UPDATE

KLIMAAT

MILIEU

Mukusi-boom groeit trager
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Nieuwe aanpak
medicijnresten in
afvalwater

Door klimaatverandering vertraagt de groei
van de mukusi-boom in Zambia. Dat ont
dekte promovendus Justine Ngoma, die
de relatie legde tussen de grootte van de
jaarringen van gekapte bomen en temperatuur en regenval.
In Zambia wordt het warmer en droger. In
de toekomst kan de groeivermindering een
bedreiging vormen voor de Zambiaanse
houtindustrie. Van het hout van de mukusiboom, ook bekend als Zambezi teak, worden

onder meer spoorbielzen en meubels
gemaakt. De boomsoort komt voor in een
beperkt gebied in Zuid-Zambia en in de
grensgebieden met de buurlanden Angola,
Namibië, Botswana en Zimbabwe. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking
met onder meer de Zambiaanse Copperbelt
University. De resultaten zijn gepubliceerd
in het wetenschappelijke tijdschrift
Dendrochronologia.
Info: bart.kruijt@wur.nl

Onderzoekers van de leerstoelgroep
Milieutechnologie hebben drie kansrijke
methoden geselecteerd om medicijn
resten te verwijderen uit afvalwater. Een
circulair reinigingssysteem met mangaan
en bacteriën blijkt geschikt voor het afbreken van diclofenac-resten. Om andere
medicijnen uit afvalwater te verwijderen,
kan een moerassysteem met planten en
sediment goed werken. Een derde methode gaat uit van drietrapsreiniging met een
biologische reactor, ozon en bacteriën.
Bij de onderzoeken zijn waterschappen,
ingenieursbureaus en drinkwaterbedrijven betrokken. Naar verwachting komen
nieuwe, betaalbare en effectieve medicijnzuiveringssystemen binnen vijf tot tien
jaar op de markt.
Medicijnresten in het oppervlaktewater
zorgen voor veel problemen, zoals vissen
die van geslacht veranderen door oestrogeen uit de anticonceptiepil, of gieren die
in India massaal sterven als gevolg van
nierfalen, doordat ze de pijnstiller diclofenac binnenkrijgen.
Info: alette.langenhoff@wur.nl
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Foto’s van
wild online
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Nationaal Park De Hoge Veluwe
en WUR hebben samen Snapshot
Hoge Veluwe ontwikkeld, waarop foto’s
van wilde dieren uit cameravallen zijn
te bekijken. Iedereen kan helpen de
dieren te identificeren. Inmiddels zijn
deze beelden wereldwijd toegankelijk
via www.zooniverse.org, een online
platform voor burgerwetenschap.
Of bezoek de Nederlandse website
op www.hogeveluwe.nl/snapshot
Info: patrick.jansen@wur.nl

Nog altijd
te weinig paling
De palingpopulatie in Nederland neemt
iets toe, maar is nog niet op peil. Sinds
de introductie van het Nederlandse aal
beheerplan in 2009 is de sterfte door
menselijk handelen sterk teruggedrongen,
blijkt uit een evaluatie door Wageningen
Marine Research. Desondanks blijft de
sterfte te hoog en keert er te weinig paling
terug naar zee. Paling geldt in Europa al
jaren als ernstig bedreigd.
Info: tessa.vanderhammen@wur.nl
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