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Werkten mee
Sus Dams, Bjorn Di-Paolo en Martine
Vanrusselt

Eindredactie
Sus Dams, Bjorn Di-Paolo en Martine
Vanrusselt

Vormgeving
Martine Vanrusselt
Oplage: 3000 exemplaren
Tijdschrift afhankelijk van de vzw Natuur
en Wetenschap. De redactie laat aan de
schrijvers de volledige verantwoordelijkheid over hun artikels.
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Formicarium

Wist je dat je zelfs mieren als huisdieren
kan houden? Je bouwt dan een kunstmatig mierennest in een speciaal terrarium. Zo’n mierenboerderij wordt ook wel
een formicarium genoemd.
Voor een formicarium kan men alle
dozen gebruiken die het observeren
van het gedrag van de mieren toelaten. Het kan gebouwd worden uit
vele materialen, zoals gips, hout, cellenbeton of gewoon een volledig
glazen formicarium dat je in de dierenspeciaalzaken kant en klaar kan kopen.

Hoewel mieren lopend ook grote afstanden kunnen afleggen, vindt hun verspreiding dus vooral via de lucht plaats. Zo
ontstaan de nesten op de meest onverwachte plaatsen, zoals bijvoorbeeld in
een bloembak op het balkon tot wel 10
meter hoog.

Mieren
Bij de eerste lentedagen lijken ze massaal te ontwaken, mieren, mieren en nog eens mieren. Nooit zie je ze alleen en samen
staan ze sterk. Tijd dus om deze fascinerende kleine kriebels
onder de loep te nemen.
Mierenkolonie
Mieren zijn sociale insecten en leven in
kolonies. De kolonie bestaat uit één (of
enkele) koningin(nen), werksters (ook allemaal vrouwtjes) en soms jonge mannetjes en maagdelijke koninginnen.
De grootste groep zijn de werksters, die
samen de werktaken verdelen. Er zijn
onder andere verkenners, voedselverzamelaars, nest-onderhouders, kinderverzorgsters en soldaten.
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Wanneer het nest groot genoeg is, wordt
een deel van de opgroeiende larven
opgekweekt tot mannetjes en koninginnetjes. Bij de meeste soorten verlaten
die het nest vliegend wanneer de tijd
daarvoor rijp is, vaak op warme dagen na
een regenbui. In de lucht paren de mannetjes met de koninginnetjes, waarna
de mannetjes kort daarna sterven en de
koninginnen een nieuwe nestplaats
zoeken, soms zelfs vliegend tot 10 meter
hoog!

kunnen treffen. Al deze problemen worden voorkomen doordat de mannetjes
en de vruchtbare vrouwtjes gevleugeld
zijn. Ze komen bovendien uit vele nesten tegelijk en massaal tevoorschijn. De
mannetjes bevruchten de vrouwtjes in de
lucht en sterven kort daarop. De bevruchte
vrouwtjes zoeken al vliegend een
nestelplaats. Hebben ze die eenmaal
gevonden, dan werpen of bijten ze
hun vleugels af en gaan verder ongevleugeld door het leven. Het grootste deel
van haar nageslacht is ongevleugeld,
tot er weer gevleugelde mannetjes en
vrouwtjes ontstaan, die uitzwermen.
Knap toch!

formicarium

Biologie

Mieren behoren, samen met bijen,
wespen en enkele andere groepen
insecten tot de orde der vliesvleugeligen
(Hymenoptera). Dit betekent dat ze in
principe twee paar vleugels hebben.
Maar omdat mieren ondergronds of in
nesten in planten leven, zijn vleugels alleen maar lastig. Maar toch zijn ze even
heel nuttig voor de mier.

Vliegende mieren

Net als bij andere sociale insecten wordt
het nest gesticht door een bevrucht
vrouwtje. Als dat allemaal te voet zou
gebeuren, zou het nieuwe nest echter te
dicht bij het bestaande nest komen.
Bovendien zou het vrouwtje moeilijk
een mannetje uit een ander nest

Soorten

Er zijn ongeveer 12.000 soorten beschreven. Bij mieren bestaat een grote
variatie waar het gaat om de volgende
eigenschappen:
• De grootte van de kolonie. Deze kan
soms uit enkele, soms uit miljoenen
mieren bestaan.
• Het aantal koninginnen aan het hoofd
van de kolonie. Dit kan variëren van
één tot enkele honderden.
• De complexiteit van de mierenmaatschappij. Bij sommige mierensoorten bestaat er een heel
specifieke verdeling van taken, en
bijbehorende lichaamskenmerken.
• De woonomgeving van de kolonie. Sommige soorten leven ondergronds, terwijl andere alleen in de
toppen van bomen voorkomen.
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Mierenmaatschappij

In een mierenmaatschappij worden de
volgende groepen onderscheiden:
•
•
•
Ingang van een nest zwarte mieren

Kenmerken

De meeste soorten mieren zijn zwart of
bruin, maar ook gele, rode, groene, zilvergrijze en goudkleurige soorten komen
voor. Mieren hebben, net als de meeste
andere insecten, voelsprieten op hun
kop, wat hun voornaamste zintuig is en
waarmee ze kunnen ruiken en voelen.
De meeste mierensoorten hebben ogen,
maar in het donkere nest zijn deze niet
erg nuttig.
Zoals alle insecten hebben mieren
een in drieën verdeeld lichaam en drie
paar poten. Qua lichaamsbouw lijken
mieren erg op wespen, alleen zijn ze
vaak kleiner, hebben geen vleugels
en hebben een klein vierde (en soms
vijfde) lichaamsdeel tussen borststuk en
achterlijf: de schub (bij schubmieren) of
de knopen (bij knoopmieren). Vleugels
zijn voorbehouden aan de koningin en
de mannetjes, die ze gebruiken om de
zogenoemde bruidsvlucht uit te voeren.
Bij ons gebeurt dit meestal rond de
maand augustus; de tijd van de vliegende mieren.
Sommige rovende geleedpotigen, zoals
sommige wantsen maar ook spinnen,
lijken sprekend op mieren om zo ongestoord op mieren te jagen zonder dat de
andere mieren dat merken.
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•

•

•

de koningin: bij een aantal soorten
komen er meerdere voor per kolonie;
de mannetjes: die enkel en alleen
dienen voor de voortplanting en daarna
spoedig sterven;
de werksters: werksters hebben daarnaast vaak nog verschillende functies in
de mierenmaatschappij:
soldaten: dit zijn de gravers van de
kolonie. Er wordt vaak gedacht dat deze
groep het nest verdedigt of aanvallen
pleegt, maar dit is een misverstand. Het
misverstand komt waarschijnlijk door de
grotere kaken, maar die zijn er om goed
mee te kunnen graven. Ze zijn voor de
kolonie veel te kostbaar om als “soldaat” gebruikt te worden, de larven van
deze groep hebben namelijk extra veel
voedsel nodig. Niet alle soorten hebben
soldaten,
verkenners: die foerageren om voedsel
te vinden: dit zijn meestal de al wat oudere werksters die spoedig van ouderdom zullen sterven en waarvan het dus
een kleiner verlies voor de kolonie is als
ze tijdens hun werk worden opgegeten/
aangevallen;
verzorgers van de larven: dit zijn bijna
altijd de jongste mieren, waarom is niet
bekend;

•

luizenkwekers: die luizen als een soort
‘koeien’ houden bijvoorbeeld bij de gele

•

opslagvaten:
enkel
bij
potmieren;
slavenhalers en -houders;
voedselmakers.

•
•

weidemier;

honing-

Binnen de mierenmaatschappij heeft dus
iedere mier zijn eigen taak. Elke taak is
even belangrijk en zorgt voor het voortbestaan van de soort. Van teamwork
gesproken!

Bruidsvlucht

Vliegende mieren

De bruidsvlucht is essentieel voor het
voortbestaan van de insecten die in
een kolonie leven. Op een drukkende
zomerse dag zullen de koninginnen in
wording en de mannetjes in golven het
nest uitvliegen. Tijdens de vlucht slaat de
koningin genoeg sperma op voor de rest
van haar leven. Dit krijgt ze van één of
meer mannetjes die vrij snel na de bruidsvlucht sterven.
Als de paring voltooid is zal zij op zoek
gaan naar een geschikte plek om haar
nest te bouwen. Ze eet dan ook haar
vleugels op omwille van de voedingsstoffen die zij nodig heeft om de eerste
eieren te leggen.

Teamwork

Voeding

Mieren zijn dol op fruit

Mieren zijn alleseters, ze eten fruit en
dode dieren (andere insecten). Ook zijn
ze dol op zoetigheid, zoals snoep. Veel
soorten mieren verzamelen niet alleen
voedsel, maar kweken het zelf. Men
zou zelfs kunnen zeggen dat een aantal soorten aan een soort landbouw en
zelfs veeteelt doet. De zwarte wegmier
(Lasius niger) bijvoorbeeld zuigt graag
de zoete afscheiding van bladluizen op
(honingdauw), en beschermt de luizen
tegen vijanden als lieveheersbeestjes
met het mierenzuur.
Andere soorten gaan nog verder en brengen de luizen naar ondergrondse kamers met plantenwortels. Hier kunnen de
luizen ongestoord sappen zuigen en de
mieren het honingdauw aftappen. Parasolmieren knippen delen van bladeren af
en transporteren de bladeren naar het
nest. Hier wordt in speciale groeikamers
een bepaalde schimmel gekweekt waar
de mieren van leven. Een kolonie telt al
gauw 2 miljoen mieren.

We spreken dan van vliegende mieren.
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Communicatie

Mierencommunicatie verloopt hoofdzakelijk door middel van geurstoffen, ook
wel feromonen genoemd. Net als andere
insecten kunnen mieren met hun voelsprieten ‘ruiken’. Deze zijn erg beweeglijk, met een duidelijk ellebooggewricht na
het eerste segment (de scapus). Doordat een mier twee voelsprieten heeft,
voorzien ze de mier van informatie over
zowel intensiteit als richting.
Mieren vallen aan en verdedigen zichzelf en hun nest door te steken met een
gifangel, of te bijten en vervolgens mierenzuur in het bijtwondje te spuiten.
Veel mieren gebruiken feromonensporen
om de weg terug naar huis te vinden. Zo
kan een voedselverzamelaar die voedsel
vindt, een spoor op de grond achterlaten.

nest van de glanzende houtmier

Op die manier maakt de mier het aan
andere voedselverzamelaars kenbaar
waar dit voedsel gevonden kan
worden en welk spoor de anderen moeten volgen. Deze versterken op hun beurt
het feromonenspoor verder, zodat nog
meer mieren het zullen volgen, totdat het
voedsel is uitgeput. Het feromonenspoor
wordt dan niet verder versterkt en
vervaagt langzaam. Slimme dieren die
mieren!

Ecologie

Mieren kunnen van grote invloed zijn op
de planten en dieren in een ecosysteem.:
•

Om alle nestgenoten hetzelfde
te laten ruiken, worden de geurstoffen vermengd met voedsel
uitgewisseld tussen mieren.
Dit heet ook wel trophallaxis.
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•
•
•

Mieren helpen bij het bestrijden van
schadelijke insecten
Mieren kunnen zaden verspreiden
Mieren hebben een belangrijke functie in het vormen van de bodem en in
de voedingsstoffenkringloop
Mierennesten bieden onderdak aan
andere dieren, waaronder sommige
beschermde diersoorten

Natuur!lijk
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Mode in de ruimte

Kookkamp 2014

Daarnaast zijn de schoenen beter
aangepast
aan
een
oppervlak
zoals dat van Mars en zijn alle materialen die in Z-2 verwerkt zijn, geschikt
voor gebruik in een vacuüm omgeving.
Qua uiterlijk ziet het pak er vrij futuristisch uit, met lichtgevende stukken stof.
Misschien komt het pak je bekend voor.
Dat kan kloppen. Eind maart presenteerde NASA drie ruimtepakken die functioneel gezien hetzelfde, maar uiterlijk
gezien heel anders waren.
Het publiek mocht vervolgens kiezen
welk pak het het mooist vond. Het pak
op de afbeelding bovenaan dit artikel
kwam als winnaar uit de bus. Het kreeg
iets meer dan 63 procent van de stemmers achter zich.

Z-2 is de opvolger van Z-1: een ruimtepak dat NASA eerder maakte. Het
grootste verschil tussen Z-2 en zijn voorganger? De bovenkant van Z-2 is hard,
waardoor het pak tegen een stootje
kan en waarschijnlijk langer meegaat.
Geen overbodige luxe als je bedenkt dat
astronauten in de toekomst met een
soortgelijk pak op de rode planeet
zullen rondwandelen.
Ook zijn astronauten in de Z-2 iets
mobieler.
Met
name
hun
heupen en schouders kunnen zij beter
bewegen.
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Dit najaar zal NASA het ruimtepak
uitgebreid gaan testen. Dat gebeurt onder
meer in een soort zwembad, waarin
astronauten zich normaliter voorbereiden, en in een omgeving die het
rotsachtige Marsoppervlak nabootst.
Onderzoekers zullen kritisch kijken naar
het comfort, de prestaties en flexibiliteit
van het pak.
Uiteindelijk moet dat leiden tot de ontwikkeling van een nieuw ruimtepak dat nog
beter is: de Z-3.
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Italië 2014
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Groetjes uit Boedapest

Amed

Wesley

Sabrina en Linde
Tasha
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Planten zijn niet zomaar groen, daar is een goede reden voor. De groene
kleur van hun bladeren wordt veroorzaakt door bladgroen of chlorofyl
(chloro is groen, fyl betekent blad), een stofje dat gevormd
wordt onder invloed van licht. Chlorofyl zit opgeslagen in
bladgroenkorrels of chloroplasten, kleine fabriekjes die de energie uit licht omzetten in chemische energie. In dit experiment ga je
de groene kleur van planten isoleren. Bovendien ontdek je welke
andere kleuren er in een plant verborgen zitten.
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Aan de slag!
Maal de spinaziebladeren fijn met de vijzel of hak ze in kleine stukjes
met een scherp mes. Doe de spinazie in de PET-fles en voeg
250ml aceton toe. Schud enkele minuten stevig met de fles. Giet het
mengsel nu doorheen de trechter, voorzien van een koffiefilter, in de
maatcilinder.
Voeg nu 250ml white spirit toe, meng goed en laat even rusten. Al
snel kan je zien dat het mengsel zich splitst in twee lagen. De vloeistof
bovenaan de cilinder krijgt een groene kleur, onderaan zie je een gele
kleur verschijnen.

Wat gebeurt er?
Door de bladeren fijn te stampen en te schudden in aceton, hebben
ze hun kleurstoffen ‘losgelaten’. Niet alleen het groene chlorofyl,
maar ook caroteen en xanthofyl, die een gele tot oranje kleur
hebben en zorgen voor de prachtige herfstkleuren van bladeren. Al
die kleurstoffen zitten nu opgelost in de aceton en het mengsel ziet
er groen uit.
Maar die verschillende kleuren hebben ook verschillende
eigenschappen. Chlorofyl lost goed op in white spirit, terwijl caroteen
en xanthofyl beter oplossen in aceton. Omdat white spirit lichter is
dan aceton, gaat de white spirit bovenop de aceton drijven. En dus
ook de groene kleur.
Na enkele minuten kan je al een dunne, donkergroene ring zien
bovenaan de maatcilinder. Na enkele uren rusten, zie je duidelijk
de groene white spirit drijven op de gele aceton.
Met dank aan
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pla ats : Timon en Tje
Heyman uit Ettelgem, me bbe
t hun
voordracht over de koning van
de
vleesetende reptielen .
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1ste plaats: Tijmen Spreij, Holger Willems, Victor Jaeques en Koen
Devesse uit Kessel-Lo, met hun werk over “Tekenen met Golven: Chladni - Patronen“.
Zij ontvingen 450 euro.

Gil Derous,

uit Hechte
l-Eksel

Bram Dere
eper, Hobie
Cottenier
en Arne Vo
lckaert uit
Rollegem

Gefeliciteerd

mp
echt uit Oostka
Andreas Ingelbr

2de plaats: een prijs van 400 euro ging naar Nathan De Fruyt en Nathalie
Segaert-Vandenbussche uit Brugge, voor hun werk over “Invloed van chemische
stoffen op hartslag Daphnia Magna”.
3de plaats: J-J Kooij uit Hechtel-Eksel, met de uiteenzetting “Het inmmuunsysteem vs kanker“. Zij ontving hiervoor de som van 300 euro.

4de plaats: beloond met een prijs van 200 euro, ging naar Gil Derous,
Bram Dereeper, Hobie Cottenier en Arne Volckaert uit Rollegem met hun werk
“Koelbidon“.

5de plaats: Andreas Ingelbrecht uit Oostkamp won een prijs van 150 euro met
zijn uiteenzetting over “Lasercommunicatie“ .
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Gones Anseel en
,
Daan Mesens uit
Deurne.
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Master F.I.N.D.
Door Master F.I.N.D. te spelen, kruip je in de huid van een
web-detective. Je ervaart aan den lijve hoe makkelijk het is
de volledige identiteit en allerlei intieme details te achterhalen van iemand die zich teveel blootgeeft. Gaandeweg
ontdek je dat het ook anders kan. Beveilig en koester je
passwoord, wees terughoudend met persoonlijke info,
kies geen online vrienden die je offline niet kent, en in het
algemeen: denk na voor je publiceert!
Zelf Master F.I.N.D. spelen?
Ben je tussen 12 en 16 jaar oud? Neem zeker een
kijkje! Spannend, gratis en leerrijk! Master F.I.N.D. is gratis
beschikbaar via de preventiesite www.clicksafe.be van
Child Focus, op Google Play en in de iTunes app store!

In ons vorige tijdschriftje kon je al lezen dat ook
online veiligheid voor alles gaat. Sociale media zijn fun. Net
zoals volwassenen beleven kinderen en jongeren er
massa’s plezier aan. Maar de gevaren zijn vaak groter dan
je denkt. Om jongeren tussen 12 en 16 op een leuke manier bewust te maken van deze gevaren, ontwikkelde Child
Focus een gratis te downloaden, interactief spel,
Sociale media zijn fun! Net zoals volwassenen beleven
kinderen en jongeren er massa’s plezier aan. Op sociaal
netwerk sites haal je vriendschapsbanden aan, je speelt en
werkt er samen en je wisselt er de laatste nieuwtjes uit. Sociale
media zijn een mooi middel om je persoonlijkheid uit te dragen.
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Met dank aan
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Adres:
Vautierstraat 29 - 1000
Brussel015 34 20 00
02/627.42.38
Het Museum voor
Natuurwetenschappen is
alle dagen open van 9.30
tot 17 uur.

Dit jaar niet mee op kamp? Maar wil je toch nog natuur
echt beleven en wetenschappen ontdekken deze zomer? Geen
probleem! Maak dan gebruik van de vele voordelen van
je titel “Ambassadeur van de wetenschap“ en ga op ontdekking bij een van onze partners.

BON GRATIS INKOM
1
Op vertoon van je NeW lidkaart krijgt 1 persoon (-18 jaar)
gratis toegang tot de vaste tentoonstelling van het museum.
Bon geldig tot 31 december 2014

Adres:
Technologielaan
2800 Mechelen
015/34.20.00
Technopolis is alle dagen
open van 9.30 tot 17 uur.

BON 2+1 GRATIS
2

Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.

Adres:
Paddestraat 7
9620 Zottegem-Velzeke
09/360.67.16
PAM Velzeke is op
weekdagen open van 9 uur
tot 12 uur en van 14 tot 17
uur. In het weekend en op
feestdagen 14 tot 18 uur.

“Beleef 200.000 jaar archeologie & verleden!”

GRATIS TOEGANGSKAART

+ 1

Bij afgifte van deze bon krijgt 1 persoon (-18 jaar)
gratis toegang per 2 betalende volwassenen.
Korting geldig t.e.m. 31 december 2014.
Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.

Op vertoon van je NeW-lidkaart en na afgifte van deze bon aan de
kassa krijg je gratis toegang (- 18 jaar).
Bon geldig tot 31 december 2014.
Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.

Adres:
Lijnwaadmarkt 20
9700 Oudenaarde-Ename

Adres:
Haanheuvel 7
2200 Herentals

055/30.90.40

014/44.26.44

“Beleef 200.000 jaar archeologie & verleden!”

Hidrodoe is gesloten op
woensdag en zaterdag

BON GRATIS INKOM
1
Op vertoon van je NeW lidkaart krijgt 1 persoon (-18 jaar)
gratis toegang tot Hidrodoe.
Bon geldig tot 31 december 2014.

PAM Ename is open van
dinsdag tot en met zondag van
9.30 uur tot 17 uur.

GRATIS TOEGANGSKAART
Op vertoon van je NeW-lidkaart en na afgifte van deze bon aan de
kassa krijg je gratis toegang (- 18 jaar).
Bon geldig tot 31 december 2014.
Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.

Individueel te gebruiken en niet geldig voor school- en groepsuitstappen.
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Zet de gevulde ijsblokjesvorm
in de vriezer. Wacht 1 uur.

STAP 4

Haal de vorm uit de
vriezer. Duw de blokjes
uit de vorm op een bord.
Wat zie je?

Artuur
Reluurs
Wat gebeurt er?

STAP 1

Doe 1 eetlepel maïzena
in het schaaltje. Voeg 1
eetlepel water toe. Roer tot
er geen klontjes meer zijn.
Nu is het mengsel klaar.

STAP 2

Giet in het eerste vakje van
de ijsblokjesvorm water, in het
tweede afwasmiddel, in het derde
schoonmaakazijn, in het vierde
sinaasappelsap en in het vijfde het
mengsel van water en maïzena.

Het water is ijs geworden. Het afwasmiddel is nu wit en brokkelig
en het schoonmaakazijn is hard geworden. Het sinaasappelsap
valt in schilfertjes uit elkaar en bij het water-maïzenamengsel ligt
er een wit poederlaagje op. Het waterblokje is het grootst en het
schoonmaakazijnblokje het kleinst. Wanneer een vloeistof koud
wordt gemaakt ontstaan er kristallen. Bij welke temperatuur dit
gebeurt, verschilt per vloeistof.
Bij water gebeurt dit bij 0 graden Celsius.
Bij het kouder worden van het afwasmiddel en het water-maïzenamengsel scheiden de vloeistoffen zich. Afwasmiddel splitst
zich in water en zeep. Het water-maïzenamengsel wordt weer
water en maïzena. De maïzena zit tussen de ijskristallen en ligt
bovenop het blokje. Bij sinaasappelsap zit het vruchtensap in
de weg. Hierdoor duurt het langer voordat de ijskristallen aan
elkaar gaan zitten en zijn het na 1 uur nog schilfertjes.
In schoonmaakazijn zit water en azijnzuur. Bij het vormen van de
kristallen gaat het azijnzuur in de ijskristallen zitten. Daarom is
het schoonmaakazijnblokje kleiner dan de andere blokjes.

Verder experimenteren?
Probeer het ook eens met andere vloeistoffen, bijvoorbeeld zout
water, cola, olijfolie of suikerwater.
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Europese zeebodems bezaaid met afval ...

Grootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan
dat er zelfs in de diepste zones van de oceaan afval ligt. “We
wisten uit vorige projecten dat er afval in de diepzee aanwezig
was, maar we hadden nooit verwacht het afval zo prominent
aanwezig te vinden,” zegt professor David Van Rooij van het
Renard Centre of Marine Geology aan de Gentse Universiteit.
Rommel

Canyons
Het onderzoek verklaart ook de weg die plastic kan afleggen: van de
kustzones, langs de continentale randen en hellingen naar de diepe
oceaan. “Submariene canyons zijn de belangrijkste verbinding tussen
de ondiepe kustzones en de diepzee”, legt professor Van Rooij uit. “De
canyons die het dichtste gelegen zijn nabij grote kuststeden kunnen
afval rechtstreeks kanaliseren naar waterdieptes van 4.500 meter of
zelfs dieper.”
De Gentse wetenschappers zorgden voor het in kaart brengen van de
zeebodem en onderzoek van diepzeestromingen op ecosystemen in de
Golf van Biskaje en de Golf van Cadiz. Het in kaart brengen gebeurde
met een sonar en er werden ook stalen genomen met de grijparm van
een onderwaterrobot, vanop het onderzoeksschip R/V Belgica.
bron en foto's:
www.plosone.org

In totaal deden de wetenschappers 600
observaties in de Atlantische en Arctische
Oceanen en vanuit de Middellandse Zee, op
dieptes van 35 meter tot 4,5 kilometer. Op elke
onderzochte site werd afval gevonden: plastic,
visserijmateriaal, glas, metaal, hout, papier en
karton.

“Menselijk afval is aanwezig in alle mariene
ecosystemen, gaande van stranden tot de
meest verafgelegen en diepste gedeelten van de
oceanen”, zegt professor Kerry Howell (Marine
Institute van Plymouth University). “Het grootste
deel van de diepzee is nog niet onderzocht en dit
zijn dus onze eerste bezoeken aan vele van deze
sites, maar we waren geschokt om te zien dat er
al zoveel rommel daar is geraakt.”
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Deze en andere weetjes
vind je op onze website
www.natuurenwetenschap.be
en onze facebookpagina
www.facebook.com /NatuurenWetenschap
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Natuur en Wetenschap is erkend door de Vlaamse
Gemeenschap en is opgenomen binnen het actieplan
Wetenschapsinformatie en Innovatie, een initiatief van
de Vlaamse Overheid.

www.natuurenwetenschap.be!
Verschijnt tweemaandelijks, behalve in juli en augustus
V.U. Vandermeulen • Baalsebaan 287 • 3128 Baal

Volgende keer ...

Nieuwtjes
uit de
wetenschap ...
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