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Wie van de drie? Foto: Kevin
Stearns

Rebecca Safran bevrijdt een
gevangen zwaluw uit het vangnet -
Foto: Kevin Stearns
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Strak in het verenpak
Zwaluwvrouw bedriegt verslonsde partner

Vogels monogaam?
Vergeet het maar. Zodra
een Amerikaanse
boerenzwaluw verslonst,
gaat zijn vrouwelijke
partner vreemd. De sul kan
dan andermans kroos
grootbrengen.
Amerikaanse evolutionair
biologen schrijven dat deze
week in Science.

Wat staartveren zijn voor een pauw en een indrukwekkend gewei
voor een edelhert, dat zijn diepzwarte rugveren voor de
Amerikaanse boerenzwaluw. Vrouwtjes lezen daar de kracht en
vitaliteit van het mannetje aan af, en dat lijkt bepalend te zijn voor
hun aantrekkelijkheid als seksuele partner. 
 
Evolutionair biologe Rebecca Safran van de Universiteit van
Princeton laat deze week in Science zien dat bij de Amerikaanse
boerenzwaluw goed verzorgde mannetjes minder worden bedrogen
door hun partner. Want hoewel zwaluwen sociaal monogaam zijn,
heeft gemiddeld 10 procent van de nakomelingen een andere vader.
Vogels zijn daarmee overigens bepaald geen uitzondering in de
natuur: ook bij mensen ligt het aandeel 'koekoekskinderen' tussen
de 5 en 10 procent.
 
Om de invloed van het uiterlijk op ouderschap te onderzoeken,
vingen Safran en haar collega's zwaluwen vlak na hun eerste leg
op vijftien verschillende broedplaatsen. Ze namen bloedmonsters af
voor DNA-profielen en ze verdeelden de mannetjes willekeurig in
drie groepen. Eén groep gaven ze met een viltstift een extreem
donker rugdek. Vrouwtjes vinden dat onweerstaanbaar. Een andere
groep (controle) werd niet behandeld en de tweede controlegroep
kreeg wel wat strepen met de stift, maar niet op de rugveren.
 
Vervolgens werden de nesten leeggehaald (onderzoek kan soms
hard zijn) om de vrouwtjes aan te zetten tot een tweede leg. Maar
wie zou de vader worden van die tweede leg? Dat was de grote
vraag.
 
Uit genetische analyse van de tweede leg bleek dat de opgedofte
mannetjes nauwelijks bedrogen waren door hun wijfjes, terwijl bij de
controlegroep het percentage 'vreemde vogels' tot 20 procent
gestegen was in plaats van de gebruikelijke 10 procent. Uit
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Boerenzwaluw krijgt een
opknapbeurt - Foto: Kevin Stearns

genetische analyses bleek dat opgepoetste mannetjes de extra
nesten hadden verwekt. Er lag dus een causaal verband tussen
uiterlijk en vaderschap.
 
Bovendien was het aantal jongen in de controlegroep één lager dan
bij de eerste leg, terwijl de nestgrootte bij de bijgeverfde mannetjes
op peil bleef. De conclusie is onontkoombaar: verzorgde mannetjes
krijgen meer nakomelingen.
 
Het achterliggende mechanisme is nog niet duidelijk. Het kan zijn
dat vrouwtjes de gezwarte mannetjes domweg aantrekkelijker
vinden en hen benaderen voor een 'date'. Maar het zou ook kunnen
zijn dat de nieuwe jas hen extra status verleent in de
mannengemeenschap, waardoor andere mannetjes er vanaf zien
om onder hun duiven te schieten.
 
Het meest verbaasd waren Rebecca Safran en haar collega's over
de snelheid waarmee de kansen keren voor een individu. Zodra er
twijfel ontstaat over iemands fitheid, is hij evolutionair gezien al op
de aftocht. Dus, heren, onderschat nooit het belang van een
maatpak.
 
Jos Wassink
 
R.J. Safran, C.R. Neumann, K.J. McGraw, I.J. Lovette: "Dynamic
Paternity Allocation as a function of male plumage color in barn
swallows", Science, 30 sept 2005, p. 2210 - 2212
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