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Wat kruipt daar?
Met een inspectie van de NIOO-daktuin gingen deze week
de Bodemdierendagen van start.
Organisator en WUR-bodemexpert Gerard Korthals kantelt een
boomstronk van zijn plek, om te kijken wat voor leven eronder
schuil gaat. Dat is precies wat vrijwilligers door het hele land nog
tot en met volgende week woensdag geacht worden te doen:
bodemdieren zoeken en tellen. In de tuin, onder stenen, tussen
planten of in een omgewoeld stuk grond.
Het Citizen Science-project is inmiddels aan zijn zevende editie
toe. Wat ooit begon als een eendaagse aanvulling op Dierendag,
is inmiddels een evenement dat ruim anderhalve week duurt.
Korthals: ‘Om het voor mensen makkelijker te maken mee te doen’.
De Bodemdierendagen draaien volgens Korthals in de eerste
plaats om bewustwording. ‘We proberen hiermee meer draagvlak te creëren bij het publiek voor het belang en het nut van een
gezonde bodem.’ En de bewoners van die bodem zijn voor die
gezondheid essentieel.
Kwartetten
Met een eenvoudige determinatietabel en een scoringskaart kan
iedereen in de eigen tuin aan de slag. Die scores leveren volgens
Korthals een redelijk betrouwbaar beeld op van de ecologische
toestand van de tuin. Promomateriaal als het bodemdierenkwartet zorgen er en passant voor dat je ondertussen nog heel wat
opsteekt ook.

Giulia Bongiorno en Gerard Korthals inspecteren de daktuin van het NIOO.
Foto Roelof Kleis

Wie wist bijvoorbeeld dat een gewone regenworm liefst tien harten
heeft? Of dat pissebedden hun jongen, net als kangoeroes, in een
buideltje tussen de poten meeslepen? Of dat mieren tot wel vijftig
keer hun eigen gewicht kunnen dragen?
De Bodemdierendagen zijn nu nog een puur Hollands evenement. Maar als het aan Korthals ligt, komt daar verandering in.
‘Er is steeds meer belangstelling vanuit de omringende landen.
Ook WUR wil graag dat het internationaal wordt. We gaan dat
oppakken. Maar daar is geld voor nodig. Op dit moment is het nog
liefdewerk-oudpapier.’ rk
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SPIN
Onderzoekers van de Universiteit van Basel hebben een app
ontwikkeld die mensen van hun
angst voor spinnen afhelpt. Kern
van Phobys (zo heet de app) is
een virtuele 3D-spin. En het
werkt, beweren de wetenschappers. Na elk ‘level’ in het spel
durven gebruikers dichterbij
een echte spin te komen. De
app is gratis verkrijgbaar via ...
het web.

PLANT AAN (1)
Wetenschappers van het MIT in
de VS hebben waterkers gemaakt
die licht geeft. De truc zit ‘m in de

toevoeging van nanodeeltjes aan
de plant. De deeltjes absorberen
licht en geven dat vervolgens
langzaam weer af. Na tien seconden laden, branden de planten
enkele minuten. Je kunt er nog
geen boek bij lezen, maar het
begin is er.

PLANT AAN (2)
De toegevoegde stof die voor het
lichtgevende effect (fosforescentie) zorgt, is strontium-aluminaat.
De stof wordt, verpakt in nano-silicabolletjes, via de huidmondjes
van het blad in de plant gebracht.
Daar vormen de bolletjes een
onderhuids lichtgevend laagje.

De onderzoekers dromen al van
sfeerverlichting met planten.
Groen licht dus.

IN BEELD
Chinese wetenschappers (Tianjin
University) hebben een methode ontwikkeld die helder beeld
geeft in troebel water. Licht dat
verstrooid wordt door objecten
bestaat deels uit gepolariseerd
licht. Een speciaal algoritme zet
dat licht om in beeld. Daarmee is
volgens de onderzoekers de weg
vrij voor een helderziende camera. Handig voor hulpdiensten en
archeologen, denken ze. rk

