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Voorwoord
Lieve lezers,
Na een lange zomervakantie hebben de meesten van
jullie al weer even kunnen wennen aan het drukke studentenleven en alles wat daarbij komt kijken. Om jullie
wat on-topic afleiding te geven presenteren wij hier de
eerste Lifeline van het jaar! En met een nieuwe Lifeline
komt ook een gloednieuw thema: Zee en Meer. Met een
verscheidenheid aan onderwerpen om te onderzoeken
in dit thema, hebben de Lifeliners weer veel verhalen te
vertellen.
Wij waren er ook weer bij op de commissiemarkt
met een mooi schilderproject, waarvan het resultaat op
de voorkant van deze editie te bewonderen is. Voor diegenen die daaraan hebben bijgedragen: wij willen jullie bedanken voor deze fantasierijke onderwaterwereld!
Zonder jullie hadden we niet weer een uniek schilderwerk op ons blad kunnen presenteren.
Wellicht is het opgevallen dat de Lifeline niet meer
bij jullie thuis wordt geleverd. Dat komt omdat de Lifeline het komende jaar een flinke metamorfose gaat
doormaken. We gaan een mooie website opzetten waar
al onze artikelen en rubrieken komen te staan, plus nog
gedrukte exemplaren die op verschillende locaties te
vinden zullen zijn (onder andere op het hok en in het
huisje). Hou de Facebookpagina van de Lifeline dus in
de gaten om daar updates over te ontvangen! We hopen
dat deze veranderingen jullie leesplezier niet zal verminderen, want wij zullen hard blijven werken om leuke
en interessante artikelen te blijven schrijven.
Namens de hele Lifelinecommissie wens ik jullie
heel veel leesplezier!
Groetjes,

Aline Joustra

Voorzitter Lifelineredactie 2016-2017

Lieve lezers,
“Zee en Meer” is in mijn optiek als marien bioloog
een heel leuk onderwerp. Maar zeeën zijn heel anders
dan meren en er is ook heel veel meer dan alleen de zee.
Zoals jullie allemaal wel weten is het leven ontstaan in
de zee. Het begon met één cel, maar al snel werden dat
er veel meer. In Duitsland snappen ze het al lang niet
meer, daar noemen ze een meer een ‘See’ en een zee
een ‘Meer’. Maar de Noordzee is dan niet ‘Nordmeer’
maar ‘Nordsee’, gekke oosterburen. In het Nederlands
gebeurt er ook zoiets in het geval van de Dode Zee, wat
eigenlijk een meer is. Het feit dat dit meer zouter is dan
de zeeën die in de buurt liggen, heeft het waarschijnlijk
aan die naam geholpen.
Ook in het dierenrijk zijn er soorten die niet helemaal
weten wat ze willen. De zalm, bijvoorbeeld, begint zijn
leven in de zoute zee, maar ze besluit later om het zoete
water van een rivier of een meer op te zoeken. Daar
plant hij zich voort en legt hij eitjes, om dan te sterven.
De paling doet het weer helemaal andersom. Die begint
het leven in zoet water, maar trekt naar de zee om zich
daar voort te planten.
Mensen maakt het allemaal niet zoveel uit. Als het
ook een beetje mooi weer is trekken we massaal naar
het dichtstbijzijnde strand, of dat nou eindigt in een zee
of in een meer.
Veel plezier met het lezen van deze editie van de
Lifeline!
Liefs namens het gehele negende bestuur,

Jorick Hiemstra

Voorzitter der GLV Idun
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WETENSCHAPS
Door Eric Sietsema & Jasper Stinenbosch

NIEUWS

Hoeveel water is gezond?

Thanks Obama
Buiten zie je ze altijd staan, rokers. Ze zijn een wezenlijke kostenpost in de medische wereld. De meeste overheden proberen
het gebruik van tabak al jaren terug te dringen. Een editorial in
The New England Journal of Medicine beschrijft de versnelde
neerwaartse trend van rokers in de VS. Tijdens het bewind van
Obama in de VS is dit percentage blijkbaar flink gedaald van
25% regelmatige rokers naar 15% regelmatige rokers. Om dit
te bewerkstelligen waren er verschillende wetten aangenomen,
vergelijkbaar met reeds bestaande wetten uit Europa. Of de
neerwaartse trend werkelijk te danken is aan Obama kan natuurlijk niet zeker worden gezegd. Toch is het een bijzondere
prestatie, gericht tegen rookgerelateerde medische kosten. In
Nederland loopt dit percentage ongeveer tien jaar achter op de
VS. In Obama’s tijd is men hier van 30% regelmatige rokers naar
25% gegaan. Nederlanders blijken dus wel een beetje koppiger
te zijn dan de Amerikanen.

Je ziet het steeds vaker, mensen die een flesje water mee
brengen om zo aan hun dagelijks hoeveelheid water te
komen. Allemaal omdat het zogenaamd goed voor je zou
zijn, essentieel volgens de meesten. Dat laatste is het zeker
niet. Wie normaal eet en drinkt, krijgt genoeg vocht binnen.
Bovendien komt vocht vrij in het lichaam als eiwitten,
vetten en koolhydraten uit ons voedsel worden omgezet
in energie. Gemiddeld krijgen we ongeveer 2,6 liter water
binnen, waarvan we er net zoveel uitplassen, uitzweten,
uitpoepen en uitademen. Ook hebben we vocht nodig om
alle afvalstoffen uit ons lichaam te laten verdwijnen. Hoeveel
vocht je lichaam daadwerkelijk nodig heeft hangt af van de
hoeveelheid die je verliest. Sporters hebben meer nodig dan
mensen die een kantoorbaan hebben. De gezondheidsraad
adviseert om dagelijks minstens anderhalf liter water te
drinken. Dit hoeft niet puur water te zijn. Koffie mag ook, al
verlaat dat het lichaam sneller dan andere dranken, omdat
cafeïne de nieren stimuleert.

Sporten en stinkende scheten
Het is een feit dat de scheten van een gemiddelde sportschoolbezoeker meer stinkt
dan normale mensen die minder vaak de sportschool bezoeken. Sporters eten
namelijk gemiddeld meer eiwitten voor spieropbouw, welke cysteïne bevatten.
Wanneer poep wordt gemixt met cysteïne, produceren darmbacteriën meer
waterstofsulfide. Het resultaat hiervan is een geur van rotte eieren. Om deze geur
tegen te gaan hebben onderzoekers van de universiteit van Monash verschillende
koolhydraten aan het sport dieet toegevoegd. Deze koolhydraten worden pas in de
dikke darm gefermenteerd en sommige dringen de productie van waterstofsulfide
terug tot wel 75%! Ook wordt geadviseerd om vooral aardappelen, tarwe, bananen
en peulvruchten te eten tegen stinkende scheten. Dit omdat ze met name rijk zijn
aan de waterstofsulfide remmende koolhydraten: zetmeel en fructaan.
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Maandelijkse breinveranderingen van de vrouw
Een bekend feit is dat het brein van volwassenen veranderd door de jaren heen. Ook
weten we dat vrouwen wisselende hormoonwerkingen hebben door hun menstruatie
cyclus in vergelijking met mannen. Een nieuw onderzoek van het Max Planck
Institute for Human Cognitive and Brain Sciences toont aan dat het vrouwelijk brein
zelfs elke maand veranderd. Doordat vrouwen schommelende hormoonwaarden
hebben resulteert dit in veranderingen van de hippocampus samenstelling. Alhoewel
de hippocampus een belangrijke rol speelt bij onze emoties, stemmingen en
herinneringen is het nog onduidelijk hoe deze veranderingen in het brein het gedrag
en de cognitieve vaardigheden beïnvloeden. Het onderzoek kan leiden tot een beter
beeld bij het begrijpen van Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD). Vrouwen met
PMDD hebben de dagen voor hun menstruatie veel fysieke pijn, lusteloosheid en
heftige stemmingswisselingen. Door eerst te kijken welk maandelijks ritme het brein
van een gezonde vrouw heeft kan de onderzoeksgroep met grote zekerheid onthullen
hoe dat verschilt in vrouwen met PMDD.

Koud nieuws
Wetenschappers die werken op het enige continent waar tegenwoordig geen reptielen meer leven, hebben hier een belangrijke
ontdekking over reptielen gedaan. We hebben het natuurlijk over het continent Antartica. De ontdekking gaat over het
ontwikkelen van één van de kenmerken van de eerste vogels. Vogels zijn namelijk afgesplitst van reptielen in de dinotijd. Een
drietal belangrijke kenmerken van vogels zijn: veren, vlucht en zang. Na de röntgenanalyse van een aantal fossielen konden
deze wetenschappers nieuwe uitspraken doen over de evolutie van zang. Deze is blijkbaar 69 miljoen jaar geleden ontstaan door
de ontwikkeling van de syrinx. De syrinx is het orgaan in de keel van de vogel waarmee geluid kan worden gemaakt. De mens
heeft hiervoor de laryinx, die zich hoger in de keel bevindt. Door deze syrinx is de vogel in staat prachtige zanggeluiden
te maken om partners aan te trekken of om natuurlijk mensen na te praten. Met de ontwikkeling van de syrinx scheidt de
vogel zich af van andere dinosauriërs, die in die tijd ook veren hadden. Een paar voorbeelden zijn de T-rex of de Velociraptor,
ook al worden deze dieren nog wel eens anders weergegeven in de films zoals Jurassic Park. De ontdekking van de evolutie van
de syrinx is in ieder geval interessante ontdekking voor de vogelliefhebbers onder ons. Het maakt ons beeld van evolutie weer
een stukje completer.
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Biocomputers

Door Jolien Rietkerk

Jaren lang doen computers wat zij het beste doen:
de zee aan informatie die opgeslagen is in databases
verwerken en analyseren. Maar wetenschappers
proberen dit al jaren sneller en beter te laten verlopen,
of zelfs alternatieven te vinden, mocht er ooit vraag
zijn naar bijvoorbeeld meer opslagruimte.
Een van deze alternatieven is de bio-computer. In een reageer
buis vinden reacties plaats die gelijk staan aan berekeningen. In
‘gewone computers’ is de basis van gegevens opslaan de binaire
taal (nullen en eentjes). Het biologische alternatief hier voor is
het DNA. In de bio-computer wordt gebruik gemaakt van DNA
als binaire code voor gegevens opslag. Deze computer is bedacht
door een team uit de Verenigde Staten en Israël in 2011. Zij zijn
erin geslaagd fluorescerende moleculen te binden aan het DNA
en de biocomputer kan dit aflezen en er berekeningen mee doen.
Dit is nog lang niet even snel als de huidge gewone computers,
maar zeker een interessante ontwikkeling.
Maar wat is de praktische toepassing van zo een binair DNA
systeem? Is het wellicht mogelijk hiermee veilig berichten te
verstuern?
Dat is de vraag die het iGEM (international Genetically
Engineered Machine) team van Groningen zich af vroeg, toen
zij zich hadden ingeschreven voor de jaarlijkse iGEM competitie
. Hier zijn wereldwijd 300 universiteiten vertegenwoordigd.
In de iGEM competitie krijgt elk studenten/entrepreneurs/
middelbare schools team een set aan genetische bouwstenen om
cellen te kunnen modificeren. Door elk hun eigen ‘biologische
machine’ te bouwen strijden zij om de winst, eind oktober in
Boston.
Na een jaar hard werken kan het Groningse team met trots
melden dat zij er onlangs in geslaagd zijn een bacterie een
bericht te laten versturen, ge-encrypt wel te zeggen. Dit bericht
kon vervolgens gedecrypt gelezen worden door hun collega’s.
Encrypten is een manier van veilig informatie kunnen
versturen. Zonder de specifieke sleutel is het niet mogelijk
om informatie te verkrijgen uit de gestuurde data. Het idee is
dus dat alleen degene die de sleutel hebben het bericht hier
kunnen lezen.
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Het iGEM team gebruikt een bio-encryptie methode die
gebruikt maakt van het sporulerende micro-organisme Bascillus
subtilis. Hierin wordt de DNA code ATCG vertaald naar een
binaire code: A staat gelijk aan 00, T aan 10, C aan 01 en G
aan 11. Door het gebruiken van ASCII (een schema dat letters
omzet in binaire code) is het mogelijk om via de DNA basen een
bericht te maken, wat vervolgens in het genoom van de Bascillus
Subtilis gebracht kan worden.
Het voordeel van dit micro-organisme, is dat het in een
bepaalde omgeving sporuleert. De spore van de Bascillus
Subtilis is in staat om jaren lang in extreme omstandigheden
te overleven, wat het erg geschikt maakt om gegevens in op te
slaan.
Het team heeft in het DNA van deze bacterie een bericht
gebouwd, en in een andere bactierie de sleutel. Door deze twee
als sporen te verzenden is het bericht ‘encrypt’.
De sleutel wordt in het geval van het iGEM Groningen
onderzoek alleen vrijgegeven wanneer de bacteriespore zich in
een bepaald milieu bevindt, waardoor alleen degene die deze
omstandigheden weet, ook de code kan krijgen en het bericht
kan ontcijferen.
De bio-computer en bio-encryptie worden gezien als de
toekomstige manier om miljoenen terabytes aan gegevens te
kunnen opslaan en veilig uit te kunnen wisselen. Recentelijk
heeft het iGEM team aangetoond dat ook de encryptie van
berichten met behulp van een bacterie, de Bascillus Subtilis,
mogelijk is. De mogelijkheden van bio-encryptie en biocomputers zijn nog erg divers, en de snelheid en kosten van
het gehele idee zijn voorlopig nog niet in staat te concurreren
met de huidige metalen computers. Maar het is zeker een zeer
interessante ontwikkeling.

Geinteresseerd
team
van dit jaar inopiGEM?
facebookVolgvia:het
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Bas en z’n Beestjes

Door Bas van Boekholt

Kraanvogels lijken qua gedrag aardig op de mens. Ze zijn
monogaam, gezellig, hebben een geweldig geheugen en maken
gebruik van een complexe communicatiesysteem waarbij ze hun
lichaam en stem op meer van 90 verschillende manieren gebrui-
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Het moge duidelijk zijn: De kraanvogels zijn een familie vol
kampioenen. Het is zo’n familie die met zijn allen naar de Olympische spelen gaan en daar de hele handel leeg wint. Zo’n familie
die een grotere prijzenkast hebben dan sommige mensen als
leefruimte (en dan reken ik Amsterdamse studenten die op 6 m2
wonen niet eens mee). Er is niet alleen maar goed nieuws over de
kraanvogels. Acht van de vijftien kraanvogels zijn een “bedreigde”
diersoort. Bij de trompetkraanvogel (Grus americana) is het zelfs
zo erg dat er in 1941 nog maar twintig van waren. Gelukkig is
er een intensief beschermprogramma waarbij babykraanvogels
door handpoppen en mensen in kraanvogelkostuums worden
opgevoed. Tegenwoordig zijn er al meer dan vierhonderdenvijftig
vogels. Normaal zou ik misschien jaloers zijn op zo’n familie maar
nu is het alleen maar bewondering voor deze bijzondere beesten.
Hoewel dit voor hun de zoveelste keer is verdienen ze ook een
plekje in mijn hall of fame.

1. De cranberry heet zo omdat hij zoveel gegeten wordt door een bepaalde
kraanvogelsoort.
2. Het hiëroglief-symbool voor de letter B is een kraanvogel.
3. De Azteken zijn vernoemd naar het gebied Aztlan wat “dicht bij de kraanvogels” betekent.
4. Geraniums stammen af van het Griekse woord geranos wat kraanvogel

De kraanvogel (Gruidae) is een familie van vijftien verschillende soorten in vier verschillende genera. Deze vogel heeft een
lange nek en lijkt op een reiger. Alleen vliegt de kraanvogel met
een gestrekte nek in plaats van ingetrokken. De vogels horen
tot de grotere onder de vliegende wezens waarbij de Saruskraan
(Grus antigone) er met 180 cm letterlijk met kop en nek bovenuit
steekt. Het is dan ook de langste vliegende vogel ter wereld. Maar
dit is niet het enige record dat deze familie houdt. In Nebraska
is een bot van de prairiekraanvogel (Grus canadensis) gevonden
van 9 miljoen jaar oud. Het was niet te onderscheiden van een
bot van nu. Daarmee is de prairiekraanvogel de langst overlevende vogelsoort ooit. De oudste vogel ooit gedocumenteerd was
een Siberische kraanvogel (Grus leucogeranus) genaamd Wolf.
Met een leeftijd van 83 jaar neem ik daar mijn hoed voor af. De
Euraziatische kraanvogel (Grus grus) vliegt het allerhoogst van
allemaal. Op zo’n 10 kilometer hoogte is hij niet meer te zien van
de grond. Echter laat hij ons niet compleet met rust omdat ze zo
luidruchtig zijn dat ze zelfs op die hoogte nog wel te horen zijn.

ken. Daarnaast doen ze jaren over het opvoeden van hun jongen.
Het is dan ook geen wonder dat de kraanvogel een belangrijke
positie inneemt in bijna alle culturen. Van de kraanvogeldans in
Hokkaidō (Noord-Japan) tot aan Mekka waar drie godinnen ook
bekend staan als de drie verheven kraanvogels. Ze staan geportretteerd in prehistorische grottekeningen en worden benoemd
in de mythes van Noord-Amerikaanse indianen.

betekent.

Wat hebben een cranberry, de letter B, de Azteken
en geraniums met elkaar gemeen? Ze hebben allemaal
op een of andere manier te maken met het beestje van
deze Lifeline. Deze familie van vogels staat beroemd om
zijn uitgebreide en complexe paringsrituelen waar heel
wat culturen hun eigen dans op hebben geïnspireerd.
Homerus schreef over het gekrijs van deze vogel in de
Illias en daarnaast is het ook nog een stijl in de complexe
vechtsport Liuhe Quan. Ik heb het natuurlijk over de
kraanvogel.
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Walviswonderen
De hoeders van de zee

Door Angela Roelofs

Orka’s, dolfijnen en walvissen zijn misschien wel de meest

Dit is volgens de onderzoekers te vergelijken met het gebruik

bestudeerde zeezoogdieren ter wereld en behoren allemaal tot

van namen door mensen. In gevangenschap kunnen ze een op

dezelfde orde, de walvisachtigen (Cetacea). Het woord Cetacea

symbolen gebaseerde taal leren. Ze begrijpen bijvoorbeeld het

komt van het Griekse Kïtos, wat “dikke vis” betekent. Dat deze

aanwijzen van een voorwerp door een mens. Dolfijnen zijn daar-

dieren zo vaak onderwerp zijn van wetenschappelijk onderzoek

naast ook in staat om gereedschap te gebruiken en geven deze

is niet zo gek, het zijn namelijk heel intelligente, sociale dieren

kennis ook door aan hun nakomelingen. Tuimelaars in Shark

en ze laten veel bijzonder gedrag zien. Zo is laatst bijvoorbeeld

Bay, West Australië, gebruiken sponzen als hulpmiddel om vis-

een artikel gepubliceerd in Marine Mammal Science over bult-

sen uit de bodem op te graven. Ze zoeken een geschikte spons

ruggen die andere dieren verdedigen tegen orka’s. In totaal

en doen deze dan als een soort handschoen om hun snuit heen.

hebben onderzoekers 115 keer een bultrug geobserveerd die de

De jongen leren dit weer van hun moeder en zo wordt het gedrag

aanvalsplannen van orka’s dwarsboomt en in 89 procent van

dus doorgegeven van generatie op generatie.

de gevallen beschermde de bultrug dan andere diersoorten. De

Dat veel walvisachtigen zo intelligent zijn en complex sociaal

onderzoekers zagen bijvoorbeeld een bultrug die een door orka’s

gedrag laten zien wordt onder andere toegeschreven aan het hoge

bedreigde zeehond op zijn buik nam en hem naar een ijsschots in

aantal spindle neuronen in deze dieren. Lange tijd werd gedacht

veiligheid bracht. Ook andere walvissoorten, zeeleeuwen en zelfs

dat alleen mensen en apen dit type neuronen bezitten. Spindle

maanvissen worden regelmatig beschermd door de vriendelijke

neuronen zijn gespecialiseerde neuronen die zorgen voor extra

reuzen. Wetenschappers denken dat het heldhaftige gedrag van

snelle communicatie tussen hersengebieden. De spindle neuro-

de bultruggen voortkomt uit een automatische reactie op orka’s.

nen worden vooral gevonden in de anterieure cingulate cortex

De jongen van bultruggen zijn namelijk regelmatig het doelwit

(ACC). De ACC is verbonden met de prefrontale cortex, waar het

van de slimme orka’s, dus het is niet zo vreemd dat bultruggen

rationele denken plaatsvindt, en met de amygdala die weer be-

zich vijandig opstellen tegenover de roofdieren.

trokken is bij het verwerken van emoties. De snelle verbindingen

Qua intelligentie zijn dolfijnen, na mensen, waarschijnlijk

tussen de emotionele en rationale hersengebieden zorgen ervoor

de meest intelligente diersoort op aarde. Onderzoek van Emory

dat er complex sociaal gedrag ontstaan. Het blijkt dat walvis-

University in de Verenigde Staten plaatste dolfijnen, op basis van

sen dit type neuronen al twee keer zo lang als mensen hebben.

MRI-gegevens, op het vlak van intelligentie net na mensen. Dol-

Bovendien hebben ze drie keer zoveel spindle neuronen, waarbij

fijnen zouden hun intelligentie te danken hebben aan hun relatief

er rekening is gehouden met het verschil in hersengrootte. De

grote hersenen en hun erg goed ontwikkelde neocortex. Waar-

grote hoeveelheid spindle neuronen zou een verklaring kunnen

schijnlijk vanwege hun ver ontwikkelde brein kunnen ze allerlei

zijn van hun sociale gedrag, zoals het samenwerken tijdens de

vaardigheden die als intelligent worden beschouwd. Dolfijnen

jacht en hun complexe sociale netwerken die vergelijkbaar zijn

zijn zich bewust van zichzelf, ze kunnen zichzelf in een spiegel

met die van mensen en apen. Er moet nog veel meer onderzoek

herkennen en dit zelfs gebruiken om hun lichaam te inspecteren.

gedaan worden naar de onderliggende mechanismen van het

Ze kunnen communiceren met elkaar door middel van klikken en

gedrag van walvisachtigen, maar duidelijk is in ieder geval dat

fluitachtige geluiden. Uit onderzoek van de Universiteit van Sint

het bijzondere dieren zijn die misschien wel meer op ons lijken

Andrews in Schotland blijkt zelfs dat tuimelaars elkaar kunnen

dan dat we eerst dachten.

roepen met een fluitje en dat elke individuele dolfijn zijn eigen
karakteristieke fluitje heeft.

’s
orcagen!
e
o
h
an
hier den v
k
j
Ki honzee
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Student buitenland

Zeewieren in Tasmanië

Door Luna van der Loos

De oceanen hebben het zwaar. Elke marien bioloog kent ze

Algen gebruiken CO2 om te fotosynthetiseren. Aangezien op

wel, de “big five” bedreigingen: overbevissing, vervuiling, habitat

dit moment minder dan 1% van de DIC uit CO2 bestaat, is CO2

destructie, opwarming van het water en verzuring. Dat laatste

niet altijd makkelijk op te nemen. Veel algen hebben slimme

wordt veroorzaakt door de verhoogde concentraties van CO2 in

mechanismen om bicarbonaat op te nemen in de cel en daarna

het zeewater. Op dit moment is de pH van zeewater ongeveer

om te zetten in CO2. Er zijn echter ook algen die alléén CO2

8.0, maar er wordt verwacht dat dat in het jaar 2100 is gedaald

kunnen gebruiken. Op dit moment zijn deze algen gelimiteerd

tot een waarde van 7.65. Dat lijkt een kleine verandering, maar

in hun fotosynthese-capaciteit, maar dankzij de effecten van de

heeft grote gevolgen voor het leven in de zee.

verzuring van de oceaan, zouden ze het in de toekomst weleens
veel beter kunnen doen! Van deze algen werd gedacht dat ze erg

CO2 lost vanuit de atmosfeer op in de zee en reageert daar met

zeldzaam zouden zijn, tot in 2015 werd ontdekt dat op sommige

water tot H2CO3. Dit is extreem instabiel en valt meteen uiteen

plekken in Tasmanië wel 90% van de aanwezige algen CO2-only-

in waterstofionen en bicarbonaat. Bicarbonaat kan op zijn beurt

users waren. Tasmanië is een staat van Australië, en ondanks dat

nog een waterstofion en carbonaat vormen. Al deze reacties zijn

Australië vaak wordt geassocieerd met het tropische Great Bar-

met elkaar in evenwicht. De totale hoeveelheid opgeloste koolstof,

rier Reef, heeft Tasmanië een gematigd klimaat. De temperatuur

“DIC” genoemd (Dissolved Inorganic Carbon), bestaat op dit

van het zeewater ligt rond de 14 graden: ideaal voor zeewieren.

moment voor minder dan 1% uit CO2. De grote bulk bestaat uit

Waar Noorwegen en Groot-Brittannië in Europa met zo’n 600

bicarbonaat (92%) en carbonaat (7%). De verhoogde concentratie

soorten hotspots zijn voor zeewieren, heeft Tasmanië meer dan

van CO2 in de atmosfeer, zorgt voor verhoogde concentraties

1000 verschillende soorten. Voor mij genoeg redenen om naar

CO2 in de zee. Dit verstoort het chemische evenwicht: er komen

Tasmanië te verhuizen voor een MSc onderzoek over de effecten

meer waterstofionen vrij en de pH daalt. Om de reacties weer

van verzuring van de oceaan op zeewieren. Dat, en het duiken

in evenwicht te krijgen, wordt er minder carbonaat gevormd.

natuurlijk. Zwevend tussen het meterslange kelp, met zeeleeu-

Dit is een probleem voor alle organismen die skeletten van cal-

wen en dolfijnen, zou je hier bijna vergeten dat de oceanen het

ciumcarbonaat maken. Denk bijvoorbeeld aan slakken die hun

zwaar hebben.

huisjes moeten opbouwen, koraal en gecalcificeerde algen. Algen
zijn ontzettend belangrijk voor het leven op aarde. Niet alleen
produceren ze 90% van alle zuurstof en vormen ze leefruimte
voor veel dieren, ze worden ook nog eens verwerkt in allerlei
onmisbare producten zoals ijs en bier.
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Voorstelstukjes
Nieuwe leden stellen zich voor

Julia Vonk
Lieve, trouwe lezers van de Lifeline, aan mij de beurt om me even kort voor te stellen. Ik ben Julia
Vonk, 19 jaar oud en tweedejaars studente Gedrag en Neurowetenschappen. Ik ben geboren in
het mooie Groningen, maar opgegroeid in het gezellige Assen, en zoals ze dan zeggen, nu weer
terug op het oude nest. Biologie was niet mijn eerste keuze en na net niet geplaatst te zijn
voor geneeskunde moest ik er hier het beste van maken. Dat heeft voor mij waanzinnig goed
uitgepakt! Ik kwam na een superleuk introkamp terecht in het allerleukste baargroepje, en
ben bij de vereniging ontzettend warm ontvangen. Toch was ik binnen de vereniging niet erg
actief, dat vond ik zelf erg jammer. Ik kon het niet combineren met reizen en vier keer in de
week hockeyen. Nu staat het hockeyen op een iets lager pitje en woon ik al bijna een jaar in het
centrum van Groningen. Dit jaar wil ik dus iets gaan doen met mijn hobby: schrijven. Daarnaast
is het grootste deel van mijn baarbroertjes en –zusjes lid van een commissie, dus kon ik ook
eigenlijk niet achterblijven. En waar kan ik nou het beste iets doen met schrijven dan bij de Lifeline?
Ik ga mij binnen de Lifeline dus vooral bezig houden met het schrijven van leuke stukken, iets waar

ik

ontzettend veel zin in heb!

			

Delân ÇAglar
Dag mensen! Ik ben Delân Çağlar, 20 jaar oud, en ik ben inmiddels alweer vierdejaars biologiestudent.
Ik doe Gedrag- en Neurowetenschappen en heb besloten om dit jaar ook nog te beginnen aan een
bachelor wiskunde. Ik heb het grootste gedeelte van mijn leven geleefd in het pitoreske Veendam
hier vlakbij Groningen. Ik heb hier menig fijne jaren beleefd, maar het werd op een gegeven
moment toch maar tijd om te verhuizen. Ik ben hier twee jaar geleden eindelijk komen wonen
en vind het tot nu toe een hele leuke stad (en ook een stuk beter dan Veendam). Wanneer ik
niet druk ben met het studenten- en commissieleven (doe er inmiddels vier!) ben ik vaak
wel te vinden achter m’n tv- of computerscherm, of zit ik leuk te blèren onder de douche.
Ik heb vorig jaar voor het eerst daadwerkelijk een Lifeline aangeraakt en was aangenaam
verrast dat het zo lekker weglas. Vanaf toen leek het me ook wel leuk om hier zelf een bijdrage
aan te leveren, dus vandaar dat ik hier ook met mijn hoofd in sta. Mij lijkt het wel leuk om
af en toe wat te schrijven, een puzzel te maken of wat te doen aan de lay-out, dus jullie zullen
vast wel nog wat van mij in dit blad voorbij zien vliegen. Ik weet in ieder geval dat ik hier een
leuk jaar ga beleven en hoop dat wij jullie het hele jaar door kunnen verblijden met ons mooie blad!

Lianne van de Belt
Hallo allemaal! Ik ben Lianne van de Belt, 21 jaar oud en ik kom uit het Overijsselse dorpje Gramsbergen. Iedereen weet vast wel
waar dit ongeveer is als ik zeg dat het dicht in de buurt van Ponypark Slagharen ligt. Mijn eerste twee jaar studeren in Groningen zijn
alweer voorbij, wat begon met een half jaartje Farmacie. Dit bleek toch niet zo mijn ding te zijn, waardoor ik gelukkig nog kon overstappen op Biologie en nu al in mijn derde jaar Biomedische Wetenschappen zit. Ik heb voor Biomedische
Wetenschappen gekozen, omdat het menselijk lichaam mij erg interesseert. Het fascineert mij heel erg
dat er ontzettend veel complexe systemen samenwerken in je lichaam, waar je je zelf helemaal niet
bewust van bent. In mijn vrije tijd doe ik veel aan hardlopen, wat eigenlijk maar een saaie sport
is als je het in je eentje doet. Daarom ben ik lid geworden van de studentenatletiekvereniging
Vitalis waar je me elke dinsdagavond en donderdagavond op de atletiekbaan kunt vinden in
het Stadspark. Naast hardlopen houd ik heel erg van creatief bezig zijn. Fotograferen, filmen,
schilderen, tekenen, van alles vind ik leuk om te doen! Hier wilde ik eigenlijk wel wat meer mee
gaan doen en vandaar dat ik gelijk reageerde op de sollicitatie van Lifeline. Qua vormgeving en
natuurlijk ook schrijven denk en hoop ik hier goed mijn creativiteit in kwijt te kunnen. Ook vind ik
het een erg leuke manier om zo de studie biologie te kunnen combineren met iets artistieks, omdat
deze twee richtingen nou niet bepaald samengaan. Ik heb er in ieder geval zin in om mijn steentje te
mogen bijdragen aan dit tijdschrift!
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Door Aline Joustra

Waddenzee
Tot je enkels in de modder sta je daar dan. Een open vlakte

Je bent overigens niet de enige bezoeker van het Wad. Een

waar slechts 3 uur eerder nog anderhalve meter water stond. Om

paar meter bij je vandaan wandelt er een steltloper heen en weer,

je heen kijkend lijkt de vlakte op het eerste gezicht niet zo interes-

met zijn hoofd dicht bij de grond, op zoek naar de eerdergenoem-

sant. Hier en daar steekt er wat groens boven een plas water uit

de schelpjes en wormen. Het is een rosse grutto die even uitrust

en soms hoor je een belletje gas ontsnappen uit het slijk, maar

tijdens zijn immens lange vlucht van Siberië naar West-Afrika.

voor de rest oogt het nogal dood. Maar niets is minder waar.

Over een paar uur zal het weer hoog water zijn, dan zullen

Want onder je voeten leeft er van alles. Verschillende schelpen-,

de vissen, garnalen en de watervogels weer terugkeren naar het

slakken- en wormsoorten banen zich een weg door de blubber,

gebied, allemaal op zoek naar hun volgende maaltijd. Het hele

op zoek naar een maaltijd, zich onbewust van het feit dat zij zelf

Waddenzeegebied leeft. Het is dus niet voor niets dat het gebied

een maaltijd vormen voor grotere, gevaarlijkere dieren. En die

op de UNESCO werelderfgoedlijst staat. Overal kruipen krab-

plukjes groen? Daarin zullen straks eitjes gelegd worden door een

betjes door het slijk. Overal lopen vogels te foerageren. Overal

vis, die hopelijk uit zullen komen voordat ze allemaal opgegeten

zwemmen vissen. Overal is leven.

worden. Daarna vormt het zeegras hun thuis tot ze groot en sterk

Maar voorlopig sta jij daar nog, je af te vragen waarom eco-

genoeg zijn om zich zelf naar zee te begeven. Maar momenteel

logen het zo verrekte interessant vinden om urenlang in deze

zitten er een stel zeenaalden in, de lange, uitgerekte variant van

natte blubber rond te banjeren. Je kijkt uit naar het moment dat

het zeepaardje, te wachten tot het water weer terugkeert.

je weer terug naar de wal kunt om daar je vieze schoenen uit te

In de verte zie je een zandplaat met daarop vaag te on-

trekken en te genieten van een warme kop koffie.

derscheiden een aantal zeehonden. Ze rusten uit in het koude
najaarszonnetje, alle flippers van de grond getild om ze droog
en enigszins warm te houden. Zo in de verte lijken ze niet heel
imposant, maar met hun soms 200 kg wegende lijven zijn ze de
toppredatoren van het Waddengebied.
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392 jaar oude haai
De langstlevende vertebraat

Er leeft een heleboel in de zee. Bijzondere dieren zoals de grote
rafelvis, hele lelijke zoals de blobvis. Toch spant een dier wel de
kroon. Dit dier leefde al in de zee toen Isaac Newton met zijn wetten bezig was en Descartes de basis legde voor het rationalisme.
Dit dier was de Groenlandse haai. Biologen van de universiteit
van Kopenhagen verwachtten al dat de dieren erg lang konden
leven maar ze stonden versteld toen ze erachter kwamen dat dit
exemplaar 392 jaar oud was.
De haai was per ongeluk als bijvangst terecht gekomen op een
onderzoeksschip in het zuidwesten van Groenland. Vervolgens
werd deze haai samen met 28 andere vrouwelijke Groenlandse
haaien geanalyseerd door onderzoekers. Deze waren allemaal
omgekomen tijdens een monitoringsprogramma voor vissen van
het Greenland Institute for Natural Resources. De onderzochte
haaien waren gemiddeld 163 jaar oud.
Groenlandse haaien, afkomstig uit
de koude, diepe wateren van de NoordAtlantische oceaan, werden nog niet goed
begrepen door biologen. Dit kwam onder
andere doordat hun habitat zo afgelegen
is en ze ontwijkend van aard zijn. Onderzoekers denken dat de
haaien buitengewoon langzaam groeien, slechts een centimeter
per jaar. En omdat deze gigantische beesten wel 5 meter lang
kunnen worden zou dat wijzen op een veel langere levensduur
dan andere gewervelden.
Het bepalen van de leeftijd van een vis kan gedaan worden
door het analyseren van de otolieten in het oor. Dit zijn structuren in het binnenoor met jaargroeiringen. Alleen hebben haaien
dit harde verkalkte weefsel niet, aangezien ze voornamelijk uit
kraakbeen bestaan. Dus moesten de biologen een andere manier
zoeken om de leeftijd te achterhalen en kwamen zo uit bij de
unieke oogstructuur van de haaien.

14
LL 45 (VR 2050).indd 14

Door Meiske Pieters
De lens van een Groenlandse haai groeit namelijk gedurende
hun hele leven. Hoe ouder het dier wordt, hoe meer lagen de lens
heeft. Helaas kun je de lagen niet zomaar tellen als de jaarringen
op een otoliet. Wat ze wel kunnen doen is elke laag verwijderen
totdat ze bij het midden komen, de embryonale kern van de lens.
Dit oogweefsel bestaat uit eiwitten die al gevormd waren toen de
haai nog een foetus was. Door een koolstofdatering uit te voeren,
om te kijken hoeveel koolstof-14 er nog in de eiwitten zat, was
het mogelijk om een schatting te maken van de leeftijd van deze
haaiensoort. De oudste haai zou dan ergens tussen 292 en 512
jaar zijn. Maar ze schatte de leeftijd van deze haai, van maar liefst
5 meter, op 392 jaar.
Hoe het kan dat de dieren zo oud kunnen worden is nog
onduidelijk. Maar hun koude leefomgeving veroorzaakt koude lichaamstemperatuur, wat weer zorgt
voor vertraagde metabolisme en dus
minder schade aan hun weefsel.
Hun lange leven is zeer opmerkelijk, maar deze oude zeedieren
zouden zomaar aan hun succes ten
onder kunnen gaan. De haaien reproduceren pas als ze de rijpe
leeftijd van 150 jaar bereiken. Deze haaiensoort is echter regelmatig onderdeel van bijvangst. Veel zijn dan nog niet geslachtsrijp
en hebben zich dus nog niet voortgeplant. Dit maakt de soort erg
kwetsbaar. Daarbij wordt hun habitat aangetast door klimaatverandering en de verhoogde aandacht op het noordpoolgebied voor
vissen, olie en andere natuurmiddelen. Er werd begin vorige eeuw
nog op de haai gejaagd om zijn leverolie, dat werd gebruikt in
lampen en machines. Het dier staat dan ook als ‘bijna bedreigd’
op de rode lijst van de natuurorganisatie IUCN. De Groenlandse
haai kan dus oud worden, en misschien nog wel veel ouder als we
ze met rust laten en niet hun leefgebied verstoren.
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5 Opmerkelijke zeedieren
Ken jij ze al?

Door Lars de Ridder

De Glaucus atlanticus
Hebben aliens eindelijk de aarde gevonden? Nee, het is
Glaucus atlanticus die gedag komt zeggen. Deze bijzondere
drijvende zeenaaktslak behoort zeker thuis in het rijtje van
opmerkelijke zeedieren. Hij is ontdekt tijdens de tweede

1

ontdekkingsreis van James Cook naar de Pacifische Oceaan. De

De Yeti-krab
De yeti-krab (Kiwa Kiwaidae) is een fabelachtig,
recent ontdekte krab die behoort tot de Kiwaidae familie. De soort is in 2005 ontdekt 1500 kilometer ten
zuiden van Paaseiland.

4

natuurwetenschappers aan boord, Johann Reinhold Forster en
zijn zoon Georg Forster hebben het diertje beschreven en gepubliceerd in 1777. De Glaucus
atlanticus heeft een bijzondere
smaak voor voedsel. Zo eet hij
het liefst giftige neteldieren en
met als hoofdgerecht niet de
minste: het Portugees oorlogschip! Zijn immuniteit voor
neteldierengif komt daarbij
goed van pas. Ook is het beestje hermafrodiet, zodat hij succes
heeft bij elke soortgenoot die hij op zijn lange, drijvende, weg
confronteert.

2

In maart 2006 werd deze ontdekking wereldkundig gemaakt.
Al snel kreeg hij de bijnaam yeti-crab. Het was een bijzondere
ontdekking, omdat het de eerste dichtbehaarde kreeftachtige ooit
gevonden was. Het dier leeft op grote dieptes, zo’n 2200 meter
onder water. Daar heeft hij zich aangepast aan die omstandig-

De koboldhaai
De koboldhaai (Mitsukurina owstoni) is een raadsel apart. Van deze diepzeehaai weet men niet veel,
maar wat men wel weet is dat hij op de loer ligt. Hij

komt voor bij allerlei kustgebieden verspreid over de wereld. De
laatste exemplaren zijn
gevonden bij de Baai van
Tokio. Een exemplaar
kan ongeveer 3,3 meter
lang worden en ruim
160 kilogram wegen. Ze
jagen voornamelijk op
vissen, schaaldieren en koppotigen. De ampullen van Lorenzini
in hun kop helpen hen daarbij, want deze uiterst geraffineerde
verzameling detectoren kan de zwakste elektrische signalen van
een grote afstand aanvoelen. Deze aftasting is zelfs zo krachtig
dat ze onzichtbare of ingegraven zeedieren kunnen detecteren.

zeedier dat verwant is aan het zeepaardje. Hij komt
voor om en nabij Australië. Net als bij zeepaardjes
geeft het vrouwtje de eitjes aan het mannetje, die
vervolgens deze bevrucht. Daarna broedt hij ze uit
in zijn buik, totdat ze uitkomen en hun

kleur en leeft hij in symbiose met bacteriën, die hem een goed
leven geven bij de heetwaterbronnen waar hij van houdt.
Zeekomkommers
De zeekomkommers (Holothuroidea) zijn bijzondere dieren. Deze stekelhuidigen zijn voornamelijk te
vinden bij koraalriffen en moddergronden, afhankelijk
waar ze van houden. Gravende zeekomkommers zijn te
vinden bij moddergronden waar ze naar voedsel zoeken

5

en zuigende zeekomkommers zijn vaker te vinden bij koraalriffen.
In hun dagelijks leven zijn ze eigenlijk vaak op zoek naar eten.
Met hun zuigmond zuigen ze allerlei micro-organismen makkelijk
naar binnen. Soms moeten ze ook vluchten, dan ejecteren ze hun
darmstelsel om hun predatoren op het verkeerde been te zetten.
Al snel groeit dat stelsel dan weer terug, zodat ze weer kunnen
eten. Verder worden zeekomkommers ook weleens gegeten door
mensen (In onder andere Japan, Portugal en China). Ze worden

De grote rafelvis
De grote rafelvis, ook wel zeedraak genoemd, is een

heden, zo heeft hij geen goed functionerende ogen, is hij wit van

3

dan gedroogd en vervolgens bereid op traditionele wijze. Ook kan
er lectine worden gehaald uit de dieren. Dit is een stof die voor
insecten giftig is, daarom worden zeekomkommers ook gebruikt
voor de bestrijding van malariamuggen.

eigen weg gaan. De grote rafelvis is een
zeer goed voorbeeld van de kracht van
camouflage. Niet alleen mensen, maar ook
roofdieren hebben de grootste moeite om
dit beest te zien zwemmen.
GLV Idun
LL 45 (VR 2050).indd 15

15
31-Oct-16 1:37:51 PM

Filmreview:
Door Eric Sietsema

Regisseur: 			
Hoofdrollen: 		

Andrew Stanton, Angus MacLane
E l l e n D e g e n e r e s, A l b e r t B r o o k s, E d

Na vele jaren wachten, heeft Pixar Disney Animation Studio

De eerste is Hank, een octopus die er alles aan doet om uit het

besloten om de succesfilm ‘Finding Nemo’ een nieuw hoofdstuk te

reservaat te komen om naar Ohio te gaan. Om naar Ohio te gaan,

geven. In Finding Nemo, zoals wij allen weten, heeft de clownvis

moet hij het bandje dat Dory om haar vin heeft te pakken zien

genaamd ‘Nemo’ last van zijn puberteit. Hij wil zijn vader ‘Marly’

te krijgen. Hiervoor helpt Hank haar om haar ouders te vinden.

laten zien dat hij, ondanks zijn zwakke vin, het diepe water in

Vervolgens hebben we Destiny, een walvis die slechtziend is.

kan zwemmen. Dit leidt echter tot een spek-

Destiny is een jeugdvriendin van Dory, wat

takel van een verhaal waar Nemo gevangen

weer een grappige doch interessante draai

genomen wordt door vissers. Tijdens het

aan het verhaal meegeeft. Als laatste hebben

zoeken naar Nemo, ontmoet Marly de wat

we Bailey, een Beluga (witte dolfijn) die niet

vergeetachtige vis, Dory. Door de humor die

de gave van echolocatie bezit. Bailey zit naast

Dory meebrengt in de film, heeft Disney Pixar

Destiny in het reservaat waar ze vaak komi-

besloten om een vervolg te maken met Dory

sche discussies hebben.
Finding Dory heeft alle factoren voor

in de hoofdrol.
In Finding Dory worden vragen beant-

een goede film erin zitten! Een goed verhaal,

woord zoals: ‘Waar komt toch dat liedje ‘just

nieuwe personages die leuk genoeg zijn voor

keep swimming’ vandaan?’ en ‘hoezo is Dory

een vervolg, zowel komische als dramatische

zo vergeetachtig?’ in een uniek en leuk verhaal.

factoren en een enorme hoeveelheid aan

Maar waarom moet Dory gevonden worden?

schattigheid. Ook doet animatie in water iets

Dory is al haar hele leven haar familie kwijt. Ze

met je wanneer je een 3D bril op hebt, maar

weet alleen niet meer dat ze ze kwijt is geraakt.
Wanneer ze er achter komt dat ze haar familie

dit hebben wij studenten thuis natuurlijk niet.
Mocht je deze film nou nog niet gezien hebben,

mist, willen Nemo en Marly graag helpen zoeken naar de ouders

dan raden wij jullie aan dit als de wiedeweerga te gaan doen!

van Dory. Tijdens hun reis komen ze bij een vissenreservaat. Hier

Door de schattigheid, grappigheid, running gags, vergetelheid

ontmoeten ze nieuwe personages die ieder voor zich een komisch

en verrassende weetjes over Dory krijgt deze film een dikke 9

en belangrijk deel spelen in het vinden van de ouders van Dory.

van de filmrubriek.
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Door Jasper Stinenbosch en Aline Joustra

Waarom bewegen onze armen als we lopen?
Het feit dat deze vraag bij de meesten niet echt als bepaald ‘knagend’ wordt ervaren, betekent niet dat er geen wetenschappers zijn die het beantwoorden ervan als hun magnum opus zien. Lange ging men ervan uit dat het simpelweg een reflex was
waar we nog niet uit geëvolueerd zijn.
Maar wetenschappers zouden wetenschappers niet zijn als ze het er zomaar bij zouden laten zitten. Alles heeft toch een
functie? Waarom zouden we dat reflex nog hebben als we er niets mee deden?
En het lijkt erop dat dit waar is. Wetenschappers van de Universiteit van Michigan onderzochten een groep mensen die op
verschillende manieren liepen. Soms moesten ze hun armen bij aan hun zijde houden, soms zwaaien en nog een aantal andere
manieren. Terwijl ze dit deden, bekeken de wetenschappers hun energieverbruik en kwamen tot een interessante conclusie.
Degenen die hun armen stil hielden tijdens het lopen verbruikten 12% meer energie dan degenen die hun armen op de normale manier zwaaiden. Het heen en weer bewegen van de armen tijdens het lopen is dus de meest efficiënte manier van lopen!

Gaan mosselen boven water dood?
Je kent het wel, bij de kust hier in Nederland; grote vlaktes gevuld met mosselen die met eb boven water komen te staan.
Horen die dingen niet onder water te staan vraag je jezelf dan af. Waarom blijven ze boven water liggen? Zijn deze beestjes dood?!
Want de gewone mossel, Mytilus edulis, is natuurlijk een zeedier, uit de stam weekdieren. Weekdieren zijn niet zo genoemd
omdat ze maar één week dier zijn ofzo, maar omdat ze zijn vernoemd naar hun zachte (weke) lichaam. Of zoals ze dat in 1846
zeiden: “Omdat die dier ’n sagte liggaam het.” De meeste weekdieren (50.000 soorten) leven onderwater, op een paar (25.000
soorten) na.
Deze beestjes eten alleen plankton, wat automatisch binnenkomt via waterstroming. Ze hoeven alleen hun schelp te openen
om dit binnen te krijgen. De mossel haalt met behulp van kieuwen zuurstof uit het water. Doordat de mossel twee openingen
heeft in zijn schelp stroomt er water door de mossel heen. Dit water komt dan langs een planktonfilter, voor de consumptie,
en langs de kieuwen.
Maar voordat het zover is, moet de mossel zijn leven beginnen als larve. De larven zijn in staat om te zwemmen, maar doen
dit liever niet. Ze blijven rustig hangen in de stroming waarin ze zich toevallig bevinden en eten op hun dooie gemak het plankton op dat voorbij stroomt. Na een maandje luieren in het water wordt de schelp gevormd en iets later bevindt de mossel zich
opeens in het kritieke punt van zijn leven. De mossel wordt namelijk te zwaar om te drijven en zakt naar de bodem! Helaas is
de mossel te lui om te zwemmen, dus is de locatie waarop de mossel begint te zinken van essentieel belang. Slechts een klein
deel van de larven vindt een geschikte bodem. Een aantal weet zich nog te redden doordat kleine afstanden kunnen worden
afgelegd met behulp van de voet. Mossels kunnen dus lopen om een goed plekkie te vinden waar ze hun echte leven met schelp
kunnen starten. Na aanhechting op de bodem verhardt de voet waardoor een rigide basis ontstaat.
Het kan dus voorkomen dat de mossel ergens vastzit waar die met eb droog komt te liggen. Gelukkig is dit voor hen geen
probleem, acht uurtjes zonder zuurstof doet ze niks. Ze zijn dus niet dood.

Scan QR-Code
1 om een
filmpje van
een lopende
mossel te
zien
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Scan QRCode 2 om
een filmpje te
zien waarin
een mossel
ejaculeert
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Een zee
aan feitjes

8 ton

er per jaar
plastic
in de zee terecht komt?

het woord oceaan afkomstig is van de Griekse zeegod Okeanos, ookwel Oceanus?
er al bijna
geen volledig
gezonde koraalriffen meer
bestaan?

de Stille Oceaan
dieper is dan de
Mount-Everest
hoog is?

Wist je
dat...

er geen internationaal zeeniveau
is maar dat verschillende landen
verschillende
punten gebruiken.

het dankzij de Golfstroom ’s winters warmer is in Amsterdam dan in New York, terwijl zij op dezelfde breedtegraad liggen?
er in de Stille Oceaan een
continent van onafbreekbaar plasticafval
drijft zo groot als de
helft van Europa?
18
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de dode zee het
laagst gelegen meer
ter wereld is. 429
meter onder zeeniveau
en elk jaar zakt dit
peil verder.
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De V in plastic soep
Door Eric Sietsema
Na deze prachtige zomer die wij met zijn allen hebben kun-

maar kunnen vissen eronderdoor zwemmen. De V-vorm van dit

nen meemaken, is er weer een grote bijdrage geleverd aan het

buizen systeem zorgt ervoor dat de stroming het plastic meer

zwerfafval in de zee. We liggen lekker op het strand te genieten

geconcentreerd houdt in het centrum van de V. Wanneer het

van een blikje cola, of drinken een heerlijke plastic pakje Wicky

zo geconcentreerd is, kan het plastic opgevangen worden om zo

weg tegen de dorst. Zonder erbij na te denken laten wij dit afval

gerecycled te worden.

liggen wanneer wij het strand verlaten. Wanneer eb afgelost

Doordat dit systeem totaal geen extra energie nodig heeft,

wordt door vloed, slokt de zee het afval op. Dit zwerfafval bestaat

behalve de natuurlijke stroming van de zee, is het een ideaal

voornamelijk uit metaal, hout, papier, touw en plastic en vormt
een groot probleem voor het milieu. Gelukkig heeft de jonge
Boyan Slat (19 jaar) het antwoord gevonden om een grote oceaan
schoonmaak te realiseren.
Doordat het meeste afval pas na lange tijd afgebroken kan
worden door de natuur, zal het eerst meegaan met de grote

Boyan >

stromingen van de zee. Uiteindelijk belandt al dit afval op één
bepaald punt. Plastic, touw en ander afval komt samen in een
enorme draaikolk in het noorden van de Grote Oceaan. Deze
draaikolk wordt ook wel de kunststofarchipel genoemd, of gewoon de plasticsoep. Al dit afval is erg ongezond voor het milieu
en verstoort verscheidene ecologische systemen. Vogels kunnen

middel om de plastic soep tegen te gaan. Wetenschappers hebben

bijvoorbeeld plastic zien als eten. Vissen kunnen verstrikt raken

geschat dat in 15 jaar, 40% van het plastic opgeruimd kan worden

in zwerftouw of zwerfnetten. Metalen kunnen gaan reageren met

met dit systeem. Helaas komt er ook steeds meer afval bij, met

andere stoffen waardoor bijvoorbeeld koraalriffen dood kunnen

name nu er meer warme stranddagen zijn door de verwarming

gaan. Een grote schoonmaak van de oceaan is dus helemaal niet

van de aarde. Boyan Slat roept daarom ook iedereen op om op

zo’n gek idee, maar hoe kan dit worden gerealiseerd?

hun spullen te letten tijdens stranddagen. Ook de verminderde

Vele onderzoekers hebben al eerder gekeken om de oceaan

verkoop van plastic tassen en verhoogde flessenrecycling horen

schoon te maken. Helaas zorgde dit vaak voor nog meer vervui-

bij het in stand houden van een gezond milieu in de Grote Oceaan.

ling door bijvoorbeeld brandstof. Ook werden niet alleen het

Dus wanneer je de volgende keer het strand op gaat en je wilt

zwerfvuil gevangen, maar ook sommige vissen. Dit komt doordat

dan toch je dorst lessen met dat ene pakje Wickey? Zorg er dan

deze schoonmaak machines zich voortbewegen door de stroming.

voor dat je het netjes in de prullenbak achterlaat. Wat helemaal

Om dit probleem te verhelpen heeft Boyan Slat een antwoord

mooi zou zijn is je pakje deponeren bij het gescheiden afval

gevonden. Hij ontwierp een V-vormig buizensysteem dat in een

‘plastic’. En omdat ik het niet kon laten: ‘Ork, Ork, Ork!, plastic

stroming stilstaat, om zo het afval uit de zee te filteren. Door een

soep eet je met een?’ Precies! Met een V-vormig buizensysteem

solide stuk boven zee te houden, word alleen het plastic gevangen,

gemaakt door Boyan Slat.

GLV Idun
LL 45 (VR 2050).indd 19

19
31-Oct-16 1:37:54 PM

Review
In andere artikelen in deze editie kan je lezen wat

er zeekatten, die in tegenstelling tot landkatten, wel erg van wa-

voor verbazingwekkende dieren er allemaal in de wa-

ter houden. Helaas strandt deze soort inktvis regelmatig op het

teren van deze wereld leven. Maar waar vind je deze

strand. Die ovale lange schelpen heb je vast wel eens kapotge-

waterdieren nog meer terug? In de schappen van de

trapt. Verder heeft de beer ook een sterke connectie met water.

supermarkt natuurlijk. Omdat het best moeilijk is om

Denk maar bijvoorbeeld aan ijsberen, die leven zelfs op bevro-

te kiezen tussen al dit lekkers, hebben wij voor jullie

ren water. Ook ken je vast de beren die hun buikje vol zalm vis-

getest wat de lekkerste snoepjes uit de zee zijn.

sen in de woeste Noord-Amerikaanse rivieren. Laten we ook

Snoepgoed

niet de Hollandse trots vergeten: de haring. Deze vis wordt normaal zout of zuur gegeten. Alsof dat niet genoeg is, heeft men er

Wat snoep nou precies is, is niet zo duidelijk gedefinieerd.

ook nog een zoete dropvariant van gemaakt. Tot slot heb je ook

Toch is één ding zeker: het kenmerkende ingrediënt van snoep-

schelpdieren. Dit is een groep dieren die een groot deel van de

jes is natuurlijk suiker. Al generaties lang eten mensen suiker-

zee bevolken. Ze zijn misschien iets minder bewegelijk, maar

producten als snoepjes. Al in het oude China en het Romeinse

daarom niet minder lekker. Naast dieren leeft er natuurlijk ook

Rijk werden kleine lekkernijen gemaakt met honing als basis-

allerlei plantaardige rommel in de zee. Menig strandganger

ingrediënt. Honing was nogal schaars en dit waren toen dus

heeft hier veel last van. Ik heb het natuurlijk over zeewier. Hoe

echte luxeproducten. Op zoek naar een alternatief voor zoete

dit allemaal smaakt als snoepje? Kijk snel op de andere pagina

lekkernijen kwamen de Grieken in India terecht. Daar zagen

voor de uitslag.

zij dat je ook suiker uit suikerriet kon winnen. Meteen werd er

Overduidelijk zijn de schelpdieren van chocolade het lek-

een grootschalige handel in suiker opgezet. Met de stroom van

kerste zeesnoep. Elk panellid heeft deze als beste beoordeeld en

suiker uit India, kwam ook de stroom van snoepjes op gang.

dit komt neer op een gemiddeld cijfer van maar liefst 9,7. Wel

Suiker werd tot allerlei producten verwerkt, wat resulteerde in

moet worden vermeld dat de voorliefde voor chocola van het

snoepjes in alle vormen, maten en smaken. Uiteindelijk kwam

testpanel hier wellicht aan heeft bijgedragen. Toch werden ook

door de ontwikkeling van machines de snoepproductie echt op

de praliné-vulling en het perfecte formaat van de chocolaatjes

volle gang. En daarom leven we nu in een wereld waar er een

geprezen. Na de eenzame koploper zijn er een aantal snoepjes

heel gangpad aan de varia aan snoep is geweid. Heerlijk toch,

die prima in de middenmoot scoren. Beertjes, zeewier, kikkers

die keuze?

en apen vond iedereen wel prima. Toch waren deze snoepjes,

Beestenboel

op enkele uitschieters na, niet de favoriet. Duidelijker was wel
het minder lekkere snoepgoed. Waarbij de dropharingen nog

Maar wat is er dan allemaal te vinden aan snoep van water-

net een voldoende scoren, vond het testpanel de katten ronduit

dieren? Ten eerste hebben we natuurlijk de bekende kikkertjes.

smerig. ‘Te hard’, ‘te plakkerig’, en ‘erg taai’ zijn natuurlijk geen

Dit zijn amfibieën en zijn dus in hun vroege leven te vinden in

beschrijvingen van een lekker snoepje. Met een gemiddelde sco-

water, waarna ze later hun levensavontuur op het droge vervol-

re van 4,2 waren de kattten duidelijk geen aanrader. Mocht je

gen. Daarnaast zijn er ook Japanse makaken, een soort apen,

dus een thema-feestje organiseren en niet weten wat voor zee-

die regelmatig genieten van warmwaterbronnen om even op te

snoep je moet kopen? Chocoladeschelpen zijn de beste keuze.

warmen van hun leven in de besneeuwde bergen. Ook bestaan
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Door Jorrit Waslander
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Wist je dat drop het meest
populaire snoep in Nederland
is? we eten hier per jaar zo’n
32 miljoen kilo drop.
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Wist je dat in veel snoepgoed gelatine zit? Dit stofje
wordt gewonnen uit
dierenbotten, waardoor veel snoep
niet geschikt is voor vegetariërs.
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Zeeziekte:
hallucineren dankzij de zee?
Door Hennie Godthelp

Weet je nog? Die keer dat je eindelijk eens het water opgaat
met een bootje om te genieten van het laatste mooie weer. Na
een tijdje op de boot wordt het golvende water en het gewiebel
je toch te veel. Eerst wijd je het probleem misschien aan het
gebrek van zeebenen. Als de misselijkheid niet overgaat, en je
alleen nog van de boot af wilt, is er misschien toch iets meer
aan de hand. Zeeziekte. Maar wat is zeeziekte eigenlijk? Je voelt
je doodziek, maar ben je wel ziek? En wat is er aan te doen?
Zeeziekte is een vorm van bewegingsziekte, net zoals wagenziekte en luchtziekte. Het wordt veroorzaakt doordat de bewegingen van het evenwichtsorgaan niet overeenkomen met wat
je ogen zien. Je ogen denken dat je stilstaat, omdat je lichaam
en de boot dezelfde beweging maken, terwijl je evenwichtsorgaan wel degelijk de deining van het water registreert. Het
conflict zorgt ervoor dat de hersenen een alarmsignaal naar het
gehele lichaam stuurt met de bedoeling om alle activiteiten te
staken, waaronder het verteringsproces. De symptomen van
zeeziekte beginnen vaak met een bleek gelaat. Daarna wordt
volgt het gapen, onrustig voelen en het koude zweet op het
voorhoofd en de bovenlip. Misselijkheid en vermoeidheid volgen met als meest extreme symptomen overgeven, hyperventilatie en beklemming van angst.
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Maar waarom wordt je nu zo misselijk en lamlendig als de signalen van je ogen en evenwichtsorgaan niet overeenkomen? De
meest algemene hypothese is dat bewegingsziekte functioneert
als een beschermingsmechanisme tegen neurotoxines, toxines
welke je zenuwstelsel kunnen beschadigen. In het verlengde
merg van de hersenen bevindt zich een gebiedje verantwoordelijk voor overgeven. Als daar wordt waargenomen dat er gif is
ingenomen of wanneer er conflicten tussen zicht en balans zijn,
wordt er aangestuurd op overgeven. Doordat beweging wordt
gevoeld, maar niet gezien, denkt het brein dat iemand hallucineert, mogelijk dankzij vergiftiging.
Het vaakst komt reisziekte voor bij kinderen tussen 3 en 12 jaar
oud en bij vrouwen. Vrouwen zijn met een ratio van ongeveer
5:3 gevoeliger voor beweging dan mannen. Tevens zijn vrouwen nog gevoeliger voor beweging tijdens verschillende tijden
in hun menstruele cyclus of zwangerschap.
Gelukkig is er wel het een en ander tegen zeeziekte te doen. Als
het een probleem is waarmee je bekend bent, zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om een geneesmiddel in te nemen. Echter
zorgen veel van de middelen tegen reisziekte voor bijwerkingen
zoals dufheid. Er bestaan dan ook genoeg andere oplossingen
zoals plat gaan liggen en je ogen dicht doen, hierdoor zou je het
conflict tussen je ogen, evenwichtsorgaan en hersenen kunnen
uitschakelen. Helaas werkt de truc met het focussen op de horizon niet op wanneer je je op een groot water bevindt. Ook zou
het op een boot beter zijn om in het midden van het buitendek
in de frisse lucht te gaan zitten.
Mensen zijn niet de enige die last kunnen hebben van zeeziekte.
In wetenschappelijke publicaties is zelfs te vinden dat paarden,
koeien, apen, chimpansees, vogels en schapen ook last kunnen
hebben van bewegingsziektes. Voor scheepsratten ligt alles
misschien een beetje anders, omdat ze niet kunnen overgeven
aangezien dit fysiek onmogelijk is.
Kortom, de eerstvolgende keer dat je van een boottocht wilt
genieten, zorg dan dat je hersenen niet denken dat je aan het
hallucineren bent. Hopelijk heb je helemaal geen zeeziekte en
anders zijn de bovengenoemde tips misschien handig om te
herinneren.
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Wil jij ook dat de Lifeline overal
te lezen is? Dan heb je geluk, want
binnenkort is het zo ver:

gaat

Online
Hou de Lifeline facebookpagina in de gaten voor updates!

Commisshier: Almanak
Ieder jaar krijg je er eentje, zo’n Almanak. Leuk boekje
denk je dan. Maar wie zijn nu eigenlijk die mysterieuze mensen
die dat boek maken? Je ziet ze bijna nooit. Het hele jaar zijn ze
verscholen thuis, achter hun computers. Slechts eenmaal per
jaar komen ze tevoorschijn om een nieuwe editie uit te reiken.
Ik ben op onderzoek gegaan bij de
Almanak om deze brandende vraag
te beantwoorden.
De Almanakcommissie bestaat
uit een verbluffende hoeveelheid
van twaalf leden. Het is een commissie die na een bijna-doodervaring is herrezen. Enkele jaren
geleden bestond de commissie uit
slechts vier leden en hield hij bijna
op met bestaan. Gelukkig is de
Almanak van dit lot gered door een
nieuwe lading toegewijde Idunnaren, die elk jaar weer een beter
jaarboek voor ons willen maken.
Dit boek bestaat normaal uit
320 bladzijdes met dit jaar een extraatje, 104 bladzijdes, vanwege het
lustrum. Dit lijkt veel werk te zijn
en dat is het ook. Het duurt namelijk een volledig jaar om dit dingetje
GLV Idun
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in elkaar te zetten. Elke week komt de commissie namelijk bij
elkaar om aan de Almanak te werken. Om de week hebben ze
ook nog een vergadering. Hiernaast organiseert de Almanak
ook ieder jaar (sinds vorig jaar) een “just dance battle” in het
Pakhuis. Ze doen dus nog meer dan een mooi jaarboek maken!
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Iduzzel -

Weet jij het antwoord? Stuur
dan voor 11 december de oplossing naar redactie@idun.nl, of
stuur ons een bericht op Facebook via de volgende QR-code.
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Rebus

De vorige prijs is gewonnen door Janke
Gaikema. Gefeliciteerd! Zij heeft een theepakket gewonnen, met onder andere een
bananenhouder! Stuur jouw antwoord op de
rebus en wellicht sta jij hier volgende keer ook!
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