
KUNNEN HUISMUSVROUWEN
NUTTIGE MANNEN HERKENNEN?
Pauwenmannen en krekelmannen kunnen

er veel werk van maken om zo veel mogelijk

vrouwen te verleiden, omdat ze niets voor

hun nageslacht hoeven te doen. Datzelfde

geldt voor mannen van bruine kikkers,

kemphanen, levendbarende hagedissen,

sachembijen, lantaarntjes, schaatsenrijders,

bedwantsen, inktvissen, vleermuizen en

hanen. Maar niet alle mannen zijn louter

spermaleverancier en daardoor vrije jongens

zoals zij. Bij veel soorten dragen mannen

méér bij aan de voortplanting. Veel insecten

en spinnen geven bij de paring een bruids-

gift: een eetbaar geschenk voor de vrouw,

bijvoorbeeld een prooi, die via haar ook de

jongen ten goede komt. En bij de vele

soorten vogels die in paren broeden, helpt

de man daadwerkelijk mee bij het groot-

brengen van het kroost.

Voor vrouwen, die hun voortplantingssucces

kunnen verhogen door hun jongen een

goede start te geven, zijn die vaderlijke bij-

dragen natuurlijk welkom. Ze zullen kiezen

voor een partner die wat dat betreft het

meest te bieden heeft, naast andere kwali-

teiten als herkenbaarheid, vruchtbaarheid

en het bezit van erfelijke eigenschappen

die gezonde jongen en aantrekkelijke

zoons opleveren.

Mannen die in hun nageslacht investeren,

hanteren een andere strategie dan verove-

raars. De inzet die ze leveren, beperkt het

aantal jongen dat ze kunnen krijgen, maar

net als vrouwen kunnen ze hun voortplan-

tingssucces verhogen door te zorgen voor

kwaliteit. Naarmate kwantiteit minder

haalbaar is en kwaliteit belangrijker, zullen

ook mannen hun partners met meer zorg

kiezen. De uitsloverij zal minder worden.

En het verschil tussen mannen onderling in

het aantal nakomelingen dat ze krijgen, zal

afvlakken zodat de seksuele selectie zwakker

wordt.

Een toonbeeld van eerlijke taakverdeling in

het gezin nestelde tot voor kort in grote

aantallen onder onze dakpannen en in de

klimop in onze tuinen: de huismus (Passer

domesticus). De vogels leven als monogame

paren en maken per seizoen twee tot vier

nesten met vier à zes eitjes daarin. De

mannen helpen niet alleen de jongen voe-

ren, zoals bij veel soorten zangvogels,

maar ook bebroeden ze de eitjes een deel

van de tijd. Dat is bij de meeste andere

soorten een exclusieve vrouwentaak.

Mussenmannen zullen op de een of andere

manier willen laten zien dat ze goede vaders

zijn om zich aan te prijzen, verwachten

biologen, en de grootte van de zwarte borst-

vlek, die mannetjes van vrouwtjes onder-

scheidt, kwam als eerste in aanmerking als

een mogelijk teken van goed vaderschap.

'Het is niet de enige versiering die manne-

tjes hebben, maar wel de meest opvallende

en het meest makkelijk te meten', zegt

Shinichi Nagakawa (University of Sheffield,

Engeland). Het 'slabbetje' is op zijn mooist

in de broedtijd. 'Het ontstaat al tijdens de

jaarlijkse rui in de late zomer', vertelt Alena

Klvanová (Univerzita Karlova, Praag).

'Maar de zwarte veren zijn dan nog afge-

dekt met een witte punt, zodat de borstvlek

niet goed te zien is. Die witte toppen slijten

in najaar en winter af.'

De huismus, een welbekende bruingevlekte,

tjilpende vogel, leefde oorspronkelijk alleen

in Europa en delen van Afrika en Azië, maar

komt nu wereldwijd voor. Hij is een van de

meest uitvoerig bestudeerde soorten als

het om partnerkeus gaat.

Maar nog steeds is niet helemaal duidelijk

welke mannen ideale vaders zijn en of het

slabbetje daar eigenlijk wel een goed teken

van is. En het is ook nog de vraag of

vrouwen een voorkeur hebben voor mannen

met grote borstvlekken, of juist voor man-

nen met kleine of misschien wel middel-

grote. Dat concludeert Nakagawa, die een

groot aantal publicaties over huismussen

op een rij heeft gezet.

LUIE VADERS
Een man kan zijn partner en jongen verschil-

lende dingen bieden.

Op de eerste plaats is dat een goede, veilige

nestplaats. Het zijn de mannen die een

plek moeten veroveren en hun onderlinge

concurrentie daarom kan hevig zijn. Als er

íets is dat samengaat met een grote zwarte

borstvlek, dan is dat wel vechtlust, weet

Nakagawa. Mannen met de grootste slab-

betjes zijn de andere de baas, zo blijkt uit

observaties.

Dat is waarschijnlijk verklaarbaar. De

grootte van de slab ligt niet erfelijk vast,

maar hangt af van de conditie tijdens de

rui. 'De zwarte kleur ontstaat door de kleur-

stof melanine', vertelt Klvanová. 'Die stof

maken de vogels zelf uit een grondstof die

ze uit hun voedsel opnemen.' Volgens

sommige onderzoekers wordt de vlek

groter naarmate de mussen tijdens de rui

beter te eten hebben. En als de agressieve

baasjes meer voedsel weten te bemachtigen,

zouden zij dus de grootste borstvlekken

krijgen. Maar bewezen is die verklaring nog

niet. 'En het is ook nog de vraag of mannen

met een grote borstvlek, de dominante

mannen dus, inderdaad de beste nestplaat-

sen hebben. Dat is nog niet duidelijk', zegt

Nakagawa.

Op de tweede plaats kan een vader zich

nuttig maken in het nest: helpen met

broeden en voeden. 'Vooral goed voeren is

belangrijk', zegt Nakagawa. 'De jonge

vogels hebben de eerste dagen insecten

nodig. Mussen zijn niet gewend om die te

vangen, want ze eten verder vooral zaden.

Het is dus moeilijk voor ze, maar essen-

tieel voor de jongen.'

Zijn mannen met een grote vlek ijveriger?

Soms wel, maar soms juist niet, blijkt uit

Nakagawa's overzicht. Sommige onderzoe-

kers meldden dat mannen met een grote

borstvlek harder werken, uit andere studies

kwam precies het omgekeerde.

Hij deed er zelf onderzoek naar op het

eilandje Lundy, 19 kilometer uit de kust van

Zuidwest-Engeland. Op het eilandje leeft

een overzichtelijke mussenpopulatie van

ongeveer honderd vogels die tachtig nest-

kasten tot hun beschikking hebben. Zoals

gebruikelijk bij vogelonderzoek, heeft elk

dier een unieke combinatie van kleurringen

om de pootjes gekregen, zodat de onder-

zoekers het individueel kunnen herkennen.

Elke vogel draagt bovendien een metalen

pootring met een uniek nummer.

Nakagawa mat de borstvlekgrootte van de

mannen. Hij nam het gedrag van de neste-

lende vogels op video op, om te kunnen

berekenen hoelang mannen en vrouwen

broedden en hoeveel hapjes ze per uur

brachten als er eenmaal jongen waren. 

Hij telde het aantal jongen dat uitvloog en

woog de jongen ook.

Mannen met kleine slabbetjes werkten

gemiddeld even hard als mannen met

grote borstvlekken, bleek uit zijn filmpjes.
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Willy van Strien

Sexueel gedrag is complex én boeiend. Wetenschapsjournaliste Willy van Strien
maakte een bijzonder boek over het kleurrijke gedrag van alledaagse en exotische
soorten, getiteld Het penisduel en ander strategisch seksueel gedrag van dieren. Als
voorproefje plaatsen we in deze Natura het hoofdstuk over de huismus.

Goede vaders gezocht



Ze hadden evenveel jongen die gemiddeld

even zwaar waren.

Tot dezelfde conclusie – de grootte van de

zwarte borstvlek zegt niets over de ijver

waarmee mannen broeden en voeden –

kwam ook Klvanová. Zij bestudeert een

mussenpopulatie van ongeveer veertig

paren die leeft rond een boerderij in Zuid

Bohemen. Ook deze mussen zijn geringd

en hebben nestkasten om in te broeden en

ook hun gedrag werd op video vastgelegd

en later geanalyseerd. Of ze nu een grote

borstvlek hebben of een kleine: de mannen

broeden door de bank genomen even veel,

voeren even intensief en hebben evenveel

jongen met hetzelfde gewicht.

Maar, zegt Klvanová, misschien is het ook

belangrijk wat voor voer de ouders brengen.

Dat blijkt wel uit het werk van Patricia

Schwagmeyer (University of Oklahoma,

VS). De overlevingskans van jonge mussen

is heel laag; het merendeel komt het eerste

jaar niet door. Die overlevingskans, ontdekte

Schwagmeyer, hangt niet af van de hoeveel-

heid voedsel die de ouders hebben aan-

gedragen. Maar des te belangrijker is het

aandeel aan forse insecten daarin, zoals

rupsen; een groter aantal flinke insecten in

het dieet verhoogt de overlevingskans

behoorlijk. Maar die grote prooien zijn lastig

te pakken of te vervoeren voor de mussen.

Misschien slagen de zwartborstige mannen

daar beter in. 'Daar gaan wij nog naar kijken',

zegt Klvanová.

Zeker is wel, dat er ijverige en minder ijve-

rige vaders zijn. 'Dat gedrag lijkt erfelijk

vast te liggen. Vaders, die weinig voor hun

jongen doen, zijn bij volgende legsels

opnieuw lui en het jaar daarop ook', zag

Nakagawa. 'Als vrouwen een ijverige partner

zouden willen, kunnen ze niet afgaan op de

grootte van de borstvlek. Ze kunnen wel

opletten hoe de mannen in hun omgeving

hun vaderrol vervullen en onthouden wie

van hen een goede vader zou zijn voor hun

volgende legsel.'

DAPPERE HELDEN
De derde bijdrage die vaders kunnen bieden

(naast een goede nestplaats en hulp met

broeden en voeden), is bescherming van

het nest tegen roofdieren. Daarbij komen

mannen met een grote borstvlek pas echt

tot hun recht.

In Zwitserland lokte Heinz-Ulrich Reyer

(Universität Zürich) paniek uit bij ongeveer

dertig broedende huismusparen door vlak

onder hun nest een opgezette steenmarter

of hermelijn neer te zetten; beide dieren

zijn nestrovers. Hij haalde ze binnen een

half uur weer weg, want de mussen durfden

hun nest niet meer in met zo'n vijand in de

buurt.

De vogels reageerden op twee manieren op

wat ze als gevaar waarnamen. Óf ze vielen

aan en vlogen op de rover af óf ze gingen

op een afstand zitten en lieten een alarm-

roep horen. Welke ouder het grootste risico

nam door aan te vallen, hing af van het

uiterlijk van de man. Bij paren waarvan de

man een klein slabbetje had, waren het

vooral de vrouwen die aanvielen. Maar bij

paren waarvan de man meer zwart op zijn

borst had, was hij juist wat vaker degene

die de confrontatie aanging.

In Tsjechië keek Klvanová hoe een mussen-

populatie reageerde op drie verschillende

vliegende vijanden. Een ekster, die graag

nesten leeghaalt maar geen volwassen mus

zal pakken; een steenuil, die 's nachts

zowel jonge als volwassen mussen lust,

maar overdag weinig gevaar oplevert; en

een sperwer, die overdag zowel jonge

vogels pakt als op volwassen mussen jaagt

en zonder meer de gevaarlijkste is van de

drie. Klvanová zette opgezette vogels in de

buurt van de nesten en legde het gedrag

van de mussen op video vast.

Zangvogels proberen roofvogels vaak te

weg te pesten door met zijn allen veel

lawaai en drukte te maken, het zogenoemde

'mobben'. Ook individuele vogels proberen

rovers met lawaai af te schrikken wanneer

hun eigen nest in gevaar is. De mussen

durfden het zo vooral tegen de ekster op te

nemen. Tegen de steenuil waren ze wat

minder brutaal en tegen de sperwer deden

ze heel weinig. En waren de mannen met

een grote borstvlek dapperder? 'Tegenover

de ekster en de steenuil waren ze dat zeker',

zegt Klvanová. 'Tegen die rovers verdedig-

den ze hun nesten fanatieker dan mannen

met een kleinere vlek. Maar tegenover de

sperwer, waarbij ze zelf groot risico lopen,

waren mannen met meer zwart op hun

borst niet dapperder dan andere.'

Dat mannen met een grote borstvlek zich

beter weren tegen vijanden zolang die niet

al te gevaarlijk zijn, klopt met het feit dat ze

vechtlustiger zijn. Vrouwen zouden wat dat

betreft beter af zijn met een machoman.

MIDDELGROTE VLEKKEN
Er zijn dus mussenmannen die hun

oudertaken goed vervullen en er zijn

mannen die dat minder goed doen. De

grootte van de borstvlek is tot op zekere

hoogte een teken van goed vaderschap.

Een man met veel zwart lijkt meer bereid

om zijn nest te verdedigen dan een man

met weinig zwart. Maar over de ijver waar-

mee de mannen helpen broeden en voeden

zegt de grootte van de versiering niets. Een

man met een grote borstvlek kan naast zijn

agressiviteit overigens nog andere voor-

delen hebben, bijvoorbeeld gezond of

vruchtbaar zijn. Maar er is nog niet veel
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HET PENISDUEL
Seksueel gedrag is complex én boeiend. Slakken

beschieten elkaar bijvoorbeeld met pijlen tijdens

hun liefdesspel. Vrouwelijke pimpelmezen gaan

graag vreemd, naakte molratten mogen zich niet

voortplanten en Amazone-gifkikkers doen aan

kinderkannibalisme. Willy van Strien vertelt in

Het penisduel hoe dit gedrag ontstaat. Het blijkt

dat alle partijen – mannetje, vrouwtje, jongen

en soms ook andere verwanten – elk hun eigen

belangen hebben. Die belangen kunnen over-

eenkomen, maar soms ook lijnrecht tegenover

elkaar staan.

Het penisduel bevat concrete verhalen over

actueel onderzoek. De onderzoekers komen

zelf aan het woord. Ze vertellen over verove-

ringsstrategieën, partnerkeus, zorg voor

jongen, taakverdeling in sociale groepen en

de speciale positie van dieren die man en

vrouw tegelijk zijn. Naast alledaagse soorten,

zoals huismussen, wespen en tuinslakken,

passeren ook exotische soorten de revue,

zoals blauwpootgenten en reuzenpijl-

inktvissen. 

Het boek telt 240 pagina’s en kost 19,95

(KNNV-leden 17,95). Zie www.knnvuitgeverij.nl.
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niet alle vrouwen dezelfde voorkeur hoeven

te hebben.

Omgekeerd zouden de hardwerkende

mussenvaders ook kieskeurig moeten zijn

ten opzichte van vrouwen. Bij huismussen

is die mannelijke kieskeurigheid nog niet

onderzocht. 

Willy van Strien is biologe en werkt als free-

lance wetenschapsjournalist. 

duidelijk over zulke eventuele voordelen.

Zijn de mannen met een mooie borst nu

eigenlijk populair bij vrouwen? Dat was wel

de verwachting die biologen hadden, maar

van het hele mussenverhaal blijft dat

uiteindelijk het meest vaag. Sommige

onderzoekers vonden van wel, andere con-

stateerden van niet of vonden een voorkeur

voor middelgrote borstvlekken. Volgens

Nagakawa blijft een mussenpaartje vaak

lang bij elkaar, ook als de man na de rui

een grotere of kleinere vlek blijkt te hebben

dan voorheen; dat maakt het moeilijk om

een voorkeur te kunnen zien. De huismus

is geen laboratoriumvogel geworden zoals

de zebravink, waar het volgende hoofdstuk

over gaat, en de voorkeur van vrouwen is

nooit netjes met proeven uitgezocht. 

Simon Griffith (indertijd Uppsala

Universitet, Zweden) heeft gewerkt op het

eilandje Lundy, hetzelfde eiland als dat

waar Nakagawa zijn onderzoek deed.

Vrouwen leken daar te kiezen voor mannen

met kleine borstvlekken. Althans: die man-

nen hadden net iets vaker een vrouw en

een nest. Ze kregen ook gemiddeld meer

jongen. Misschien laten vrouwen hun voor-

keur afhangen van de omstandigheden,

opperde Griffith. Op Lundy zijn nestkasten

in overvloed, dus daarover hoeven de man-

nen niet te bakkeleien. En er zitten tijdens

het broedseizoen geen rovers op het

eiland, dus nestverdediging is niet nodig.

Een minder agressieve man voldoet dan

misschien beter.

We zullen ook in de volgende hoofdstukken

zien, dat het heel moeilijk is gebleken een

vinger te krijgen achter de voorkeur van

vrouwtjes. Ze zijn kieskeurig, maar wat ze

willen is niet altijd makkelijk in te zien.

Misschien laten ze inderdaad hun voorkeur

afhangen van de omstandigheden, zoals

Griffith suggereerde. Maar we zullen ook

zien dat zelfs in dezelfde omstandigheden

KOMT ALS BESTEKOMT ALS BESTE
UIT DE TEST!UIT DE TEST!

DESIGN AWARD 2008DESIGN AWARD 2008
Uitgeroepen tot het beste Uitgeroepen tot het beste 
productdesign door Design productdesign door Design 
Zentrum NordrheinZentrum Nordrhein
Westfalen (D)Westfalen (D)

UW TROUWSTE KIJKERUW TROUWSTE KIJKER

De nieuwe high-gradeverrekijker De nieuwe high-gradeverrekijker met extreem lichte,met extreem lichte, 
stabiele magnesiumbehuizing, slechts 775 gr.stabiele magnesiumbehuizing, slechts 775 gr.

Uitgeroepen tot het beste 
productdesign door Design 
Zentrum Nordrhein
Westfalen (D)

DESIGN AWARD 2008

KOMT ALS BESTE
UIT DE TEST!
UW TROUWSTE KIJKER

De nieuwe high-gradeverrekijker met extreem lichte,
stabiele magnesiumbehuizing, slechts 775 gr.

HG 8,5x52 BR asph.

HG 10x52 BR asph.

nieuw & gebruikt

verrekijkers - fotoapparatuur

openingstijden: woe/vrij/zat 1000-1700 don 1000-1800

internet: www.fotoabro.nl www.abroverrekijkers.nl
(075) 6 700 747 e-mail:info@fotoabro.nl

Zuiddijk 60 1501 CN Zaandam

(advertenties)

nederlandsesoorten.nlNederlands
SOORTENREGISTER


