

de productie van oestrogene hormonen,

teman

schijnlijk nog seksueel dimorf: ze zagen er

aangestuurd door zogeheten ‘modifier

uit Winssen. Harteman houdt en kweekt

verschillend uit. In de loop der evolutie is

genes’. Hij vermoedt dat, vanwege het

watervogels. Op kruisingen zit hij door-

dat verschil in uiterlijk verdwenen. De krui-

ontstane kleurverschil bij het kroost,

gaans niet te wachten. Maar hij kent

sing bij Harteman heeft feitelijk miljoenen

deze ‘veranderaars’ op de sekschromo-

Ottenburghs en zijn onderzoek naar

jaren evolutie teruggedraaid.

somen liggen.

Man en vrouw zien er
hetzelfde uit, maar de
kinderen dus niet
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BIEDEN
Het eerste bod in een onderhandeling is cruciaal, laat onderzoek
van de Australische University of
Technology zien. Te ver onder de
gevraagde prijs bieden, is beledigend en verzuurt het proces.
Te royaal openen leidt tot te veel
betalen. Het beste is in gedachten
een eindbod vaststellen. Het verschil met de vraagprijs deel je door
twee en dat trek je af van jouw
eindbod: voilà het openingsbod.
Niet verder vertellen natuurlijk.

TOCH ANDERS
Mensen en chimpansees zijn
genetisch vrijwel identiek. Waarom zijn wij dan toch zo anders?
Het verschil zit ‘m volgens onder-

zoekers van Lund University in het
zogeheten junk-DNA; de 98 procent van het DNA dat niet codeert
voor eiwitten. Zij concluderen
dat uit stamcelonderzoek naar de
ontwikkeling van hersencellen.
Junk-DNA laat hersencellen van
mens en chimpansee verschillend
ontwikkelen.

FAMEUS
Roem is vergankelijk, blijkt uit
een studie van de Polytechnische
School van Lausanne. De onderzoekers brachten dat in kaart door
van 2000 publieke figuren na te
gaan hoe vaak ze in het jaar na
hun dood nog het nieuws of twitter haalden. Het meest blijvend
zijn popmusici en anderen in de

culturele sector die iets blijvends
nalaten. De conclusie van de
onderzoekers: roem najagen is
ijdel en loos.

FILMPJE
De 37-jarige Russische Yulia Peresild is de eerste actrice die in de
ruimte heeft gewerkt. Zij verbleef
twaalf dagen in ruimtestation ISS
voor de opnames van de film The
Challenge (‘Vizov’). De actrice was
er samen met de regisseur. Ook
Hollywood is bezig een ruimtefilm
te schieten. De hoofdrolspeler in
deze film, waarbij ook NASA en
Elon Musks SpaceX zijn betrokken, is Tom Cruise. Je weet wel,
van Mission Impossible.... rk

