MUTUALISME

Ruilhandel

in de natuur

Voor wat, hoort wat. Ook in de natuur. Planten, schimmels en bacteriën hebben
een levendige ruilmarkt. En wie vals speelt, wordt gestraft.
Peter de Jaeger / Illustratie: Han van de Ven
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n de natuur barst het van de samenwerkingsverbanden. Een bekend voorbeeld zijn apen die elkaar vlooien
in ruil voor voedsel of seks. De heremietkreeft heeft dan
weer een afspraak met de zeeanemoon, die op zijn huisje
gehecht zit. De kreeft sjouwt zijn passagier mee, terwijl de
zeeanemoon aanvallers verjaagt met haar tentakels. En
een bepaalde mierensoort voert ruilhandel met bladluizen.
Door de luizen te melken, komen de mieren aan honingdauw, een voedzame suikeroplossing. In ruil daarvoor beschermen de mieren de luizen tegen roofdieren.
Biologische ‘markten’ tussen verschillende soorten zijn
alom bekend. Maar zulke handelsrelaties spelen zich ook
af op microbiële schaal. Alle levende organismen werken
samen met nuttige micro-organismen. Ook de mens. Zo
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geven onze darmbacteriën vitaminen en voedingsstoffen
af aan ons lichaam in ruil voor voeding. Bacteriën werken ook onderling samen door voedsel uit te wisselen.
‘Dat sociale gedrag is vaak gebaseerd op een systeem van
straf en beloning’, zegt Toby Kiers, een New Yorkse wetenschapper die onderzoek doet naar de samenwerking
tussen verschillende soorten, ook wel mutualisme genoemd. Ze is net benoemd tot hoogleraar ‘Evolutie van
wederzijdse afhankelijkheid in de natuur’ aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.
In Japan onderzocht Kiers de glochidion, een boom met
bloemen die niet groter zijn dan een rijstkorrel. De bevruchting gebeurt uitsluitend door een grijs motje, dat
maar zo groot is als een vingernagel. Het diertje brengt
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lelie, bij ons bekend als kamerplant, is voor zijn bevruchting in het wild eveneens afhankelijk van een specifieke
mot. Als tegenprestatie voor de bevruchting mag de nachtvlinder de bloem als kraambed gebruiken. Maar ook hier
wordt de bloem afgestoten als de mot te veel eitjes legt.
Net als bij de yucca en de glochidion verhandelen vijgenbomen een onderkomen voor nageslacht in ruil voor
bevruchting. Kleine vrouwtjeswespen leggen hun eitjes
in de onrijpe vruchten van de vijg. Nadat ze zijn uitgekomen, brengen de larven pollen op de stamper. Als de
jongen hun taak verwaarlozen, worden de vijgen zonder
pardon afgeworpen en sterven de kleine wespen.
‘Vergelijk het met een groep mensen die samen op restaurant gaan. Er is altijd wel iemand die het duurste
menu bestelt en achteraf de rekening wil delen. In de natuur wordt dat soort bedrog afgestraft’, zegt Kiers.

Atsushi Kawakita

Mier versus olifant

▲ Een grijs
motje brengt het
stuifmeel van
de mannelijke
bloem van de
glochidion naar
de vrouwelijke.
Als dank mag de
nachtvlinder er
eitjes leggen.

het stuifmeel van de mannelijke bloem naar de vrouwelijke bloem. Als dank mag de nachtvlinder er zijn eitjes leggen. Maar niet meer dan één exemplaar per bloem, want
anders komen de zaadontwikkeling en vruchtvorming van
de boom in het gedrang. Als de mot stiekem toch meerdere eitjes deponeert of zijn eieren in een onbevruchte
bloem legt, wordt de bloem afgeworpen. Pech voor de
mot, en de boom kan gerust een bloemetje missen.
Bij de yucca gaat het er net zo aan toe. De tropische palm-

Daarnaast zijn er ook heel wat planten die door mieren
beschermd worden tegen vraatinsecten. De mieren krijgen
daarvoor in ruil een bepaald soort nectar, een suikerverbinding die de plant uitscheidt. De Afrikaanse acacia weert
zo niet alleen vraatinsecten, zelfs olifanten gaan op de
loop voor de mieren. Kiers: ‘Als een olifant met zijn slurf in
de buurt van de bladeren komt, vallen de mieren aan. Ze
kruipen in de slurf en dat vinden olifanten vreselijk.’
Om na te gaan hoe stabiel die samenwerking is, schermden onderzoekers een perceel af voor olifanten. Resultaat: de beschermende mierensoort verdween en de acaciabladeren vielen ten prooi aan een vernietigende tor.
Een andere vorm van samenwerking is die tussen de
erwtenluis en de bacterie buchnera. De bladluis kan het
aminozuur cysteïne niet meer zelf aanmaken, want ze
leeft al miljoenen jaren intiem samen met de bacterie,
die de cysteïneproductie heeft overgenomen. De buchnera-bacterie leeft binnenin de bladluis en krijgt in ruil
voor het aminozuur bescherming en voeding.
Sommige wormen die leven in het sediment van de zee
zijn tijdens hun evolutie zelfs zo afhankelijk geworden
van mutualisme dat ze geen darmen meer hebben. Dat
komt omdat ze van nature een nauwe band aangaan met
chemosynthetische bacteriën, die hun energie niet uit de
zon maar uit anorganische stoffen halen. Zij voorzien de
wormen van voedsel en energie.

Nuttig voor landbouw
De studie naar mutualisme tussen verschillende organismen is interessant voor
de landbouw. Dat zegt Gijsbert Werner
van de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘De
fosforvoorraden raken uitgeput, waardoor kunstmest erg duur zal worden.
Daarom moeten we proberen om de fosfor die in de bodem zit beter te benutten.’
Bijna vijfhonderd miljoen jaar al wisselen
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planten en schimmels fosfor uit – al zo lang
als er landplanten op aarde zijn. Fosfor is
een cruciaal element voor elke plant. Maar
hedendaagse landbouwers zijn overgestapt
op kunstmest als fosforbron. Daardoor liggen de opbrengsten weliswaar een pak hoger, maar wordt het samenwerkingsverband
tussen planten en schimmels onderdrukt.
‘De plant is lui geworden’, aldus Werner. ‘Dat

is jammer, want als planten met behulp van
schimmels de aanwezige fosfor in de bodem
efficiënter gebruiken, is dat veel duurzamer
en goedkoper. Daarom zijn we tegenwoordig
op zoek naar de meest coöperatieve schimmels, die zoveel mogelijk fosfor geven in ruil
voor zo weinig mogelijk suikers. Die schimmels zouden we kunnen aanbrengen op akkers, om zo op kunstmest te besparen.’

In dergelijke gevallen hebben we
niet meer zozeer te maken met
een ‘markt’. Wel een duidelijk voorbeeld van een onderling handelsverdrag vinden we bij de korstmossen.
Daar gaat het zelfs om een
uitwisseling tussen twee microbiële partners: algen en schimmels. De
alge levert via fotosynthese suikers aan de
schimmel, terwijl de schimmel zorgt voor
een groeiplaats, vocht en bescherming.

Gratis meststof
Samen met promovendus Gijsbert Werner
concentreert Toby Kiers zich in haar onderzoek op de interactie tussen planten
en het bodemleven. ‘De oudste vorm van
samenwerking bevindt zich onder onze
voeten’, zegt Kiers. Zo zijn leguminosen,
een grote plantenfamilie waartoe onder meer
peulvruchten behoren, in staat om stikstof op te
nemen van rhizobacteriën. Die leven in wortelknolletjes
en halen de stikstof uit de lucht. ‘Dat is gratis meststof
voor de planten’, legt Kiers uit. ‘Als tegemoetkoming
krijgen de bodembacteriën suiker van de plant. Maar als
de bacteriën geen stikstof afgeven, terwijl ze wel profiteren van de suiker, kan de plant de bacteriën letterlijk
laten stikken.’

▲ Bij korstmossen levert de alge via fotosynthese suikers aan de schimmel, terwijl de schimmel zorgt voor
een groeiplaats, vocht en bescherming.

Dat laatste is bewezen in een experiment van de University of California Davis, uitgevoerd op bacteriën in
de wortel van sojabonen. Bij die proef werd de stikstoftoevoer van de bacteriën stopgezet door het element uit
de luchtsamenstelling te halen. De bacteriën konden de
‘huur’ dus niet meer betalen en werden door de bonen
gestraft: de zuurstofkraan naar hun wortelknolletjes

Veel planten worden door mieren
beschermd tegen vraatinsecten. In
ruil krijgen de mieren suiker
werd dichtgedraaid – met fatale gevolgen. Omgekeerd
krijgen bacteriën die veel stikstof leveren extra suiker. De
meerderheid van de planten die op het vasteland leven,
krijgen hun fosfor via bodemschimmels, die de stof afgeven in ruil voor suikers.
Lange tijd was het een raadsel waarom de organismen
tijdens dat proces niet massaal vals spelen. Kiers: ‘Van
uitbuiting is geen sprake. Zowel de planten als de schimmels voorkomen dat ze worden uitgebuit, door te meten
hoeveel stoffen ze cadeau krijgen.’ Dat ontdekten Kiers
en haar collega’s door de wortels van de klaverachtige
plant Medicago truncatula te laten groeien in een schaaltje met twee soorten bodemschimmels. De onderzoekers
volgden de uitwisseling van fosfor en suiker door beide
stoffen radioactief te labelen en te voeren aan de schimmels of planten.
Uit het experiment bleek dat schimmels die veel fosfor
afstaan meer suikers krijgen. Omgekeerd geven schimmels meer fosfor aan wortels die de meeste suikers afstaan. ‘Planten hebben een feilloze controle over hun
wortelzone’, zegt Werner. ‘Er zijn meerdere schimmels
met de wortels verbonden en planten kunnen goed detecteren welke schimmel veel geeft en welke weinig. Dat
systeem van samenwerking tussen microben en planten
is vergelijkbaar met een markt waar goede diensten beloond worden en slechte diensten afgestraft.’
Op basis van economische theorieën probeert Gijsbert
Werner te voorspellen hoeveel de dienst van de een
waard is voor de ander. Dat doet hij aan de hand van
tests in klimaatkamers, waar hij het CO2-gehalte van de
lucht regelt. ‘Als er veel CO2 in de lucht zit, is het voor
de plant makkelijker om koolstof vast te leggen via fotosynthese. Koolstof wordt dan ‘goedkoper’ voor de plant.
Dan verwacht je dat die bereid is om aan de schimmel
relatief meer te betalen, dus meer koolstof te geven, voor
een vergelijkbare hoeveelheid fosfor als wanneer er minder CO2 in de lucht hangt.’
‘Aan de andere kant kunnen we de schimmel manipuleren door meer of minder fosfor aan de bodem toe te
voegen. Bij minder fosfor in de bodem zal de plant meer
koolstof moeten investeren om fosfor los te weken van
de schimmel. Dat soort voorspellingen proberen we in
het lab te testen.’ ■
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