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Vrouwtjes tweemaal ‘t haasje
   Z O Ö L O G I E
Door Marieke van de Belt

Vrouwtjeshazen krijgen meer nage-
slacht als ze een tweede keer zwan-
ger worden terwijl ze al zwanger 
zijn. Een Berlijns onderzoeksteam  
publiceert hierover een artikel in Na-
ture Communications (21 september). 
‘Voorheen werd een dubbele zwan-
gerschap als eigenaardigheid ge-
zien’, zegt eerste auteur Kathleen 
Roellig. ‘Wij tonen nu aan dat hazen 
deze  
reproductieve strategie gebruiken 
om meer nakomelingen te krijgen’.  
Bij de Europese haas Lepus europaeus 
komt superfoetatie voor: bevruch-
ting van een eicel  wanneer het 
vrouwtje al zwanger is. Tijdens de 
geslachtsgemeenschap komen er bij 
de vrouwtjes eicellen vrij, ook als er 
al embryo’s in de baarmoeder 
groeien. De nieuw bevruchte eicellen 
nestelen zich naast de al ingenes-
telde foetussen. 
De wetenschappers wilden achterha-

len of superfoetatie daadwerkelijk 
voor meer nageslacht zorgt. Hiertoe 
zetten ze een grootschalig experi-
ment op, waarin ze de hazen op drie 
verschillende manieren huisvestten. 
De mannetjes werden één keer, twee 
keer, of permanent bij de vrouwtjes 
toegelaten. Uit video-opnames bleek 
vervolgens of er geslachtsgemeen-
schap plaatsvond. 
Wanneer het mannetje slechts één 
keer aanwezig was, bleek de draag-
tijd significant langer dan wanneer 
het mannetje twee keer of perma-
nent bij het vrouwtje aanwezig was. 
De aanname dat aanwezigheid van 
een mannetje superfoetatie bevor-
derde, werd bevestigd doordat de 
draagtijd van diezelfde hazen korter 
bleek wanneer ze continu samen met 
een mannetje werden gehuisvest. 
Het echte bewijs voor superfoetatie 
werd geleverd door echografie. Vlak 
voor bevalling werd een echo ge-
maakt waarop naast volgroeide foe-
tussen in de baarmoeder twee setjes 
gele lichaampjes zichtbaar waren. 

Deze lichaampjes zijn het eerste te-
ken voor een zwangerschap. Elf da-
gen later bleek de baarmoeder inder-
daad levende embryo’s te bevatten.  
De dubbele zwangerschappen blij-
ken te zorgen voor verkorting van de 
reproductieve cyclus met vier dagen. 
Dit betekent dat hazen in plaats van 
eens per 42, eens per 38 dagen kun-
nen bevallen. De wetenschappers 
suggereren dat superfoetatie 
daarom waarschijnlijk geen zeld-
zame gebeurtenis is, maar een evolu-
tionaire aanpassing om reproductief 
succes te bevorderen. 
Superfoetatie komt behalve bij hazen 
slechts voor bij de Europese das en de 
Amerikaanse nerts. Deze soorten ge-
bruiken weer een ander mecha-
nisme. Ook bij mensen komt het wel 
eens voor, maar dit is zeer zeldzaam. 
Volgens Roellig is het belangrijk om 
verschillende reproductieve strate-
gieën te bestuderen: ‘Zodat we kun-
nen begrijpen hoe en waarom ze wer-
ken. Dit kan bijdragen aan ons begrip 
van evolutionaire concepten’. 

Embryo en babyhaas die gelijktijdig in de baarmoeder aanwezig waren.

Simpele regels voor 
complexiteit
   E C O L O G I E
Door Stephan van Duin

Op het oog complexe diergedragin-
gen hebben soms opmerkelijk een-
voudige beweegredenen, blijkt uit 
twee artikelen over zwermvorming. 
Vogels hebben een soort democra-
tisch besloten moment waarop ze de 
landing inzetten bij een vlucht rich-
ting voedselgronden. Dat schrijven 
Hongaarse onderzoekers in New Jour-
nal of Physics (15 september). In het 
wiskundige model gaan de onder-
zoekers ervan uit dat een groep vo-
gels een vaste kruishoogte heeft, die 
de vogels pas verlaten als ze een ge-
schikte voedselplaats vinden, of als 
de dieren moeten rusten. 
Elke vogel krijgt echter voor zichzelf 
een moment waarop hij het liefst 
zou afdalen, en die zogeheten swit-
ches verschillen van individu tot in-
dividu. Het model laat zien dat het 
aantal vogels met een individuele 
landingswens toeneemt volgens een 
S-curve. Wanneer ongeveer de helft 

van de groep wil landen, besluit de 
groep als geheel te landen: de collec-
tieve beslissingsmethode. Deze col-
lectieve beslissing nemen de vogels 
omdat de druk om die switch te ma-
ken toeneemt naarmate meer vogels 
hem al hebben gemaakt. Hetzelfde 
mechanisme verklaart overigens 
ook hoe meningen in mensenmas-
sa’s veranderen, en hoe apen door 
hun omgeving bewegen.
Een ander complex bewegend sy-

steem is een school vissen of krill, 
maar daarbij blijken juist egoïsti-
sche overwegingen dominant te zijn. 
In Current Biology (16 september  
online) leggen twee Engelse onder-
zoekers uit hoe ze met sonar ruim 
duizend krillscholen hebben geme-
ten. De oppervlakte-volumeratio van 
die krillscholen bleek, net als de  
gevonden literatuurwaarden van 
visscholen, dicht rond de 3,3 per  
meter te liggen, onafhankelijk van 
de grootte van de school. De school  
is niet bolvormig, wat wel de ideale 
vorm is als predatie de enige bepa-
lende factor zou zijn. Predatie  
zorgt er namelijk voor dat de vissen 
naar het midden van de school  
willen.  

Zuurstofgebrek
Hoewel predatie van overduidelijke 
invloed is, blijkt uit het model dat 
zuurstofgebrek binnen in de school 
de dieren ook af en toe naar buiten 
dwingt om op adem te komen. Het 
zuurstofniveau in het midden van de 
groep kan significant zakken. Vol-
gens de onderzoekers zijn deze twee 
factoren beschrijvend voor scholen 
op vele verschillende locaties. ‘Het 
feit dat verscheidene vissoorten en 
krill in zowel de tropen als in pool-
zeeën dezelfde schoolvorm aanhou-
den suggereert dat dezelfde factoren 
in meerdere ecosystemen een rol 
spelen’ aldus eerste auteur Andrew 
Brierley. 
De schoolvorm blijkt dus universeel 
en wordt gedreven door zuurstofcon-
centraties. Met de dalende zuurstof-
concentratie in de oceanen verwacht 
Brierley dat scholen zich moeten 
aanpassen. Hij voorziet dat scholen 
minder dicht zullen worden, of  
kleiner. In beide gevallen heeft  
dat belangrijke gevolgen voor de  
visserij.

Seriële samenwerking baat acacia 
   E C O L O G I E
Door Jeroen Scharroo

Symbiose met gemakzuchtige en 
zelfs met parasitaire mieren levert 
toch nog voordeel op voor acacia’s. 
Dat blijkt uit een studie gepubliceerd 
in PNAS (online op 20 september). 
De boom Acacia drepanolobium sluit 
verbonden met vier verschillende 
mierensoorten, die allemaal een an-
dere interactie met hun gastheer 
hebben. Twee soorten verdedigen de 
plant agressief tegen indringers, 
maar een van de twee vernielt de 
bloemmeristemen van de boom. De 
andere twee soorten zijn luier wat 
betreft verdediging; een van hen fa-
ciliteert zelfs aanvallen door kevers. 
De acacia biedt op zijn beurt de mie-
ren holle doornen om in te leven. 

Ook scheiden de bomen nectar uit 
voor de mieren.
Veni-onderzoekster Toby Kiers, werk-
zaam aan de Vrije Universiteit, is een 
van de auteurs van de PNAS-studie. Ze 
beschrijft dat voor het onderzoek 
acht jaar lang gegevens werden ver-
zameld over de samenwerking tus-
sen 1750 acaciabomen en hun bewo-
ners. Deze enorme hoeveelheid ver-
zamelde data, vertelt Kiers, stelde 
haar en haar collega’s in staat te mo-
delleren hoe de bomen zouden 
groeien, overleven en reproduceren 
afhankelijk van de verschillende 
mierensoorten die erop leven. Het is 
volgens haar een van de eerste stu-
dies waarin voor het gehele leven 
van een gastheer is uitgezocht wat de 
effecten zijn van verschillende sa-
menlevingsverbanden.

De bomen blijken gedurende hun 
leven regelmatig van partner te wis-
selen. Als ze 54 jaar oud zijn, heeft 90 
procent drie of vier miersoorten ge-
huisvest. 
Tot verbazing van de onderzoekers 
leverde bewoning door elke mieren-
soort een langere levensduur op dan 
helemaal geen bewoning. En hoe 
meer verschillende bewoners de bo-
men hadden, des te hoger bleek de 
overleving en vruchtzetting. 

Vrijbuiters
 ‘We hadden altijd aangenomen dat 
de goed verdedigende mierensoor-
ten het belangrijkst waren voor over-
leving van deze bomen. Maar zelfs de 
parasitaire vrijbuiters blijken cruci-
aal’, zegt Kiers. Sommige soorten 
zijn bijvoorbeeld belangrijk als de 

boom jong en kwetsbaar is, legt ze 
uit. ‘Zelfs de luie mieren zijn goede 
partners als alle andere soorten de 
boom verlaten.’ Eventuele nadelige 
effecten zoals het steriliseren door 
vernieling van de bloemmeristemen, 
worden later meestal gecompen-
seerd, als niet-steriliserende soorten 
de boom betrekken en deze weer 
volop vrucht kan zetten. 
Kiers: ‘Ons werk weerlegt het idee 
dat er één beste mutualist is voor de 
levensduur van een gastheer. De 
beste partner van het ene moment is 
niet altijd de beste partner. Dit gaat 
het leven voor biologen moeilijker 
maken, omdat kosten en baten van 
mutualistische partners gedurende 
het hele leven van een gastheer on-
derzocht moeten worden. Veel werk 
dus.’

Wanneer ongeveer de helft 
van de groep wil landen, 
neemt de groep collectief 
een beslissing

Twee mierensoorten voeren oorlog om een 
acacia.
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