
 Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

Wat Tsipras kan leren van mieren
De Morgen - 14 Jul. 2015
Pagina 21

Uiteraard, Ant-Man is fictie. Maar mieren zijn echt sociale wezens. Bioloog Tom Wenseleers (KU Leuven) doet al jaren onderzoek
naar mieren en andere insecten. 'Voor zover ik uit de trailer kan afleiden, lijken de mieren accuraat in beeld gebracht.'

Begrijpt u dat een mier een superheld kan zijn?

Tom Wenseleers: "Mieren zijn effectief supersterk. Wetenschappers van de Ohio State University hebben recent aangetoond dat een
mier tot wel 5.000 keer zijn eigen gewicht kan dragen. Daarnaast halen ze hun grote kracht uit hun aantal. Dit fenomeen noemt men
collectieve of zwermintelligentie, waarbij de kracht en intelligentie van het collectief die van het individu sterk overstijgt.

"Die sociale organisatie heeft mensen altijd gefascineerd, van de Griekse filosofen tot nu. Ze zijn ook vaak een inspiratie voor films. In
de Alien-filmreeks zie je dezelfde sociale patronen terugkomen in de fictieve buitenaardse superkolonie."

Ant-Man kan via zijn helm communiceren met de mieren. Zou dat echt kunnen?

"Nee, de meeste mieren communiceren op een chemische manier, door het afscheiden van feromonen. Door die geursporen geven ze
de anderen de kortste weg naar voedselbronnen door, zonder enig leiderschap van de koningin. Uitzonderlijk communiceren ze echter
ook via geluid of trillingen."

We mogen Ant-Man dus niet vergelijken met de koningin of leider van het nest?

"Nee, omdat de koningin in een mierennest niet alles voor het zeggen heeft. Ze heeft wel een specifiek feromoon dat de anderen
herkennen, zodat ze weten dat ze in het nest aanwezig is. Maar de leiding is gedecentraliseerd. Wie een nieuwe voedselbron ontdekt,
kan wel even een leidersfunctie opnemen, en de rest erheen leiden."

Ant-Man krijgt af en toe een lift op de rug van vliegende mieren. Zou dat mogelijk zijn?

"Dat is onwaarschijnlijk, omdat vliegende mieren een specifiek fenomeen van de nazomer zijn. Nieuwe, onbevruchte koninginnen en
mannetjes vliegen dan uit en paren in de lucht. De mannetjes gaan snel dood, de vrouwtjes laten hun vleugels vallen en stichten een
nieuwe kolonie. Tenzij Ant-Man een seksferomoon afscheidt, zal hij de aandacht van die vliegende mieren moeilijk kunnen trekken,
vrees ik."

In de film zien we vier soorten mieren: de camponotus, de vuurmier, de crazy ant en de bullet ant. Wat zijn hun sterktes?

"De camponotus is de zwarte reuzenmier en de crazy ant is een subtropische plaagsoort die in huizen op zoete dingen afkomen. De
vuurmier is een vervelende mier uit het zuiden van de Verenigde Staten. Ze kan pijnlijk steken, rustig picknicken is er moeilijk. Maar
de bullet ant is nog erger. De Amerikaan Justin Schmidt bedacht een pijnschaal van 1 tot 4 voor insectensteken. Die van de bullet ant
kreeg een 4+. Daarvan ben je twee dagen knock-out; dan helpt alleen nog een fles whisky. (lacht)"

Waar richt uw onderzoek zich vooral op?

"Ik probeer de complexe, sociale systemen bij sociale insecten in kaart te brengen. Waarom de werksters bij mieren zich bijvoorbeeld
niet meer voortplanten, maar zich altruïstisch ten dienste van de koningin stellen.

"We zoeken ook uit hoe insecten onderlinge sociale conflicten oplossen. Daarvoor gebruiken we speltheorie uit de economie. Iets waar
Yanis Varoufakis, de voormalige minister van Financiën in het Griekse kabinet, trouwens een groot expert in is. Of dat soort strategisch
denken hen ook uit de financiële impasse met de trojka heeft kunnen helpen, zullen we hopelijk snel weten."

ROBIN BROOS
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