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Luchtig tweelingzusjeaardeontdekt
Van onze verslaggever
Govert Schilling

wahington Sterrenkundigen
hebbeneen ‘luchtig’ tweeling-
zusjevandeaardeontdekt: onge-
veereven lichtalsonze thuispla-
neet,maar60 procentgroter.De
planeet (KOI-314cgeheten)heeft
eenheel laagsoortelijkgewicht,
enhetkanhaastnietandersofhij
bestaatvooreengrootdeeluit
waterstof enhelium–de twee
lichtstegassen indenatuur.

Volgens onderzoeksleider David Kip-

ping vandeHarvard-universiteit was
KOI-314cmisschienooiteenminiversie
vandegasplaneetNeptunus inons ei-
genzonnestelsel.Doordathijdichtbij
zijnmoederster staat, heeft hij echter
een temperatuur van ongeveer hon-
derdgraden.Eengrootdeelvandegas-
mantelzoudaardoorindeloopvande
tijdverdamptkunnenzijn.
Deontdekking ismaandagbekend-

gemaaktopde223stebijeenkomstvan
de American Astronomical Society in
Washington.NASA-onderzoekers pre-
senteerden daar ook de ontdekking
van vijf planetendie in grootte verge-
lijkbaarzijnmetKOI-314c,maarwéluit

zwareelementenbestaan.Tweeervan,
Kepler-99b en Kepler-406b, hebben
zelfshet soortelijkgewichtvan lood.
Allenieuweexoplanetenzijngevon-

denmet de Amerikaanse ruimtetele-
scoopKepler.Diekanalleendemiddel-
lijnvaneenplaneetvaststellen,doorte
meten hoeveel licht hij onderschept
wanneerhijvoorzijnmoedersterlangs
beweegt.Wil je ietsoverde samenstel-
ling kunnen zeggen, danmoet je ook
berekenenhoezwaardeplaneet is.
Omeenplaneette ‘wegen’onderzoe-

kenastronomenwelke invloedhijuit-
oefent op zijnmoederster – diewordt
eenbeetjeaanhetwiebelengebracht –

of opdebaanbewegingvananderepla-
neten. Zo is vansteedsmeerexoplane-
tenmiddellijnenmassabekend.

VolgensNASA-planetenjager Geoff
Marcy vandeUniversiteit vanCalifor-
nië in Berkeley is ruimdriekwart van
alle exoplaneten die door Kepler zijn
ontdektminderdanvierkeerzogroot
alsdeaarde.Maardenieuwemetingen
wijzenuitdatlangnietaldiekleinepla-
neten een rotsachtige samenstelling
hebben. Over hunontstaan isweinig
metzekerheidbekend. ‘Hetzieternaar
uitdatergeenscherponderscheidbe-
staat tussenaardeachtigeplanetenen
gasplaneten,’ aldusKipping.

VS blijkt toch
bakermatvan
oerkakkerlak
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amsterdamHetkakkerlakken-
geslacht Ectobius is, andersdan
veel tekstboekjesbeweren,niet
pas indemoderne tijd vanuit Eu-
ropakomenaanwaaien inde
NieuweWereld.Datblijktuitde
‘schokkendenieuweontdek-
king’, zoals Amerikaanse
nieuwsmediahetnoemen, van
vier fossielekakkerlakjes inge-
steentelagen inColorado.

‘Het ziet ernaaruitdat zewel-
licht zijnontstaan indeNieuwe
Wereld’, aldus eenmetnauwe-
lijks verholen teleurstellingge-
formuleerdpersbericht vanhet
EntomologischGenootschap
vanAmerika, datde fossielenbe-
schrijft in zijnwetenschappe-
lijkehuistijdschrift.
Hetgaatdaarbij omkakker-

lakkenvanhetgeslacht Ecto-
bius, dewijdverbreide takvan
kakkerlakkenwaaronderonder
meerdeboskakkerlakende

noordsekakkerlakvallen.
Prehistorischeexemplaren

vanhetgeslacht zijnbekenduit
Europaenzijn tot44miljoen
jaaroud – volgensveel insecten-
kennersgenoeg redenomaante
nemendathetkakkerlakkenge-
slacht inonze contreien is ont-
staan.DeAmerikaanse fossielen
zijn echter eengoedevijfmil-
joen jaarouder.
Blijkbaar isdekakkerlak

daarna indeNieuweWerelduit-
gestorven, totdathij veel later
weeropnieuwwerdgeïntrodu-
ceerddoordemens, denkende
wetenschappersnu.
Dekakkerlak isnietde enige

diersoortdie eencomeback
heeft gemaakt indehuidigeVer-
enigde Staten. Eenanderbekend
voorbeeld ishetpaard, dat aan
het eindevandevorige ijstijd,
ongeveer twaalfduizendhaar
geleden, eerstuitstierf indeVS
enelfduizend jaar later
opnieuwnaardeVSwerdge-
bracht, ditmaaldoorvroege
Spaansekolonisten. Een fossiel van de kakkerlak Ectobius. Fossielen van 49 miljoen jaar oud zijn aangetrofen in de VS.
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amsterdamEénvrienderbij,
éénvrienderaf. Een teamvan
FinseenBritsewetenschappers
ontdektedatdie regelopgaat
voordesocialenetwerkenvan
jongeren.

Anderhalf jaar lang registreerden de
onderzoekersdetelefoongegevensvan
jongens en meiden tussen de 17 en
19 jaar.De studiewerdgisteravondge-
publiceerd in het wetenschappelijk
tijdschriftPNAS.
De resultaten brekenmet het idee

dat de hedendaagse jeugd een onbe-
perktaantalvriendschappenaangaat.
Ook inhet tijdperk vanmobieltjes en
Facebook lijken jongeren er een klein
aantalhechtevriendschappenopnate
houden. Wie die favoriete vrienden
zijn,kanechterwelflinkveranderenin
korte tijd.
Hetexperimentwerdzogetimeddat

deproefpersonennaviermaandende
overstap maakten van middelbare
school naar studie of werk. De onder-
zoekers, vanondermeer deAaltoUni-
versity School of Science endeUniver-
sity of Oxford, zagen die overgang al
snel teruginhetsocialenetwerk. Inde
toptwintig vanmeest gebelde relaties

verscheneninluttelemaandengemid-
deld ruimachtnieuwenamen.

Bij het aangaan vannieuwe vriend-
schappen gingen de proefpersonen
minderbellenmetoudevrienden.Ook
op ingevulde vragenlijsten
–waarindeproefpersonenhunvriend-
schappeneenrapportcijfergaven–was
dezeverandering tezien.

Ondanksdezevriendenruilbleef het
communicatiegedragwél stabiel.Wie
opdemiddelbare school de helft van
zijn telefoontjespleegdemet zijndrie
hechtste contacten, deed dit door-
gaansookals student.
Hetexperimentbetrof alleenjonge-

ren in een overgangsfase. Toch ver-

moedtonderzoekerFelixReed-Tsochas
(Oxford) dat de resultatenookgelden
voorandereleeftijdenomdatookvoor
hendetijdomrelatiesteonderhouden
beperkt is.

Eerder onderzoek suggereert dat
ookhet formaat vandehersenen een
rol speelt bij het aantal contactendat
mensen kunnen onderhouden. Vol-
gens die theorie kan het menselijk
brein ongeveer 150 vrienden aan. In
eeninterviewmetTheGuardiandefini-
eert antropoloog Robin Dunbar (Ox-
ford) vriendschapdaarbij als een rela-
tiewaarbijsprakeisvanwederzijdsver-
trouweneneengedeeldepersoonlijke
geschiedenis.

Aantalvriendenisbeperkt,ookvoorFacebookgeneratie

Meetgegevens van
ruimtetelescoop
Kepler helpenbij het
ontrafelen vanhet
ontstaan van
planeten als de aarde

Hetmenselijk brein
kanongeveer 150
vriendschappen aan

Lichte exoplaneetwas ooitwellichtmini-Neptunus


