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Wie als kikker besluit in de stad te gaan wonen, kan maar beter
alle voordelen van het stadsleven uitbaten. De mientienboomkikker (Kurixalus diootocus) in de Taiwanese hoofdstad Taipei
heeft die boodschap goed in de oren geknoopt. Volgens een publicatie in de Journal of Zoology (4 juni online) gebruiken de mannetjeskikkers bewust rioolbuizen om hun lokroep te versterken. Ze hoeven hiervoor niet eens ondergronds te gaan, want
rioolbuizen liggen overal in de stad verspreid op bouwterreinen. De roep vanuit een riool blijkt zowel luider te klinken als
verder te dragen.

Honger maakt dikke vrouwen mooi
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Monster blijkt kannibaal

RETINA
Een internationale onderzoeksgroep, met onder meer VUecologen Gijsbert Werner en Toby Kiers, heeft de oorsprong
van plantaardige stikstoffixatie herleid (Nature Communications, 10 juni). Er is volgens de groep slechts één voorouderplant
die 100 miljoen jaar geleden de innovatieve samenwerking
met stikstofbindende bacteriën ontwikkelde. Een innovatie
die verschillende wortelknolvormende plantengroepen (geel)
heeft voorgebracht, waaronder vlinderbloemigen (lichtgroen). Planten met een blauwe stamboom ontberen stikstofbindende capaciteiten.
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Stamboom van
stikstofbinding

Liefde van de man gaat door de maag. Maar een lege maag heeft
ook sterke invloed op de mannelijke perceptie van vrouwen. Psycholoog Viren Swami van de Westminster University liet 266
mannen plaatjes met vrouwen beoordelen. De mannen die lang
niet hadden gegeten, kozen massaal voor mollige vrouwen en
vrouwen met grote borsten, zo vertelde hij op 5 juni tegen The
Telegraph. Swami denkt dat in moeilijke tijden personen die
blijkbaar voldoende voedsel weten te bemachtigen een grote
aantrekkingskracht uitoefenen. Met volle maag verdwijnt de
voorliefde voor de stevige vrouw echter weer snel.

Was het Godzilla? Het mythische zeemonster Kraken? De prehistorische superhaai megalodon? Wat kan anders een witte
haai van drie meter verorberen?
In 2004 verloren Australische wetenschappers het contact met
een gezenderde witte haai. Later werd de gps-tracker op het
strand gevonden, aangetast door maagzuur. Hij had een temperatuurstijging geregistreerd, die bewees dat het dier moest zijn
opgegeten. Maar de onderzoekers komen na vergelijkingen van
de data uit de gps-tracker met die van migrerende witte haaien
tot een ontnuchterende conclusie. Het enige dier dat een witte
haai kan opeten, is een nog grotere witte haai.
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Muzikale miljoenpoot
Door Jeroen Scharroo
Een miljoen poten haalt hij natuurlijk niet, zelfs geen duizend. Maar doordat hij
aan de meeste van zijn lichaamssegmenten twee paar pootjes draagt, mag hij zich
wel miljoenpoot noemen. Meer precies hoort tot de Sphaerotheriida, in het Engels
giant pill millipedes: bij gevaar rollen ze zich op in hun harde pantser tot een keurige en bijzonder fotogenieke bal. S. musicus en de meeste van zijn familieleden
zijn niet groter dan ruwweg een golfbal. Op hun herkomsteiland Madagaskar komen echter ook uitzonderlijk grote miljoenpootsoorten voor van formaatje sinaasappel – een typisch voorbeeld van eilandevolutie.
S. musicus werd in 1897 als eerste Sphaeromimus beschreven – zijn naam verwijst
naar de Griekse woorden sphaira en mimus: bol-nabootser. De toevoeging musicus
verwijst naar de uitzonderlijk grote geluidsorganen van de soort: mannetjes hebben een soort harp van vijf ribbels lang, vrouwtjes iets wat lijkt op een wasbord
met zes ribbels. Met een poot strijkend over de ribbels maken ze tsjirpende geluiden. Waarschijnlijk vormen die de muzikale omlijsting van de hofmakerij, maar
helemaal zeker is dat niet.
S. musicus bleef meer dan 100 jaar het enige lid van zijn genus. Morfologisch lijkt
hij nogal op Indiase miljoenpoortgeslachten, veel meer dan op de andere miljoenpoten van Madagaskar. Wetenschappers begonnen dus al te vrezen dat de als type
beschreven exemplaren verkeerd gelabeld waren of geïntroduceerd vanuit India.
Maar gelukkig doken in 1999 twee nieuwe genusleden op uit de Malagassische
wouden. In ZooKeys (6 juni) nemen Duitse en Amerikaanse taxonomen het geslacht
Sphaeromimus helemaal op de schop. Deze revisie levert nog eens zeven nieuwe
soorten op. De gelijkenis met Indiase miljoenpoten gaat ook op voor deze soorten,
maar is goed te verklaren volgens de onderzoekers: Madagaskar zat tot pakweg 80
miljoen jaar geleden vast aan het Indiase continent.
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