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III.A Samenwerking of predatie?

IDEE VOOR EEN EXPERIMENT MET BLADLUIZEN EN MIEREN

Frans Roes, Amsterdam, aug 2002

Samenwerking gebaseerd op verwantschap.

Omdat nageslacht en andere verwanten de “voertuigen” zijn waarmee kopieën van de

eigen genen aan volgende generaties worden doorgegeven, is samenwerking tussen

individuen zeer vaak gebaseerd op verwantschap. Door verwanten te helpen, die

afhankelijk van de mate van verwantschap meer of minder kopieën van je eigen

genenhebben, draag je in feite bij aan de verspreiding van de eigen genen.

Biologen menen dat levende organismen geëvolueerd zijn volgens het principe van

natuurlijke selectie. Dat zegt dat eigenschappen die geassocieerd zijn met een hoog

reproductief succes, frequenter voorkomen in de volgende generatie. Het resultaat

van miljarden jaren natuurlijke selectie is dat de organismen zoals wij die nu

aantreffen, zich gedragen alsof zij hun eigen genen maximaal willen doorgeven aan

volgende generaties.

Vaak betekent dit simpelweg: Zoveel mogelijk nageslacht produceren. Maar genen

doorgeven kan ook op een andere manier. De steriele werksters bij mieren

produceren zelf geen nageslacht, maar ze helpen, verdedigen en verzorgen hun

nauwverwante koningin, en geven via deze koningin kopieën van hun eigen genen

door aan volgende generaties.
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Samenwerking gebaseerd op directe wederkerigheid.

Vaak kan de relatie tussen individuen die niet nauw aan elkaar verwant zijn,
omschreven worden met woorden als predatie en parasitisme. Maar toch komt er

samenwerking voor tussen individuen waarvan de mate van verwantschap

verwaarloosbaar klein is. Een voorbeeld is de “cleanerfish”, die parasieten opeet die

zich op een grotere vis hebben genesteld. Beide partijen profiteren van de

samenwerking: de cleanerfish vindt voedsel, de grote vis wordt van de parasieten

verlost, en eet vermoedelijk om die reden de cleanerfish niet op.

De naam van dit soort samenwerking is “wederkerig altruïsme” of “directe

wederkerigheid”. Voorwaarde voor het ontstaan ervan is datbeide partijen profiteren,

en beide ongeveer even afhankelijk van elkaar zijn. Als één van de partijen minder

afhankelijk is van de ander dan omgekeerd, dan kan verwacht worden dat deze partij
zich zal gaan ‘misdragen’. Dit lijkt experimenteel manipuleerbaar.

Mieren en bladluizen

Een goed voorbeeld van “directe wederkerigheid” zijn mieren die bladluizen

“melken”. De luizen profiteren van de samenwerking omdat ze door de mieren

beschermd worden tegen onzelieveheersbeestjes en andere rovers. De mieren

profiteren omdatze zich voeden met de zoete vloeistof die door de luizen uitscheiden

wordt. Maar het komt ook voor dat luizen door mieren opgegeten worden.

Mijn voorstel voor een experiment komt erop neer dat de afhankelijkheid van de

mieren van de bladluizen wordt gevarieerd, met de verwachting dat als de mieren

sterk afhankelijk van de luizen zijn, er geen of weinig luizen door ze zullen worden

opgegeten. Maar als de mieren nauwelijks afhankelijk van de luizen zijn, dan zullen

de luizen worden verwaarloosd (en dus door onzelieveheersbeestjes worden

opgegeten), of doorde mieren zelf worden geconsumeerd.
Het experiment zou er als volgt kunnen uitzien: Er zijn twee ongeveer even grote,

onafhankelijke mierenkolonies van dezelfde soort, die zich in een vergelijkbare

omgeving bevinden, en die in vergelijkbare mate afhankelijk zijn van vergelijkbare

luizenpopulaties. Beide mieren- en luizen-populaties worden regelmatig

geobserveerd. Aan één van de twee mierenkolonies wordt gedurende langere tijd

grote hoeveelheden suikerwater en ander voedsel aangeboden, aan de andere

mierenkoloniewordt dit niet aangeboden. De voorspelling is dat het slechter zal gaan

met de luizenpopulatie die hoortbij de mierenkoloniedie bijgevoerd wordt.

Het klinkt allemaal simpel genoeg, maar in de praktijk is het waarschijnlijk een lastig

experiment.
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