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1. by shortages of material
resources, such as food, places in
which to make nests, etc.;

2. by inaccessibility of these
material resources relative to the
animals’ capacities for dispersal
and searching;

3. and by shortage of time when the
rate of increase is positive.

Of these three ways, the first is
probably the least, and the last is
probably the most, important in
nature. Concerning c, the fluctuations
in the value off may be caused by
weather, predators, or any other
component of the environment which
influences the rate of increase.

Tenslotte moeten we ook nog het werk ver-
melden van de Amerikaan Howard Tho-
mas Odum, die in de tweede helft van de
vorige eeuw ecologie beschouwde als “The
study of structure and function of nature”.
Met deze visie gaf hij een extra dimmensie
aan het begrip, waarbij deze tak van de bi-
ologie zich toelegt op de relatie en wissel-
werkingen tussen volledige ecosystemen.

Momenteel kunnen we ecologie misschien
het best definiëren als de wetenschap die
zich bezighoudt met de studie van:
• de processen die van invloed zijn op het

voorkomen en de aantallen van orga-
nismen,

• de wisselwerkingen tussen deze orga-
nismen (van dezelfde soort en/of van
een verschillende soort)

• de flux en omzetting van energie en
materie

1. Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissen-
schaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformirte Descendenz-Theorie.
Berlin, 1866; Bd. 2, S. 286.

WAT IS ‘ECOLOGIE’?

De term “Oecologie” (van het Grieks
οίκος, “huis” en λογία, “leer van”) werd in
1866 voor het eerst gebruikt door de Duitse
bioloog en filosoof Ernst Haeckel:

„Unter Oecologie verstehen wir die
gesammte Wissenschaft von den Bezie-
hungen des Organismus zur umgeben-
den Aussenwelt, wohin wir im weite-
ren Sinne alle ‚Existenz-Bedingungen‘
rechnen können. Diese sind theils orga-
nischer theils anorganischer Natur.“ 1

Eenvoudig vertaald en samengevat: “Eco-
logie is de wetenschap die de wisselwer-
kingen bestudeert tussen organismen en
hun omgeving”.

In zijn studie hield Haeckel geen rekening
met het belang van micro-organismen,
noch met verbindingen die door organis-
men worden vrĳgemaakt in de omgeving
en beperkte hij zich tot ecosystemen ‘op
kleine schaal’.

Op een ogenblik dat de meeste weten-
schappers ervan overtuigd waren dat de
grootte van een populatie voornamelijk
bepaald werd door factoren die afhingen
van de populatiedichtheid, publiceerden
de Australiërs Andrewartha en Birch in
1954 een baanbrekend werk: “The Distri-
bution and Abundance of Animals”. Hierin
benaderden ze de ecologie vanuit een an-
dere invalshoek:

“The reader may have anticipated the
general conclusion that we have been
leading up to. The numbers of animals
in a natural population may be limited
in three ways:
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De ecologie is in wezen een interdiscipli-
naire wetenschap die raakvlakken heeft
met o.a. biologie, chemie, geografie, kli-
matologie ...

ORGANISATIENIVEAUS

Daar de ecologie wisselwerkingen tussen
organismen en hun omgeving (in de breed-
ste betekenis) bestudeert, kunnen we ver-
trekken van het begrip ‘organisme’ om de
organisatieniveaus te situeren, welke voor-
al in de milieuleer bestudeerd worden.̀

Een organisme is een complexe entiteit
waarvan de bouw en de werking groten-
deels bepaald wordt door de genen. De ge-
netica, die zelf een onderdeel vormt van de
moleculaire biologie, bestudeert dit niveau.

Cellen vormen de structurele en functio-
nele eenheden van het leven. Hun bouw en
werking wordt bestudeerd in de celleer of
cytologie.

In meercellige organismen groeperen de
cellen zich tot weefsels, waarvan de studie
het onderwerp uitmaakt van de weefselleer
of histologie.

Groeperingen van weefsels vinden we te-
rug in organen, die zelf onderdeel zijn van
stelsels (vb. spijsverteringstelsel, ademha-
lingsstelsel...). De bouw hiervan wordt be-
studeerd in de anatomie en de werking in
de fysiologie.

De chemische processen die zich voordoen
in een organisme en die aan de basis lig-
gen van een normaal functioneren, worden
bestudeerd in de biochemie.

ECOLOGIE OP NIVEAU

Wanneer men de wisselwerkingen tus-
sen één organisme en zijn omgeving be-
studeert, doet men aan auto-ecologie. Zo
doet men aan auto-ecologie, wanneer men
de wisselwerking tussen één veldmuis en
haar omgeving bestudeert.

In een bepaald gebied komen vaak meer-
dere organismen van dezelfde soort voor.
Zij vormen samen een populatie. Het sub-
domein van de ecologie dat de wisselwer-
king tussen zo’n populatie en de omgeving
bestudeert noemtmen populatie-ecologie.

Groeperingen van verschillende soorten
organismen die in een zelfde gebied voor-
komen vormen een levensgemeenschap.
De synecologie bestudeert de diverse in-
teracties die binnen dat gebied optreden.

De diverse levensgemeenschappen vor-
men samen met de levenloze omgeving
van het gebied waarin ze voorkomen een
ecosysteem. In feite worden de grenzen
van een ecosysteem bepaald door de on-
derzoeker. Zo kan men het ecosysteem
‘kustwater’ bestuderen, maar evenzo het
ecosysteem ‘Noordzee’.

Alle levensgemeenschappen samen vor-
men de biotische component van een
ecosysteem, terwijl de fysische (levenloze)
omgeving de abiotische component ervan
vormt.

De verzameling van alle mogelijke eco-
systemen noemt men de ecosfeer (of bio-
sfeer).

ORGANISATIENIVEAUS EN STUDIEDOMEINEN
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De atmosfeer (van
het Oud-Grieks
ατμός [atmos]
“damp” en σφαîρα
[sphaira] “bol” )is
het gasmengsel dat
de aarde omgeeft
en dat vastgehou-
den wordt door de
zwaartekracht.

DE ECOSFEER (BIOSFEER)

De ecosfeer groepeert alle levensvormen die op aarde voorkomen, alsook alle locaties
waar die levensvormen aangetroffen worden en waarmee ze interageren. Deze locaties
worden eveneens opgesplitst in diverse sferen; zo onderscheiden we de atmosfeer, de
hydrosfeer en de lithosfeer.

De hydrosfeer (ύδωρ
[hydor] is Oud-Grieks
voor “water”) groe-
peert alle watermas-
sa’s op aarde, onge-
acht de fase waarin
het water verkeert.

De lithosfeer (van
het Grieks λίθος [li-
thos] “rotsachtig” is
de harde aardkorst +
het buitenste deel van
de aardmantel.
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Het meeste leven op aarde wordt aangetroffen waar lucht, bodem en water met
elkaar contact maken. Dit wĳst erop dat leven voor veel organismen maar moge-
lĳk is, wanneer ze beschikken over elementen die voorkomen in deze omgeving.
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De atmosfeer wordt opgesplitst in diverse
zones; waarbij men steunt op het tempe-
ratuurverloop bij toenemende hoogte. Zo
onderscheidt men de troposfeer, de stra-
tosfeer, de mesosfeer, de thermosfeer en
de exosfeer.

De dikte van elke laag varieert met de
plaats op aarde en met de omstandigheden.

DE TROPOSFEER

Deze begint aan het aardoppervlak en gaat
tot een hoogte van ca. 7 km aan de polen
en 17 km aan de evenaar. In deze luchtlaag
neemt de temperatuur continu af met de
hoogte. Wanneer we het hebben over de
atmosferische invloeden op het leven dan
bedoelen we meestal de invloed van de tro-
posfeer. Het is ten andere in deze sfeer dat
we kunnen spreken van “weersomstandig-
heden”. De luchtlagen zijn hier ook voort-
durend in beweging.

DE STRATOSFEER

Strekt zich uit vanaf de tropopauze tot
aan de stratopauze op ca. 50 km. De tro-
popauze begrenst de troposfeer aan de bui-
tenkant en is een gebied waar een tempera-
tuurinversie optreedt.
Vanaf hier blĳft de temperatuur eerst
wat gelĳk en neemt vervolgens toe met
stĳgende hoogte.

De stratosfeer bevat meer ozon en minder
waterdamp en koolstofdioxide dan de tro-
posfeer. De grotere ozonconcentratie wordt
vooral waargenomen tussen 15 en 30 km
hoogte (de ozonlaag). Ozon speelt een be-
langrijke rol in de absorptie van schade-
lijke UV-stralen.
In de stratosfeer treedt bijna geen wolken-
vorming op.

MESOSFEER

Vanaf de stratopauze daalt de tempera-
tuur weer met toenemende hoogte en be-
reikt uiteindelijk een minimum van ca -85
°C in de zone van de mesopauze. Dit is
de koudste plaats op aarde. Hier doet zich
weer een temperatuurinversie voor en de
temperatuur begint weer te stĳgen. Dit
vormt de aanzet tot de thermosfeer.

DE THERMOSFEER

De stĳging van de temperatuur in de
thermosfeer is het gevolg van de absorptie
van de UV-straling afkomstig van de zon.
In deze laag kan de temperatuur oplopen
tot 1500 °C.

DE EXOSFEER

Vanaf een hoogte van 500 tot 1000 km (de
thermopauze) blĳft de temperatuur ver-
volgens constant met toenemende hoogte.
Vanaf hier begint de exosfeer.

HOMO- EN HETEROSFEER

In de onderste lagen van de atmosfeer wor-
den de diverse gassen grondig gemengd
door voortdurende stromingen en turbu-
lenties. De chemische samenstelling van
de atmosfeer is hier niet afhankelijk van
de moleculaire massa van de gassen en de
luchtsamenstelling is nagenoeg constant.
Dit gebied noemt men de homosfeer. Het
strekt zich uit tot de mesopauze.
Boven de mesopauze is de lucht zo ĳl ge-
worden, dat gassen met een grotere mol-
massa meer de gravitatie ondervinden dan
die met kleinere molmassa. Hierdoor zal
de relatieve dichtheid van de ‘lichtere’ ele-
menten toenemen met de afstand. Dit is
het gebied van de heterosfeer.

DE ATMOSFEER
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GEMIDDELDE SAMENSTELLING VAN DROGE LUCHT *

(*) Het gehalte aan waterdamp in de atmosfeer varieert zeer sterk

DE DIVERSE LAGEN IN DE ATMOSFEER
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De hydrosfeer overlapt zowel de atmosfeer
als de lithosfeer. Regen, sneeuw, ijs, water-
damp, oppervlaktewater en bodemwater,
waterlopen, zeeën en oceanen...; alles maakt
deel uit van de hydrosfeer en is grotendeels
continu in beweging (de waterkringloop).

VERDELING VAN HET WATER OP AARDE

km3 %
Oceanen 1 370 323 000 93,96
Grondwater 60 000 000 4,12
Landĳs en sneeuw* 24 000 000 1,65
Meren + stuwmeren 280 000 0,019
Grondwater 85 000 0,006
Atmosfeer 14 000 0,001
Waterlopen 1 200 0,0001
Totaal 1 454 193 000 100,00

(*) De verzameling van alle landĳs en sneeuw noemt men
de cryosfeer.

WATER, MINDER GEWOON DAN JE DENKT

We weten dat water een levensnoodzake-
lijke verbinding is. De meeste organismen
zijn op op de aanwezigheid van vloeibaar
water aangewezen. En laat water nu juist
een verbinding zijn, die vloeibaar is bij een
temperatuurbereik dat men op het grootste
deel van de aarde aantreft.

Dit is niet zo evident, als we rekening hou-
den met de grootte van dewatermoleculen.
Zeer veel verbindingen met verwante mo-
leculemassa zijn gasvormig, bij temperatu-
ren waar water vloeibaar is.
Water dankt deze eigenschap aan zijn po-
lair karakter. Door het grotere elektrone-
gatieve karakter van zuurstof krĳgt dit in
de verbinding een negatieve deellading,
daar waar de waterstofkant positief gela-
den wordt. Watermoleculen zijn dipolen;
de waterstofkant van één molecule wordt

aangetrokken door de zuurstofkant van
andere moleculen (er ontstaan waterstof-
bruggen).

Door deze H-bruggen is er extra energie
noodzakelijk om moleculen te laten over-
gaan van de vloeistoffase naar de gasfase.
Dit verklaart het hoge kookpunt van wa-
ter en het relatief viskeus karakter van de
vloeistof.

Door zijn polair karakter is water ook een
goed oplosmiddel voor heel wat polaire
verbindingen en als vloeistof is het een
zeer geschikt transportmiddel.

Zuiver water heeft zijn grootste dichtheid
(999,972 kg/m³) bij een temperatuur van
circa 3,984 °C en een druk van 1013 hPa.
Dit heeft als merkwaardig resultaat, dat de
vaste stof (ijs) een kleinere dichtheid heeft
dan de vloeistof, waardoor ijs blĳft drijven.
Dit is natuurlijk enorm belangrijk voor
alle leven in het water. Nadeel bij de ijs-
vorming is wel de volumetoename met ca.
9 %, wat bij een bevriezing kan resulteren
in ernstige weefselschade.

Ten slotte heeft water een grote soortelijke
warmte (4 186 J/kg), waardoor het traag
opwarmt en afkoelt. In dit opzicht is water
een stabielere omgeving dan de lucht of de
bodem.

DE HYDROSFEER - WATER ALS ABIOTISCHE FACTOR



- 10 -

DE JAARLĲKSE KRINGLOOP VAN WATER
Met evapotranspiratie bedoelt men de gezamenlĳke

waterafgifte van organismen en de levenloze omgeving

GEMIDDELDE VERBLĲFSDUUR VAN HET
WATER IN EEN BEPAALD MIDDEN
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Het leven is ontstaan in het water en heeft
van daaruit het land veroverd. Leven, in de
vormen zoals wij het kennen, is niet moge-
lijk zonder water. Het is één van de hoofd-
bestanddelen van het celplasma en zo ook
van meercellige organismen (hoewel het
watergehalte van organismen sterk kan uit-
eenlopen).

In het lichaam is het niet alleen een struc-
turele component, maar het fungeert ook
als oplosmiddel en transportmiddel (den-
ken we maar aan bloed en urine).

Verder mogen we ook niet vergeten dat
water een belangrijk reagens is voor heel
wat biochemische processen Zo treedt het
op als waterstof- en elektronendonor bij het
fotosyntheseproces en speelt het een rol bĳ
hydrolysereacties, zoals de afbraak van
zetmeel of de omzetting van ATP.

WATERHUISHOUDING BĲ DIEREN

Water heeft altijd de neiging te diffunderen
van hypotonische middens naar hypertoni-
sche 2 . Dieren bezitten osmoregulerende
mechanismen, waardoor hun water- en io-
nenconcentraties binnen bepaalde grenzen
blijven.

Osmoregulatie bĳ zoutwaterdieren

De lichaamssappen van de meeste marine
invertebraten zijn iso-osmotisch (iso-
tonisch) t.o.v. zeewater. Zij kunnen zich
makkelijk aanpassen aan kleine schomme-
lingen in de zoutconcentratie. Stikstofhou-
dende afvalstoffen worden gewoonlijk on-
der de vorm van ammoniak uit het lichaam

verwijderd. Dit gebeurt via het lichaams-
oppervlak, vooral via de delen die gebruikt
worden voor de gasuitwisselingen.

De meeste gewervelde zeebewoners heb-
ben lichaamssappen met een zoutconcen-
tratie die 50 tot 70 % lager ligt dan die
van zeewater. Hierdoor verliezen ze water
(vooral via hun kieuwen). Dit waterverlies
wordt gecompenseerd door wateropname
via hun voedsel en door het drinken van
zeewater. De overmaat Na+ en Cl- die zo
in hun bloed terechtkomt, wordt actief via
de kieuwen uitgescheiden, samen met het
grootste deel van de afvalstof NH3. De rest
van de ammoniak wordt samen met het
overtollige Ca2+, Mg2+ en SO4

2- uitgeschei-
den via de nieren.

Sommige gewervelde zeebewoners pak-
ken het probleem anders aan. Zo bevatten
de lichaamssappen van haaien zo’n hoge
concentratie aan ureum en trimethylami-
ne-oxide, dat wateropname en waterver-
lies elkaar balanceren.

Zeevogels en -schildpadden hebben dan
weer een koppel zoutklieren in hun kop
langswaar overtollig zout, dat niet via
de nieren werd verwijderd, wordt uitge-
scheiden. Deze klieren staan bij de vogels
in verbinding met de neusholte en bij de
schildpadden met de oogkassen. Deze
laatste produceren dus echt zilte tranen!

Zeehonden, bruinvissen en walvissen ha-
len het gros van het nodige water uit het
opgenomen voedsel en overmatig zout
wordt via zeer geconcentreerde urine uit-
gescheiden.

LEVENDE ORGANISMEN EN WATER

2. Een hypertonisch midden heeft een grotere concentratie aan opgeloste stoffen dan de omgeving en
een hypotonisch midden heeft een lagere concentratie aan opgeloste stoffen. Daar water het oplosmid-
del is zullen er in een hypotonische midden per volume-eenheid meer watermoleculen voorkomen dan in
een hypertonisch midden.
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OSMOREGULATIE BĲ ZOUTWATERORGANISMEN

BELANG VAN WATER
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Osmoregulatie bĳ zoetwaterdieren

De zoutconcentratie van zoet water is zeer
laag, zodat de lichaamsvloeistoffen van
zoetwaterorganismen steeds hyperosmo-
tisch (hypertonisch) zullen zijn t.o.v. de om-
geving. Hierdoor zullen ze steeds de neiging
vertonen water op te nemen door osmose en
zouten te verliezen door diffusie.

Volgende vaststellingen hoeven ons dan
ook niet te verbazen:
• Alle zoetwaterorganismen regelen ac-

tief hun water- en zouthuishouding.
• Hun uitscheidingsorganen functione-

ren als waterpompen en door de selec-
tieve reabsorptie van zouten is de urine
meestal hypotonisch t.o.v. de lichaams-
sappen.

• Om energie te besparen bij actieve re-
absorptie wordt de zoutconcentratie in
de lichaamssappen gehandhaafd op een
peil dat net voldoet aan de stofwisse-
lingsbehoeften van het organisme.

• Stikstofhoudende afvalstoffen worden
meestal uitgescheiden als ammoniak.

Zoetwatervissen compenseren hun zoutver-
lies via zouten in hun voedsel en door een
selectieve opname van zoutionen via hun
kieuwen.

De lichaamsvloeistoffen van zoetwatermos-
sels en -slakken hebben extreem lage zout-
concentraties. Hun nefridiën produceren
een grote hoeveelheid hypotonische urine
(tot 50% van hun lichaamsgewicht per dag!)
en zoutenworden actief via het lichaamsop-
pervlak geabsorbeerd.

Zeer kleine waterorganismen hebben
meestal geen gespecialiseerd uitscheidings-
stelsel. Zij scheiden ammoniak uit via het li-
chaamsoppervlak en overtollig water wordt
uit het lichaam verwijderd door
• kloppende vacuolen (sponsen, amoe-

ben, pantoffeldiertjes...)
• protonefridia; deze vormen een primi-

tief uitscheidingssysteem (vb. platwor-
men en rotiferen). Bij de rotiferen pul-
seert de ‘blaas’, waardoor water uit het
lichaam gepompt wordt.

Osmoregulatie bĳ landdieren

Landdieren verliezen continu water via uri-
ne, uitwerpselen, transpiratie en ademha-
ling. Om uitdroging te voorkomen moeten
ze veelvuldig drinken of, indien dit niet mo-
gelijk is, mechanismen ontwikkelen om het
waterverlies tot een minimum te beperken.

De voornaamste strategieën zijn:

1. Reductie van de verdamping door
• Inwendige organen voor gasuit-

wisseling (dus niet zoals de kieu-
wen rechtstreeks aan de omgeving
blootgesteld).

• Afscherming van de huid door een
weinig doorlatende laag.

• Het opzoeken van een vochtige om-
geving.

• Alleen ‘s nachts de schuilplaats te
verlaten.

2. Reductie van waterverlies bĳ excre-
tie door
• Productie van onoplosbare stikstof-

houdende afvalstoffen, zoals uri-
nezuur (vb. landslakken, insecten,
vogels en de meeste reptielen) of
guanine (spinnen).

• Productie van een hypertonische
urine. De zoutconcentratie van
de urine is groter dan die van het
bloed (vb. zoogdieren, vogels en in-
secten).

• Geringe urineproductie. Afvalstof-
fen worden ook via andere manie-
ren uitgescheiden (vb. landkrabben
en pissebedden)

3. Productie van droge uitwerpselen.
4. Tĳdelĳk waterverlies tolereren.
5. Gebruik van water dat geproduceerd

wordt bĳ de celademhaling (vb. woes-
tĳndieren zoals de kangoeroerat)
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OSMOREGULATIE BĲ ZOETWATERORGANISMEN
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Enkele voorbeelden van aanpassingen
van landdieren aan hun omgeving

Regenwormen zijn aangewezen op een
vochtige omgeving omdat hun huid na-
genoeg geen bescherming biedt tegen
uitdroging. Zij zijn ‘s nachts actief en
bij droogte kruipen ze diep in de grond.
Zij scheiden ureum en ammoniak uit en
zijn in staat om bij sterke wateropname
met hun nefridiën (uitscheidingsorgaan-
tjes) hypotonische urine te produceren.

Ook slakken kunnen veel vocht verliezen
via hun huid. Naaktslakken zijn hierbij nog
meer blootgesteld dan huisjesslakken. Ook
verliezen slakken veel vocht door het slijm
dat ze continu produceren. Daarom zijn ze
ook vooral ‘s nachts actief en treft men ze
aan in vochtige omgeving. Bij droogte krui-
pen huisjesslakken in hun schelp en sluiten
de opening af.
Slakken kunnen wel tegen een stootje; som-
mige soorten overleven een waterverlies
van 50 tot 80 %!

Spinnen en insecten zijn succesvolle land-
dieren. Hun uitwendig skelet is bedekt met
een waslaagje, wat waterverlies tegengaat.
Hun inwendig ademhalingssysteem is goed
beschermd tegen uitdroging.
Insecten sparen ook water door de productie
van urinezuur (voor de uitscheiding hiervan
is geen water nodig) en samenmet de vogels
en de zoogdieren zijn het de enige dieren die
in staat zijn hyperosmotische urine te pro-
duceren.
Spinnen produceren guanine in de plaats
van urinezuur. Ook deze verbinding is wei-
nig oplosbaar in water.

Pissebedden zijn schaaldieren. Zij hebben
geen waslaagje op hun exoskelet en zijn bij-
gevolg veel gevoeliger voor uitdroging dan
insecten en spinnen. Het zijn dan ook nacht-
dieren die steeds vochtige, goed bescherm-
de plaatsen opzoeken.

Zoals de meeste waterdieren scheiden ze
ammoniak uit. Merkwaardig is wel dat het
in gasvorm diffundeert vanuit hun kieu-
wen.
Pissebedden produceren zeer weinig urine.

Van alle landdieren verliezen kikkers en
padden het meeste vocht. Deze amfibieën
hebben geen beschermende hoornlaag,
waardoor ze zeer veel water via de huid
verliezen. Zij zoeken dan ook zeer voch-
tige omgevingen op en wagen zich vooral
‘s nachts aan land. Zij kunnen echter wel
een groter waterverlies overleven dan de
meeste andere vertebraten.
Kikkers en padden drinken niet en zijn voor
de wateropname op hun huid en hun voed-
sel aangewezen. In plaats van ammoniak
scheiden zijn het wateroplosbare ureum uit.

De meeste reptielen zijn beter tegen het
uitdrogen bestand dan de amfibieën. Zĳ
danken dit aan de hoornachtige schubben,
die hun huid bedekken. Net als de vogels
produceren ze urinezuur, dat bij de embry-
onale ontwikkeling in het ei kan opgeslagen
worden.

De huid van zoogdieren beperkt ook het
waterverlies. Zij produceren vooral ureum.
Sommige zoogdieren hebben speciale aan-
passingen, waardoor ze in droge gebieden
kunnen overleven. Kangoeroeratten krĳgen
zelden de gelegenheid om te drinken en
zijn voor hun wateropname aangewezen op
het droge voedsel en op het water dat ge-
produceerd wordt bij de celademhaling. De
waterdamp in de uitgeademde lucht con-
denseert ‘s nachts in de koele neus en wordt
voor 90 % gerecupereerd.
Kamelen kunnen dan weer in zeer korte
tijd een enorme hoeveelheid water opne-
men (tot 30 % van hun gewicht in 10 mi-
nuten!) en vervolgens geruime tijd op deze
watervoorraad teren. Bovendien kan hun
lichaamstemperatuur makkelijk 6 graden
schommelen.
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WATERHUISHOUDING BĲ PLANTEN

Voor wat volgt zullen we ons beperken tot
de hogere planten. Deze hebben structuren
ontwikkeld, waarmee ze hun waterhuis-
houding actief kunnen regelen.

Landplanten nemen water uit de bodem op
via een (vaak uitgebreid) wortelstelsel. Zo
heeft 1 roggeplantje met een wortelstelsel
van ca. 1 m2 op zijn wortels tot 14 miljard
wortelhaartjes, met een gezamenlijke op-
pervlakte van 400 m2!

Door de hypertonische inhoud van de
wortelhaartjes wordt bodemwater opgeno-
men en volgens een concentratiegradiënt
vervoerd naar de centrale cilinder van de
wortel. Vervolgens gaat het opwaarts via
de houvaten in de stengel naar de bladeren,
waar het grootste deel via de huidmondjes
verdampt. Het is vooral deze verdamping
(de zuigkracht van de bladeren), die ervoor
zorgt dat water tot op zeer grote hoogte kan
stĳgen in een plant. Het water dat niet ver-
dampt wordt gebruikt als celcomponent of
als reagens voor stofwisselingsprocessen.

Aanpassingen bĳ waterplanten

Deze planten vertonen een reeks aanpassin-
gen aan de waterrijke omgeving. Sommige
soorten groeien volledig ondergedompeld,
maar vaker vindt men exemplaren waarvan
bepaalde delen op het water drijven of erbo-
ven uitgroeien.

Bij veel waterplanten dient de wortel hoofd-
zakelijk voor de verankering. Water en mi-
neralen worden over gans de plant opgeno-
men. Dit is goed mogelijk doordat de plant
geen beschermend wasachtig laagje (cuti-
cula) heeft.

Bij volledig ondergedompelde planten
vertonen de bladeren geen huidmondjes en
is er ook geen transpiratie. Water en ionen

diffunderen rechtstreeks door de epidermis.
Daar de planten ondersteund worden door
het omringende water hoeven ze ook geen
uitgesproken steunweefsels. De houtvaten
hebben dunne wanden en zijn in tegenstel-
ling tot de zeefvaten weinig ontwikkeld.
In de plant vindt men grote met lucht ge-
vulde ruimten (aerenchym). Hierin stoc-
keert ze zuurstofgas en koolstofdioxide, die
respectievelijk geproduceerd worden bij de
fotosynthese en de ademhaling. Op deze
manier compenseert ze de trage diffusie
van koolstofdioxide vanuit het water en het
lagere zuurstofgasgehalte. De opname van
koolstofdioxide voor de fotosynthese wordt
nog vergemakkelijkt door de aanwezigheid
van chloroplasten in de epidermis.
Volledig ondergedompelde planten kennen
gewoonlijk een vegetatieve vermenigvuldi-
ging.

Bij gedeeltelĳk ondergedompelde plan-
ten drijven vaak de bloemen en/of de bla-
deren op het water. Dit drijven wordt weer
mogelijk gemaakt door de aanwezigheid
van aerenchym in bladeren en in blad- en
bloemstelen. De bladeren zelf hebben al-
leen huidmondjes aan de bovenkant (bĳ
landplanten is dit eerder omgekeerd); bo-
vendien is deze kant bedekt met een water-
en vuilafstotend laagje (lotuseffect).

Sommige planten, die met hun wortels in
een drassige bodem staan, halen de nodige
zuurstof uit de lucht met behulp van adem-
wortels, die boven het water of de bodem
uitsteken. Dit is o.a. het geval bij de man-
grove en de moerascypres.
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PLANTEN EN WATER
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Aanpassingen aan droge omgeving

Planten die veelvuldig of langdurig bloot-
gesteld worden aan droogte, hebben ver-
schillende strategieën ontwikkeld om te
overleven:

Het ontwĳken van de droogte
Deze eenjarige planten produceren zaden
die zeer bestand zijn tegen de droogte. Bĳ
regenval kiemen deze zaden in recordtijd en
de plant doorloopt gans haar levenscyclus
in ca. 3 maanden (soms in 15 dagen!). Zĳ
leven net lang genoeg om zaad te produce-
ren. Meestal zijn deze planten slechts enkele
cm groot, met één of twee blaadjes die snel
verwelken. Hun wortels liggen dicht tegen
de oppervlakte.

Het vermĳden van de droogte
Dit is een strategie van overblijvende, niet
succulente planten. In gematigde streken
kennen we het fenomeen waar bomen hun
bladeren verliezen en hun metabolisme op
en laag pitje zetten om de winterdroogte
door te komen.

In droogtegebieden kent men planten die in
ongunstige toestand hun groei sterk beper-
ken, hun bladeren afwerpen en ogenschijn-
lijk afsterven. In gunstige omstandigheden
echter zijn ze in een mum van tijd weer bio-
logisch actief.

Aanpassen aan de droogte
Inwoestijnen en hetmiddellandse zeegebied
vindt men taaie, vaak stekelige struiken.
Zij beschikken over een uitgebreid wortel-
systeem, dat vaak bestaat uit een deel dat
dicht bij de oppervlakte ligt (om snel water
te absorberen bij een regenbui) en een deel
dat tot zeer diep in de bodem kan dringen
(tot op 50 meter bij Prosopis).
De bovengrondse delen hebben een kleine
verhouding oppervlakte/volume. Zo zijn ze
bolvormig of vertonen sterk gereduceerde
bladeren. Sommige soorten werpen hun

bladeren af bij droogte en vormen snel
nieuwe bladeren wanneer het regent.

Kruidachtige planten rollen bij droogte hun
bladeren op, zodat de huidmondjes aan de
binnenkant komen te ziteen en dewaterver-
damping wordt afgeremd.Meestal vertonen
de bladeren ook een dikke, wasachtige laag.

Door de geringe afmetingen van de blade-
ren vermindert hun fotosynthetische capa-
citeit, maar dit wordt soms gecompenseerd
door de aanwezigheid van chloroplasten in
de stengel, waardoor deze ook aan fotosyn-
these kan doen.

Weerstand tegen de droogte
Planten die behoren tot de groep van de
succulenten kunnen weerstaan aan lange
droogteperiodes doordat ze in zeer korte
tijd grote hoeveelheden water kunnen op-
nemen via een ondiep wortelsysteem. Dit
water wordt dan gestockeerd in een spons-
achtig weefsel en kan dan traag verbruikt
worden tijdens een CAM- fotosynthese.
Bij droogteresistente CAM-planten zijn de
huidmondjes overdag gesloten en wordt er
enkel ‘s nachts CO2 opgenomen. Dit wordt
dan tijdelijk gebonden onder de vorm van
malonzuur in vacuolen. Overdag wordt
dit malonzuur in de chloroplasten opge-
nomen, waar het CO2 afstaat aan de Cal-
vincyclus, zodat synthese van sachariden
mogelijk wordt (zie artikel over de foto-
synthese in het Jaarboek 2008).

Door hun watervoorraad zijn succulenten
zeer gegeerd bij dieren, vandaar dat heel
wat soorten zich in de evolutie tegen vraat
hebben weten te beschermen door steke-
lige bladeren en stengels of door de pro-
ductie van giftige stoffen.

Succulenten kennen ook een zeer trage
groei en kunnen zeer oud worden. Zo kan
de Cereus giganteus, een zeer grote cac-
tus, tot 200 jaar oud worden.
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De lithosfeer is de harde aardkorst plus het
buitenste deel van de aardmantel. Ze be-
staat uit een reeks tektonische platen, die
traag t.o.v. elkaar bewegen. Op de plaatsen
waar ze tegen elkaar schuren vindt men de
zg. breuklĳnen; het zijn gebieden die geken-
merkt worden door het veelvuldig optreden
van aardbevingen en vulkanische activiteit.
De onderliggende mantellaag (de astheno-
sfeer) is veel elastischer dan de lithosfeer en
bestaat uit een plastische massa.

De componenten van de lithosfeer zijn
voortdurend in beweging en aan verande-
ring blootgesteld. Nieuwe lithosfeer ontstaat
vooral ter hoogte van de mid-oceanische
ruggen, waar de oceaankorst uit elkaar gaat
en magma naar boven komt. Dit magma
koelt af en vormt nieuwe gesteenten. Aan
de randen schuift de oceaankorst onder de
continentale platen. Nieuwe gebergten kun-
nen ontstaan waar continentale platen tegen
elkaar botsen. Deze bergen spelen een be-
langrijke rol in het ontstaan van bepaalde
ecosystemen.

Ook bij vulkaanuitbarstingen komen grote
hoeveelheden lava vrij, die afkoelen tot
stollingsgesteenten.

Al deze gesteenten vormen rotsformaties,
die blootstaan aan verwering door klimato-
logische omstandigheden. Gesteenten kun-
nen meegevoerd worden door waterstro-
men en op andere plaatsen worden afgezet
(afzettingsgesteenten). Verwering van de
bovenste aardlagen is een determinerende
factor bij de bodemvorming.

Door tektonische krachten kunnen stol-
lings- en afzettingsgesteenten o.i.v. tempera-
tuur en druk omgezet worden in zg. meta-
morfe gesteenten (vb. marmer)

DE BODEM

De bodem is de bovenlaag van de aard-
korst, een dynamische zone waarin fysi-
sche, chemische en biologische processen
plaatsvinden.

De bodem heeft 4 belangrĳke structu-
rele componenten :
• het minerale skelet (50-60%)
• organisch materiaal (tot 10%)
• lucht (15-25%)
• water (25-35%)

1° het minerale skelet - bodemtextuur

Het minerale skelet van de bodem bestaat
uit anorganische bestanddelen en is ont-
staan door verwering van het moederge-
steente. De grootte van deze bodemdelen
varieert van die van stenen en keien tot
zandkorrels en minuscule kleideeltjes.
Voortgaande op de korrelgrootte komt
men tot volgende indeling:

• korrelgrootte < 0,002 mm : klei
• 0,002 mm < korrelgrootte < 0,05 mm : silt
• 0,05 mm < korrelgrootte < 0,2 mm: fijn zand
• 0,2 mm < korrelgrootte < 2 mm: grof zand
• korrelgrootte > 2 mm: grind

De relatieve proporties van zand, silt en
klei bepalen de bodemtextuur. De aard
van de bodemtextuur is o.m. belangrijk

DE LITHOSFEER
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DE LITHOSFEER
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voor de landbouw. Zo zijn bodems met een
fijne structuur beter geschikt omdat ze meer
water en mineralen vasthouden. Kleibo-
dems houden goed mineralen vast doordat
de deeltjes negatief geladen zijn. Hierdoor
worden ze veel minder uitgespoeld (uitge-
loogd) dan zandbodems, die een veel gro-
vere textuur hebben en waarvan de deeltjes
bovendien niet geladen zijn.

Leembodems bestaan uit een mengsel van
zand, silt en klei in een verhouding van ca.
40:40:20. Naargelang één van de compo-
nenten gaat overheersen kan men bv. spre-
ken van siltig zand, kleiig zand, siltig grind,
enz.

2° het organisch materiaal

Het organisch materiaal is afkomstig van
restanten van organismen of van de uit-
werpselen of uitscheidingsproducten van
levende organismen.
Niet afgebroken materiaal (b.v. bladeren,
twĳgjes…) noemt men strooisel, terwĳl ge-
deeltelijk of volledig afgebroken materiaal
een donkerbruine tot zwarte massa vormt,
die men humus noemt.

De samenstelling van humus is zeer com-
plex en hij bevat een grote verscheidenheid
aan organische moleculen. Net als klei
heeft humus een zeer groot contactopper-
vlak en is hij negatief geladen. Daardoor
werkt zijn aanwezigheid kwaliteitsverbete-
rend voor de bodem (betere verluchting en
waterhuishouding ; rijk aan mineralen …)

Door de werking van bepaalde bacteriën
gaat de humusvorming steeds gepaard met
een mineraliseringsproces, waarbij o.a.
H2PO4

- , NO3
-, NH4

+ (in zure bodems) en
SO4

2- ontstaan.

Bodems die het water sterk vasthouden lij-
den aan een chronisch O2-gebrek, waardoor
humusvorming belemmerd wordt (aerobe

afbraakprocessen gaan praktisch niet door).
Bij ongunstige omstandigheden (sterk uit-
geloogde bodems, weinig aardwormen,
weinig aerobe bacteriën) verloopt het hu-
mifactieproces (humusvorming) zeer moei-
lijk. De bodem is bedekt met een zure, wei-
nig verteerde humus: ruwe humus of mor.
We vinden dit bodemtype o.a. terug onder
heidegebieden in de kempen.

Bij gunstige omstandigheden (bodems met
rijke bodemfauna en een korrelige struc-
tuur) worden plantenresten snel en bijna
volledig afgebroken. Zo ontstaat een laag
van milde humus of mull. De regenwor-
men zorgen voor een vermenging van de
mineralen met de organische bestanddelen,
zodat een klei-humuscomplex ontstaat.
Een tussenvorm noemt men moder.

3° luchtgehalte

Het luchtgehalte neemt toe met de korrel-
grootte. Wanneer de bodem verzadigd blĳft
met water (wat meer voorkomt bij kleibo-
dems), wordt het midden door de bodem-
ademhaling snel anaeroob.
Doordat anaerobe organismen continu CO2
produceren wordt door reactie met het aan-
wezige water meer en meer H+ + HCO3

-

gevormd, waardoor de bodem zuurder en
zuurder wordt.
Ook humuszuren gaan zich opstapelen,
waardoor de bodem op de duur zo zuur
wordt, dat planten er niet meer kunnen op
groeien. Door de overmaat aan Fe2+-ionen
zijn bodems met wateroverlast grijs ge-
kleurd.

4° watergehalte

Een gedeelte van het water wordt vastge-
houden door de bodemdeeltjes, terwijl een
ander deel door gravitatiekrachten doorsij-
pelt. Hoe groter de bodemporiën hoe ge-
makkelijker het water doorsijpelt en hoe
vlugger de bodem uitgespoeld wordt. Bĳ
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Bodemtextuur volgens het gehalte
aan zand, silt en klei

Diverse graden van humusvorming: van zeer geringe humificatie (Mor) over gedeeltelĳke
humificatie (Moder) tot bijna volledige humificatie (Mull).
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een fijne textuur wordt veel water vastge-
houden door capillariteit; het is dit water
dat hoofdzakelijk door de planten wordt
opgenomen.
Water kan doorsijpelen tot het een ondoor-
dringbare laag bereikt. Vandaar gaat het
zich opstapelen. De watertafel is de diepte
waarop men dit water tegenkomt; de wa-
tertafel stĳgt met de hoeveelheid neerslag.

BODEMPROFIELEN

Wanneer men een put graaft stelt men vast
dat de bodem een gelaagde structuur ver-
toont. Deze verschillende lagen noemt men
horizonten en samen vormen zij het bo-
demprofiel.
Van boven naar beneden onderscheidt men
volgende lagen (deze komen niet noodza-
kelijk allemaal voor):

O-horizont

Bestaat uit organisch materiaal (vooral
plantenresten), dat in mindere of meerdere
mate is omgezet in humus.

A-horizont

De meeste bodems hebben een toplaag die
donkerder gekleurd is en meer organische
stof bevat dan de ondergrond. Veel van die
organische stof is niet meer herkenbaar als
resten van planten en dieren. Boven- en
ondergrondse plantenresten vormen het
voedsel voor de bodemfauna en flora. Dit
zijn bijvoorbeeld wormen maar ook schim-
mels en bacteriën. Plantenmateriaal wordt
omgezet in organische stof. Deze biologi-
sche omzetting van organische stof in de
bovengrond van een bodemprofiel wordt
gezien als het proces dat een A-horizont
doet ontstaan.

E-horizont

De E-horizont (eluviale horizont) is door

uitspoeling verarmd aan ijzer, aluminium
en andere mineralen en in sommige geval-
len ook aan klei. Dit proces wordt podzole-
ring genoemd. De E-horizont heeft meest-
al een lager humusgehalte dan de erboven
liggende horizonten en is daardoor lichter
van kleur. De zandkorrels zijn bleek van
kleur omdat ijzer en andere mineralen zijn
uitgespoeld, waardoor alleen kwarts over-
blĳft.

B-horizont

Deze laag is een inspoelingslaag. Zij wordt
aangerijkt met ijzer, aluminium, kleimine-
ralen en/of humus uit hoger gelegen hori-
zonten. De inspoeling is onder andere te
zien aan de zandkorrels, die hebben dan
een bruin kleurtje door het ijzeroxide dat
er zich heeft op afgezet.

C- horizont

De C-horizont is het oorspronkelijke moe-
dermateriaal. Het is geen vast gesteente
meer, maar er heeft verder geen bodem-
vorming plaats gevonden.

R-horizont

De R-horizont is het vast gesteente van het
moedermateriaal.

BODEMTYPES

Naargelang de aanwezigheid en de samen-
stelling van de verschillende horizonten
onderscheidt men diverse bodemtypes.

Zo is Bruine aarde of bruine bodem een
veel voorkomend bodemtype in gematig-
de vochtige klimaten. Typisch is de ver-
bruining of verleming van de B-horizont.
Bruine aarde ontwikkelt zich voorname-
lijk uit silicaatbodems met kalkarm tot
kalkvrij moedergesteente.
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BODEMPROFIELEN
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Men kan ‘klimaat’ definiëren als het ge-
middelde weer op een bepaalde plaats
over een lange periode.

Om het klimaattype te determineren
maakte men gebruik van lokale jaarlijkse
en maandelijkse statistische gegevens over
temperatuur, neerslag, hoeveelheid zonne-
schijn, vochtigheid, windsnelheid.

DE GROTE LUCHTSTROMINGEN

De stralingsenergie van de zon ligt aan de
basis van de weersverschijnselen. Zo ont-
vangt het gebied rond de evenaar het mees-
te stralingsenergie, waardoor de lucht snel
opwarmt en stĳgt. Deze stĳgende lucht
bereikt het ‘plafond’ van de tropopauze en
wordt afgevoerd in de richting van de po-
len. Onderweg koelt de lucht af en rond de
dertigste breedtegraad begint de zwaardere
lucht te dalen. Een deel stroomt terug naar
de evenaar (de passaatwinden) en een an-
der deel in de richting van de polen. Deze
laatste luchtstroom botst rond de zestigste
breedtegraad met koude lucht afkomstig
van de polen en het warmeremengsel stĳgt
terug tot aan de tropopauze. Weer stroomt
een deel naar de evenaar (de westenwin-
den) en een ander naar de polen. De lucht-
stroom die de polen bereikt koelt af, daalt
en stroomt vervolgens in de richting van
de evenaar (de polaire oostenwinden). Dat
de passaatwinden en de polaire winden in
westelijke richting waaien en de westen-
winden in oostelijke is het gevolg van de
rotatie van de aarde.

We bekomen alzo rond de aarde een sys-
teem van elkaar rakende banden (zg. cel-
len), waarbinnen de lucht telkens in te-
gengestelde zin stroomt. Gebieden met
een opwaartse stroom (evenaar en de 60e
breedtegraad) kennen een lage luchtdruk

en die met een neerwaartse stroom (polen
en 30e breedtegraad) een hoge luchtdruk.

Stĳgende lucht koelt af en de erin aanwe-
zige waterdamp condenseert, wat uitein-
delijk resulteert in regen. In combinatie
met andere gunstige omgevingsfactoren
resulteert dit in overvloedige plantengroei
(wouden). Wanneer de luchtstroom terug
daalt heeft hij praktisch al zijn water reeds
verloren, zodat die gebieden gekenmerkt
worden door woestijnvorming. Zo hebben
we bv. de uitgestrekte woestijngebieden in
de omgeving van de 30e breedtegraad.

TE LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT...

We weten dat water een grote warmteca-
paciteit heeft. Hierdoor warmt het trager
op en koelt het trager af dan bv. gesteen-
ten. Zo zal in de zomer (of bij warme da-
gen) het land sneller opwarmen dan het
water, waardoor we boven land opwaartse
luchtstromingen krĳgen en koelere lucht
van boven de zee wordt aangezogen (koele
zeebries). In de winter (of bij een koude
nacht) doet zich het omgekeerde verschijn-
sel voor. Door de hogere temperatuur van
het zeewater stĳgt daarboven nu de lucht
en koudere lucht van boven het land wordt
aangezogen.

In gebieden waar zeewinden hoofdzake-
lijk landinwaarts waaien krĳgt men op het
vasteland minder uitgesproken tempera-
tuurschommelingen (het zg. zeeklimaat).

Vochtige zeewinden die botsen tegen een
bergketen stĳgen en koelen af. Zij verlie-
zen hun water onder de vorm van neerslag
tegen de bergflank. Aan de andere kant
van de keten krĳgt men dan een droog ge-
bied en in extreme gevallen zelfs woestijn-
vorming.

HET KLIMAAT
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DE ZEESTROMINGEN

De grote luchtstromingen wrijven continu tegen het wateroppervlak van de oceanen,
waardoor zeestromingen ontstaan. Zo kan water, dat opgewarmd werd in de omgeving
van de evenaar, stromen langs koudere gebieden en daar het klimaat beïnvloeden. Omge-
keerd kan water vanuit de poolgebieden het klimaat beïnvloeden in streken die dichter bĳ
de evenaar gelegen zijn.
Naast deze horizontale stromingen kent men ook verticale stromingen die o.a. het gevolg
zijn van verschillende zoutconcentraties en de ermee gepaard gaande verschillen in dicht-
heid.

DE KLIMAATZONES

Men kent verschillende systemen om het aardoppervlak in verschillende klimaatgebieden
op te delen. Een systeem dat nog vaak gebruikt wordt is de Köppen-classificatie die geba-
seerd is op de (maand)gemiddelde temperatuur en (maand)gemiddelde hoeveelheid neer-
slag. Köppen onderscheidde vĳf klimaatzones, die hij aanduidde met de letters A t.e.m. E:

• A: Tropische klimaten. De gemiddelde maandtemperatuur is altijd minimaal 18 °C. De jaarlijkse hoeveelheid
neerslag is groter dan de verdamping. Geen winterseizoen.

• B: Droog klimaat. De gemiddelde jaarlijkse verdamping is groter dan de hoeveelheid neerslag (geen waterover-
schot).

• C: Gematigde klimaten. De koudste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan 18 °C maar hoger dan
• -3 °C. De warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur hoger dan 10 graden Celsius. Duidelijk winter- en

zomerseizoen.
• D: Landklimaat. De koudste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan -3 °C. De warmste maand

heeft een gemiddelde temperatuur hoger dan 10 °C (grens boomgroei). Groot verschil tussen winter- en zomer-
temperatuur

• E: Poolklimaat. De warmste maand heeft een gemiddelde temperatuur lager dan 10 graden Celsius. E-klimaten
kennen geen “echt” zomerseizoen.

Meestal differentieert men nog verder, waarbij men gebruik maakt van extra letters; vb.
Bwk: Koud woestijnklimaat (minder dan 400 mm neerslag per jaar, verdamping groter
dan neerslag, gemiddelde jaartemperatuur lager dan 18 graden Celsius.
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INVLOED VAN LICHT OP PLANTEN

Bladgroenhoudende planten zijn in staat om
tijdens het fotosyntheseproces licht-energie
om te zetten in chemische energie. Voor hen
is lichtenergie levensnoodzakelijk; zij zijn
aangewezen op deze elektromagnetische
straling als energiebron voor de reductie
van koolstofdioxide tot energierijke kool-
stofverbindingen. Deze kunnen vervolgens
via diverse biosyntheses omgezet worden in
andere biomoleculen.

Planten beschikken over gespecialiseerde
celorganellen om de lichtenergie op te van-
gen: de chloroplasten. Deze komen hoofd-
zakelijk voor in de bladeren en planten zul-
len ernaar streven zoveel mogelijk licht via
hun bladeren op te vangen. Dit kunnen ze
doen door bv. grote bladeren te ontwikkelen
of door naar het licht toe te groeien (foto-
tropisme).
Andere planten (de epifyten) maken het zich
makkelijk en groeien doodgewoon hoog in
de kruinen van de bomen of kronkelen om-
hoog via de boomstammen (zoals de lianen).

Verder hebben planten er alle belang bij op
het meest geschikte moment van het jaar te
bloeien. Zo heeft men specifieke voorjaars-
bloeiers zoals de boshyacint en de bosane-
moon, zomerbloeiers zoals spinazie en de
eendagslelie en najaarsbloeiers zoals asters
en chrysanten.

Voor- en najaarsbloeiers zĳn vaak zg. korte
dagplanten en zomerbloeiers lange dag-
planten. Zĳ zullen maar bloeien wanneer
de lengte van de dag en de nacht aan be-
paalde criteria voldoet. Er zĳn ook planten,
zoals de aardappel, waar de lengte van lich-
te of donkere periodes geen rol speelt.
De gasuitwisselingen bĳ landplanten gebeu-
ren via de huidmondjes. Dit zĳn openingen

die begrensdworden door twee zg. sluitcel-
len. Door hun speciale bouw kunnen deze
cellen gedeeltelĳk uit elkaar wĳken, waar-
door de huidmondjes opengaan. Dit proces
doet zich voor bĳ belichting. ‘s Nachts zĳn
de huidmondjes dicht. Dit is een voorbeeld
van fotoperiodiciteit.

Bĳ sommige planten gebeurt het openen en
sluiten van de bloemen ook o.i.v. licht; een
gekend voorbeeld is het slaapmutsje (Esch-
scholzia californica), waarvan de bloemen
sluiten bĳ het vallen van de duisternis. Ook
bĳ bladeren kan men dergelĳke fotonastie
waarnemen: zo gaan de bladeren van de
pronkboon (Phaseolus coccineus) en van
de klaverzuring (Oxalis sp.) ‘s nachts min
of meer hangen.

Lichtkiemers zĳn planten, waarvan de za-
den een minimum hoeveelheid licht moe-
ten ontvangen willen ze ontkiemen (vb. de
klaproos)

Een ander fenomeen is heliotropisme, een
verschĳnsel waarbĳ bladeren of bloemen
overdag meedraaien met de zon. Dit is on-
der meer het geval bĳ de zonnebloem.

Tenslotte vermelden we nog de verande-
ringen die kunnen optreden in de vorm en
de functie van een organisme, als reactie
op veranderingen in de hoeveelheid of de
aard van het invallend licht (fotomorfoge-
nese). Het meest opvallend zĳn hier de wĳ-
zigingen die optreden bĳ een kiemplantje,
wanneer het boven de grond uitkomt: de
snelheid van de stengelgroei neemt af, de
etioplasten worden chloroplasten, de plant
krĳgt een groene kleur en de kiemblaadjes
spreiden zich uit.

Alle vermelde effecten zĳn het resultaat van
de activiteit van diverse fotoreceptoren.

DE OMGEVINGSFACTOR “LICHT”
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Epifyt

Sterk vereenvoudigd schema van
de fotosynthese

Fotonastie: de pronkboon laat haar
bladeren ‘s nachts hangen

Invloed van de belichtingsduur op
het bloeien van planten

De bladeren van de zonnebloem
richten zich naar de zon (heliotropisme)

Fotomorfogenese: verschil in ontwikkeling
tussen belicht en niet belicht kiemplantje van

de zandraket
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INVLOED VAN LICHT OP DIEREN

Effect op trekbewegingen
Naast een reeks andere factoren zoals tem-
peratuur en het voorhanden zijn van voed-
sel, speelt ook licht een belangrijke rol bĳ
de dierentrek. In het noordelijk halfrond
trekken vogels tijdens de lente naar het
noorden o.i.v. een toenemende daglengte.
Tijdens de herfst neemt de daglengte af,
wat hen aanzet om de trek in de omgekeer-
de richting aan te vatten.
De lichtintensiteit speelt ook een rol in
trekbewegingen van bv. de zalm en paling.

Effect op de voortplanting
De daglengte blĳkt ook een invloed te
hebben op het voortplantingsgedrag van
insecten, sommige vogels en zoogdieren.
Zo broeden bĳ ons veel vogels in de lente,
wanneer de dagen langer worden. Herten
daarentegen paren in de herfst (kortere
fotoperiodiciteit), waardoor de jongen in
gunstige omstandigheden in de zomer van
het volgend jaar geboren worden.
De kippenkweker maakt van deze weten-
schap gebruik om zĳn hennen maximaal
tot eiproductie te stimuleren: in de rennen
wordt voortdurende de fotoperiodiciteit
van de lente nagebootst...

Effect op de ontwikkeling
Studies hebben aangetoond, dat licht zo-
wel een positieve als een negatieve invloed
kan hebben op de ontwikkeling van dieren.
Zo stimuleert licht de ontwikkeling van
zalmlarven en remt het de ontwikkeling
van mossellarven.

Effect op het slaap-waakpatroon
De meeste dieren zĳn actief overdag en
slapen ‘s nachts, terwĳl de groep der nacht-
dieren juist het omgekeerde bioritme kent.

Effect op de gemoedstoestand
Winterdepressies zĳn alom bekend. Zĳ
zĳn o.a. het gevolg van een verminderde

serotonineproductie. Een goede remedie
hiertegen is een lichtkuur, die een positie-
ve invloed blĳkt te hebben op de hormo-
nenhuishouding (o.a. een hogere productie
van serotonine en een vermindering van
de melanotonineproductie)

Effect op de stofwisseling
Een verhoogde lichtintensiteit resulteert
bĳ de meeste dieren in een verhoogde
stofwisseling. Dieren die in grotten leven
hebben dan weer een vertraagd metabo-
lisme.

Effect op het gedrag
We weten dat veel vogels in de lente, wan-
neer de dagen langer worden, een partner
zoeken en hun territorium afbakenen door
te fluiten. De ene vogelsoort begint veel
vroeger op de dag te fluiten dan de andere.
Zo kan men bĳ een zonsopgang om 5:30
u reeds om 4:00 u het roodborstje horen,
terwĳl we nog een uur moeten wachten op
het gezang van de (bot)vink en zelfs nog
langer op dat van de huismus.

Vleermuizen beginnen slechts uit te zwer-
men wanneer de lichtintensiteit beneden
een bepaalde waarde gedaald is. Zo kan
men ze in maart reeds zien rondfladderen
om 18 u, daar waar we midden in de zo-
mer de eerste vleermuizen maar te zien
krĳgen na 20:00 u.

Effect op de beweging
Verschillende diersoorten, zoals de blinde
larven van het erwtenkrabbetje (Pinnothe-
res pisum) bewegen sneller bĳ een toene-
mende lichtintensiteit.

Sommige organismen, zoals de Euglena
en Daphnia bewegen naar het licht toe
(zĳ zĳn positief fototactisch), terwĳl een
aardworm van het licht wegkruipt (hĳ is
negatief fototactisch).
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Een toenemende of afnemende daglengte
is een stimulans voor de trekbewegingen

bij o.a. vogels

Licht stimuleert de ontwikkeling van de zalm-
larve (links) maar remt de ontwikkeling van

de mossellarve (rechts)

Sommige organismen, zoals de Daph-
nia links, worden aangetrokken door
het licht (zij zĳn positief fototactisch).
Andere, zoals de regenworm, vluchten
het licht ; zij zĳn negatief fototactisch.

Vleermuizen zwermen slechts uit beneden een
bepaalde lichtintensiteit

Er bestaan dagdieren zoals de eekhoorn,
en nachtdieren, zoals de egel

Licht heeft
een invloed op
de productie
van diverse
stemmingshor-
monen.

04:10 04:15 04:20 04:40 04:50 05:00 05:20 05:30

Vogels beginnen te fluiten bij diverse
lichtintensiteiten

roodborstje merel winterkoninkje koolmees tjiftjaf vink mus zonsopgang
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De elektromagnetische straling van de zon
die onze atmosfeer bereikt is een allegaartje
van stralingen met verschillende golflengte
en met een gemiddelde energie van 342
Watt per m2 en per jaar. Bijna 50 % van
deze straling bereikt het aardoppervlak; de
rest wordt weerkaatst, verstrooid of geab-
sorbeerd door de wolken. Iets meer dan 2
% van de stralingsenergie wordt omgezet in
chemische energie bij fotosynthesereacties;
de rest wordt grotendeels in warmte omge-
zet (straling met langere golflengte).

Deze warmte kan
1. De onderste luchtlaag opwarmen, waar-

door deze stĳgt. We hebben hier te doen
met warmtetransport door convectie.
Dit fenomeen heeft een belangrijke in-
vloed op het weer.

2. Geabsorbeerd worden door water,
waardoor dit gaat verdampen. Dit pro-
ces heeft een afkoelend effect op de
omgeving.

3. Als warmtestraling rechtstreeks uitge-
zonden worden in het heelal ofwel te-
ruggestraald worden via een natuurlijk
broeikaseffect naar de aarde. Zonder
dit effect zou de gemiddelde aardtem-
peratuur geen 15 °C bedragen, maar
wel - 18 °C!

INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP PLANTEN

Elke klimaatzone wordt gekenmerkt door
een gemiddelde temperatuur, die het re-
sultaat is van al dan niet grote tempera-
tuurschommelingen. Deze schommelingen
kunnen te maken hebben met wisselende
seizoenen, maar ook gewoon het gevolg
zijn van een sterke nachtelijke afkoeling
bij heldere hemel (vb. in de woestijn).
De planten die op een bepaalde plaats
voorkomen moeten bestand zijn tegen deze
mogelijke schommelingen.

Een mooi voorbeeld van de invloed van
de temperatuur op de vegetatie vinden we
op een bergflank: met toenemende hoogte
neemt de temperatuur af en krĳgen we een
andere vegetatie. Zo kan in de tropen de
vegetatie variëren van tropisch regenwoud
aan de voet van de berg tot toendravegeta-
tie op grote hoogte.

In gebieden met frequente bosbranden
vinden we gewassen die hoge tempera-
turen gemakkelijk kunnen overleven;

denken we maar aan de
parasolden en de kurk-
eik in het Middellandse
Zeegebied.
De zaden van som-
mige planten kiemen
zelfs makkelijker na een
brand (vb. bepaalde eu-
calyptussoorten, de fles-
senpoetser - Callistemon
citrinus).

Bij ons zijn er heel wat winterharde plan-
ten, zoals de meidoorn en de kweepeer,
waarvan de zaden pas kiemen nadat ze
een koude periode hebben doorgemaakt
(het zijn koudekiemers). De koude ver-
oorzaakt de afbraak van stoffen die het
kiemingsproces beletten.
Andere planten hebben geen koude peri-
ode nodig om te kiemen. Men kan ze dan
ook warmtekiemers noemen. Een voor-
beeld van een echte warmtekiemer is de
aubergine.

Zelfs winterharde planten kunnen vorst-
schade oplopen. Dit is o.m. het geval wan-
neer planten op een bevroren ondergrond
opgewarmd worden door de zon. Daar er
geen wateropname mogelijk is ontstaan
ernstige uitdrogingsverschijnselen. Dit is
vooral het geval bij wintergroene planten.

DE OMGEVINGSFACTOR “WARMTE”
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INVLOED VAN DE TEMPERATUUR OP DIEREN

De meeste lichaamsprocessen zijn enzy-
matische reacties, die maar binnen bepaal-
de temperatuurgrenzen kunnen doorgaan.
Wanneer een organisme er niet in slaagt
zijn temperatuur binnen de fysiologisch
toelaatbare grenzen te houden sterft het
onverbiddelijk.

Stenothermen zijn organismen die slechts
geringe temperatuurschommelingen aan-
kunnen. Veel bewoners van tropische regen-
wouden of van koraalriffen behoren tot deze
categorie en kunnen maar goed gedijen bĳ
een constante, relatief hoge temperatuur.
Anderzijds bestaan er natuurlijk ook orga-
nismen die de voorkeur geven aan een per-
manent lage temperatuur zoals de Crenobia
alpina, een platworm die enkel voorkomt in
koude bergbronnen.

Eurythermen verdragen grote tempera-
tuurschommelingen. Heel wat dieren be-
horen tot deze categorie.

De meeste vogels, zoogdieren en sommi-
ge vissen (vb. blauvintonijn, haringhaai)
kunnen onafhankelijk van de buitentem-
peratuur een hoge lichaamstemperatuur
handhaven. Het zijn zg. endothermen (die
tevens eurythermen zijn).
In een koude omgeving kunnen ze deze
lichaamstemperatuur op peil houden door
• het produceren van warmte. Dit kan

door de verbranding van energierijke
verbindingen (vooral vetten) of door
te rillen. De veelvuldige kleine spier-
contracties die het rillen veroorzaken
produceren geen noemenswaardige ar-
beid, waardoor de omzetting van ATP
resulteert in warmteproductie.

• warmte-uitwisseling via tegen-
stroom. Bij watervogels liggen de
slagaders en de aders in de poten tegen
elkaar. Hierdoor wordt het slagaderlijk
bloed in de poten geleidelijk afgekoeld

door het koude aderlijke bloed. Dit
neemt de warmte van het slagader-
lijk bloed op, waardoor het bloed dat
vanuit de poten in het lichaam stroomt
reeds opgewarmd is.

• lichaamsisolatie: dikke vetlaag, vacht,
verenkleed.

Bij een te sterke afkoeling kunnen som-
mige soorten hun metabolisme sterk te-
rugschroeven en eventueel zelfs overscha-
kelen op een winterslaap (vb. marmot en
egel).
In een warme omgeving kunnen endo-
thermen overmatige opwarming voorko-
men door een grote lichaamsmassa en een
beschermende vacht. Kleine dieren zullen
overdag koele plaatsen opzoeken en slechts
‘s nachts buiten komen. Verder kunnen en-
dothermen de overtolligewarmte afvoeren
door
• het uitzetten van talrĳke oppervlak-

tehaarvaten (vb. in de oorflappen van
olifanten, de grote oren van konijnen
of woestijnvossen). Algemeen geldt dat
zoogdieren in warme gebieden grotere
‘warmtewisselaars’ hebben dan hun
tegenhangers in koude gebieden.

• afkoeling via verdamping. Dit kan
door zweten of, bij afwezigheid van
zweetklieren, door intensief te hĳgen
(vb. de hond)

Dieren die niet in staat zijn een eigen li-
chaamstemperatuur te handhaven en die
aangewezen zijn op de omgeving alswarm-
tebron, zijn ectothermen. Hiertoe behoren
de meeste ongewervelden, de meeste vis-
sen, de reptielen en de amfibieën. Gewoon-
lijk zoeken deze dieren warmere plaatsen
op om zich te wapenen tegen afkoeling.
Verder beschikken sommigen over een
gans arsenaal aan enzymen voor eenzelfde
reactie, waardoor de reactie toch kan door-
gaan over een groot temperatuurbereik.
Bij sterke afkoeling kunnen bepaalde
soorten toch overleven door hun stofwis-
seling op een laag pitje te zetten.
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Zeer veel levensprocessen zijn endergo-
nisch: ze vereisen energie. Voorbeelden
van dergelijke processen zijn:

• allerhande vormen van beweging,
zoals diegene die het resultaat zijn
van spiercontracties, bewegingen
van trilhaartjes, of bepaalde bewe-
gingen van celorganellen in de cel,

• actief transport van bestanddelen
doorheen membranen

• de synthese van grotere moleculen,
zoals eiwitten, uit kleinere mono-
meren (in dit geval aminozuren),

• de productie van warmte bij vo-
gels en zoogdieren, nodig om het
lichaam op constante temperatuur
te houden.

Adenosinetrifosfaat (ATP) wordt veruit het
meest door cellen als directe energiebron
gebruikt. Wanneer door hydrolyse een fos-
faatgroep wordt onttrokken aan ATP, komt
er een zekere hoeveelheid energie vrij:

ATP + H2O➝ ADP + Pi + H
+ + 30,6 kJ/mol

Het is deze energie die dan door de cel ge-
bruikt wordt voor haar endergonische pro-
cessen.

Doordat een cel continu behoefte heeft aan
energie, moet ze voortdurend ATP aanma-
ken. De energie die hiervoor nodig is haalt
ze uit andere energierijke verbindingen zo-
als glucose.

Sommige organismen zijn in staat om zelf
deze energierijke koolstofverbindingen op
te bouwen uit eenvoudige anorganische
verbindingen, waaronder CO2 als kool-
stofbron en H2O of H2S als waterstofbron.
Zij zijn autotroof. De nodige energie voor
deze synthesereacties halen ze uit licht (fo-
toautotrofen) of uit oxidatie van anorgani-

sche verbindingen zoals NH3, H2S of Fe2+
(chemoautotrofen). De fotoautotrofen doen
aan fotosynthese, terwijl de chemoauto-
trofen aan chemosynthese doen. Chemo-
synthese komt enkel voor bĳ moneren.
Zo halen bv. Nitrobacter en Nitrococcus
hun energie uit de oxidatie van nitriet tot
nitraat:

2 NO2
- + O2 ➝ 2 NO3

- + energie

Chemoautotrofe ijzerbacteriën halen dan
weer hun energie uit de oxidatie van Fe2+
tot Fe3+:

4 FeCO
3
+ 6 H

2
O + O

2
➝ 4 Fe(OH)

3
+ 4 CO

2
+ E

Organismen die hun energierijke verbin-
dingen niet zelf kunnen maken, maar voor
hun koolstofbron aangewezen zijn op or-
ganische verbindingen geproduceerd door
de autotrofen, zijn heterotroof. Het gros
van de heterotrofen haalt zijn energie uit
koolstofverbindingen die via het voedsel
worden opgenomen en maakt vervolgens
lichaameigen materiaal (chemoheterotro-
fen), maar ook enkele soorten kunnen licht
als energiebron gebruiken (fotoheterotro-
fen).

De autotrofen produceren dus organische
verbindingen, die levensnoodzakelijk zijn
voor de heterotrofen. Men zegt van de au-
totrofen dat het producenten zijn en van
heterotrofen die zich voeden met deze pro-
ducenten dat het consumenten zijn van de
eerste orde. Groene planten zijn voorbeel-
den van producenten, terwĳl planteneters,
zoals sprinkhanen, voorbeelden zijn van
consumenten van de eerste orde.

Sprinkhanen kunnen op hun beurt gegeten
worden door andere organismen (zoals ha-
gedissen), die men dan consumenten van
de tweede orde noemt.

PRODUCENTEN EN CONSUMENTEN
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De hagedis die daarnet zo lekker de sprinkhaan oppeuzelde kan op zijn beurt de prooi
worden van een slang, die zelf kan opgegeten worden door een arend...
In ons voorbeeld wordt de slang een consument van de 3e orde en de arend een consu-
ment van de 4e orde.

Zo krĳgen we een voedselketen, waarbij het ene organisme wordt opgegeten door een an-
der. Elke schakel van de keten vormt een trofisch niveau (van het Grieks τροφή - trophē,
wat “voedsel” betekent).

Omdat vele dieren op verschillende diersoorten azen en zelf ook door verschillende dier-
soorten kunnen opgegeten worden, heeft men in een bepaalde omgeving meestal te doen
met een web van innig verweven voedselketens.
Zo ń voedselweb kan erg groot en in gewikkeld zijn. Niet alleen vind je er herbivoren
(planteneters) en carnivoren (diereneters), maar ook nog eens omnivoren (alleseters),
zoals de mens.

Op zeker ogenblik sterven de organismen af en kunnen ze tot voedsel dienen van aas-
eters (zoals gieren) en afvaleters (of detrituseters, zoals de regenworm). Deze kunnen
zelf weer ten prooi vallen aan andere consumenten en weer in een voedselketen terecht-
komen.

Dood organisch materiaal, dat niet wordt opgegeten, wordt uiteindelijk ontbonden door
bacteriën en zwammen, de zg. reducenten. Hierbij worden de koolstofverbindingen om-
gezet in anorganische verbindingen. Deze kunnen dan weer als nutriënten worden opge-
nomen door autotrofen, waardoor we uiteindelijk in de natuur steeds te doen hebben met
voedselkringlopen.

VOEDSELKETENS, - WEBBEN & - KRINGLOPEN
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Foto-autotrofen vormen het gros van de
primaire producenten in de natuur. Zij zijn
aangewezen op lichtenergie van de zon
voor hun fotosynthesereacties.

In ons land kan één vierkantemeter van een
ecosysteem ca. 12 000 kJ stralingsenergie
van de zon ontvangen. Hiervan wordt een
groot deel (ca. 26 %) in de atmosfeer weer-
kaatst door de wolken en verstrooid. Nog
eens 20 % wordt door de wolken geabsor-
beerd en 4 %wordt door het aardoppervlak
weerkaatst.
Rest nog zo’n 50% die geabsorbeerd wordt
door het aardoppervlak, wat in ons geval
neerkomt op ca. 6 000 kJ/m2 en per dag.

Slechts een fractie hiervan (ca. 4,5 %)
wordt geabsorbeerd door planten en ge-
bruikt voor de synthese van energierijke
verbindingen (= bruto fotosynthese). Het
grootste deel echter wordt niet gebruikt in
biologische processen en wordt omgezet
in warmtestraling. Ongeveer de helft van
de energie, gestockeerd door de planten in
energierijke verbindingen, gaat verloren bĳ
de celademhalingsprocessen, zodat er nog
een kleine 50 % overblĳft in de diverse
plantenweefsels ( = netto fotosynthese).

Een deel van de energie gaat vervolgens
verloren onder de vorm van plantenafval,
waardoor uiteindelijk iets meer dan 1/3e
van de energie opgenomen door de planten
wordt doorgegeven aan de herbivoren.

Deze primaire consumenten geven slechts
10 % van de opgenomen energie door
aan de volgende schakel in de voedsel-
keten (carnivoren I). De resterende 90 %
gaat verloren onder de vorm van warmte
(ademhalingsprocessen) en via uitwerpse-
len en excretieproducten.

De consumenten van de derde orde (car-
nivoren II) krĳgen bij het verorberen van
een maal weerom slechts een klein deel
(10 %) van de energie doorgeschoven. Er
is immers weer energieverlies in de vorige
schakel opgetreden door ademhalingspro-
cessen, uitwerpselen en uitscheidingspro-
ducten.

We zien dus dat de energieinhoud in een
voedselketen zeer snel afneemt van scha-
kel tot schakel. De energie die verloren
gaat bij de celademhaling is niet bruikbaar
door andere levende organismen. De ener-
gie die vervat zit in uitwerpselen, uitschei-
dingsproducten, afval en dode organismen
kan daarentegen wel overgedragen worden
op detrivoren en reducenten.

Welk aandeel van de primaire productie
uiteindelijk naar de reducenten en de detri-
voren gaat is sterk afhankelijk van het eco-
systeem. Zo zal op een intensief begraas-
de weide minder energie gaan naar deze
groep organismen dan in een bos, waar
veel plantenafval tot voedsel dient van een
grote groep afvaleters en ontbinders.

Het energieverval in een voedselketen
wordt uiteraard kleiner, naarmate het aan-
tal schakels afneemt. Een alleseter, zoals
de mens, zal dus efficiënter energie uit een
systeem halen, waneer hij planten eet i.p.v.
vlees. Anderzijds kunnen sommige dieren
in dorre gebieden over grote oppervlaktes
toch voldoende voedsel vergaren om in le-
ven te blijven en zo een belangrijke voed-
selbron zijn voor de mens, die daartoe niet
in staat is.
Het is dus aan ons om uit te maken opwel-
ke manier we het maximum uit ons voed-
sel kunnen halen zonder het milieu extra
te belasten.

DE ENERGIESTROOM
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Om de kwantitatieve relaties tussen de
verschillende schakels in een voedselketen
grafisch weer te geven maakt men gebruik
van zg. ecologische piramides (of voed-
selpiramides).

PIRAMIDE DER AANTALLEN

Binnen een bepaald ecosysteem telt men
de individuen waarvan men de relaties gra-
fisch wil weergeven. Meestal geeft men de
aantallen grafisch weer m.b.v. een horizon-
tale balk, waarvan
de lengte evenredig
is met het aantal or-
ganismen. Stapelt
men deze balken
volgens trofisch ni-
veau op elkaar (met
onderaan de produ-
centen), dan bekomt
men de piramide
der aantallen.

Vaak heeft men de
situatie waarbij het
aantal organismen
in de opeenvol-
gende schakels van
de voedselketen af-
neemt. Aan de top
vindt men dan enkele grote vleeseters. Dit
is natuurlijk niet altijd het geval, want zo-
als je op de bladzijde hiernaast kan zien bĳ
de voedselketen op de eik, zijn er variaties
mogelijk.

Piramides der aantallen zijn gemakkelijk
op te stellen, omdat de nodige gegevens re-
latief gemakkelijk te verzamelen zijn.

PIRAMIDE DER BIOMASSA’S

Piramides der aantallen hebben wel het na-
deel, dat het soms moeilijk is een piramide
op te stellen door het groot aantal individu-

en op één trofisch niveau. Ook wordt er in
die piramides evenveel belang toegekend
aan één grasplantje als aan een boom.

Dit probleem doet zich niet voor, wanneer
men de biomassa van de organismen ge-
bruikt i.p.v. hun aantal. Naargelang de stu-
die die men maakt, kan men voor de bio-
logische massa de reële massa nemen van
de organismen, dan wel de droge massa.
Soms wordt de biomassa ook uitgedrukt

als de hoeveelheid
gebonden koolstof
die in het organis-
me voorkomt.
Het ligt voor de
hand dat men bij het
opstellen van de pi-
ramide moet preci-
seren, welke massa
men juist gebruikt.

ENERGIEPIRAMIDE

De meest bruikbare
informatie bekomt
men door het op-
stellen van energie-
piramides.
Zij bieden het voor-
deel dat ze rekening

houden met de productiviteit binnen een
voedselketen, in tegenstelling tot de an-
dere soorten piramides, die enkel een mo-
mentweergave zijn.

Doordat twee organismen met een zelfde
biomassa een totaal verschillende energie-
inhoud kunnen hebben, kan het gebruik
van massapiramides bovendien tot foutie-
ve interpretaties leiden.
Nadeel voor het opstellen van een ener-
giepiramide is het feit dat het soms zeer
moeilijk is om de nodige gegevens te ver-
zamelen.

DE ECOLOGISCHE PIRAMIDES
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DE KOOLSTOFCYCLUS

De energie die levensprocessen mogelijk
maakt en draaiend houdt wordt in levende
organismen gestockeerd in energierijke
koolstofverbindingen. Bijna al deze koolstof
wordt door de eerste schakel van de voed-
selketens opgenomen onder de vorm van
CO2 uit de atmosfeer of de bodemlucht.
Zoals eerder vermeld vormen de fotoauto-
trofen hier de belangrijkste groep van pri-
maire producenten. De koolstofdioxide die
zij opnemen wordt via het fotosynthesepro-
ces gereduceerd tot energierijke organische
verbindingen. Deze kunnen door de produ-
centen zelf geoxideerd worden bij de cela-
demhaling, waarbij de vrijkomende energie
o.a. gebruikt wordt om lichaamseigen ma-
teriaal op te bouwen. Bij de celademhaling
komt er weer CO2 vrij, dat aan de omgeving
wordt afgestaan.

Worden producenten opgegeten, dan kun-
nen hun koolstofverbindingen gebruikt
worden als energiebron voor de herbivoren.
Ook deze organismen produceren CO2 bĳ
hun ademhalingsprocessen.

Dit scenario herhaalt zich bij de volgende
schakels in de voedselketen, zodat elk tro-
fisch niveau zijn eigen hoeveelheid koolstof-
dioxide produceert.

Niet alle koolstof die door de producenten
wordt opgenomen, komt terug in de omge-
ving terecht onder de vorm van CO2. Een
deel wordt anaeroob gereduceerd tot me-
thaan (CH4) en een ander deel wordt opge-
slagen onder diverse vormen in sedimenten.

Het methaan (dat o.a. in grote hoeveelheden
voorkomt in gassen geproduceerd door vee)
wordt in de atmosfeer snel omgezet in CO2.

Koolstof kan over geologische periodes
gestockeerd worden onder de vorm van
fossiele brandstoffen zoals steenkool en
aardolie. Beiden zijn van organische oor-
sprong: steenkool is ontstaan uit restanten
van enorme wouden boomvarens, die ge-
mineraliseerd zijn o.i.v. van temperatuur
en druk en petroleum zou zijn oorsprong
vinden in de mineralisatie van zoö- en fy-
toplankton.
Bij de verbranding van deze fossiele brand-
stoffen komt weer CO2 vrĳ.

In zeeën kan een belangrijke hoeveelheid
koolstof gefixeerd worden onder de vorm
van CaCO3. Zo zijn de grote krijtlagen af-
komstig van de afzetting van de kalkske-
letten van coccolithoforen (een groep van
organismen die behoren tot de kalkalgen).

Coccolithoforen met uitwendig kalkskelet

Carbonaten worden in water gevormd vol-
gens een driestapsreactie:

CO
2
+ H

2
O � H

2
CO

3
� H+ + HCO

3
- � 2 H+ + CO

3
2-

Hoeveel juist van elke component ge-
vormd wordt hangt af van de pH van het
water. Hoe zuurder het water hoe meer het
evenwicht naar links is verschoven.

BIOGEOCHEMISCHE KRINGLOPEN VAN STOFFEN
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DE STIKSTOFCYCLUS

Het element stikstof is onontbeerlijk voor de
vorming van aminozuren, de bouwstenen
van de eiwitten, en voor de vorming van
de organische basen die we aantreffen in de
kernzuren zoals DNA en RNA. Verder zijn
heel wat pigmenten en diverse vitaminen
stikstofverbindingen.

Het grootste stikstofreservoir vinden we
terug in de atmosfeer, die voor iets meer
dan 78 % uit distikstof bestaat. Nu is dit
gas weinig reactief en kan slechts door
een gering aantal micro-organismen recht-
streeks opgenomen worden. Dit is o.a. het
geval bij Rhizobium bacter, die men aan-
treft in de wortelknolletjes van vlinder-
bloemigen (zoals klaver, bonen, erwten...)
en bij vrijlevende bodembacteriën zoals
Azotobacter sp. en Clostridium sp. Zij bin-
den N2 onder de vorm van NH3 of NH4

+.

Azotobacter sp.

In de zeeën en oceanen spelen vooral be-
paalde cyanobacteriën een zeer belangrijke
rol bij het fixeren stikstofgas.
Misschien hierbij ook vermelden dat het
rendement van de rijstproductie recht-
streeks afhangt van de efficiëntie waarmee
stikstof gebonden wordt door symbiotische
cyanobacteriën in de vochtige bodems van
de rijstvelden (vb. Anabaena azollae)

Atmosferische stikstof kan ook elektrisch
(via bliksem) of fotochemisch gefixeerd

worden. Hierbij ontstaan diverse stikstof-
oxiden (zoals NO en NO2,), die bij contact
met water verder kunnen omgezet worden
in nitraten, die dan met de neerslag de bo-
dem bereiken.

Ook via het industriële Haber-Boschproces
wordt distikstof uit de lucht gebonden onder
de vorm van ammoniak, dat dan kan omge-
zet worden in NO3

- of NH4
+.

Planten nemen stikstof uit de omgeving
vooral op onder de vorm van nitraten (hoe-
wel ook NH3 en NH4

+ kunnen opgenomen
worden). Deze stikstof wordt dan gebruikt
bij de synthese van de eerder vermelde
biomoleculen. Het is via dergelijke verbin-
dingen dat stikstof vervolgens van het ene
trofische niveau naar het andere zal doorge-
geven worden in de voedselketen.
De kadavers van afgestorven organismen
en de stikstofhoudende afvalstoffen die zĳ
tijdens hun leven produceren komen terecht
in de detritusvoedselketen, waar organisch
gebonden stikstof van aminogroepen uit-
eindelijk wordt vrĳgemaakt als NH3 via de-
aminering.

Bepaalde bodembacteriën, zoals Nitroso-
mas sp., kunnen deze ammoniak oxideren
tot NO2

-, dat op zijn beurt door andere bac-
teriën (zoals Nitrobacter) kan verder geoxi-
deerd worden NO3

-.
De reacties van dit nitrificatieproces zijn:

2 NH3 + 3 O2 ➝ 2 NO2
- + 2 H2O + 2 H

+

2 NO2
- + O2 ➝ 2 NO3

-

Bij lage zuurstofgasconcentratie kunnen
bepaalde bodembacteriën nitraten reduce-
ren tot nitrieten, ammoniak of stikstofgas
en de energie die hierbij vrijkomt gebruiken
voor hun metabolisme. Deze denitrifice-
rende bacteriën sluiten de stikstofcyclus.
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KRINGLOPEN VAN ZWAVEL EN FOSFOR

Zwavel komt in nagenoeg alle eiwitten voor
en dient dus door levende organismen op de
één of anderemanier opgenomen te worden.

In de bodem komt zwavel meestal gebon-
den voor onder vorm van sulfaten SO4

2- of
sulfiden (S2-). Deze laatste kunnen door
blootstelling aan de lucht of door bepaalde
bacteriën geoxideerd worden tot sulfaten.
Planten nemen deze sulfaten op en gebrui-
ken de zwavel voor de productie van zwa-
velhoudende aminozuren zoals cysteïne
en methionine. Deze aminozuren worden
op hun beurt gebruikt bij de synthese van
polypeptiden en eiwitten. Deze verbindin-
gen dienen dan als zwavelbron voor plan-
teneters en voor de verdere schakels in de
voedselketen.

Plantaardig en dierlijk afval komt terecht
in de detritusvoedselketen, waar bacteriën
zwavel vrijmaken uit organische verbindin-
gen onder de vorm van H2S.
In aeroobmidden kan dit door speciaal aan-
gepaste bacteriën geoxideerd worden tot
sulfaten, die dan weer door planten kunnen
opgenomen worden.

Wanneer de sulfaten in contact komen met
bepaalde kationen, zoals calcium, kunnen
ze bv. het moeilijk oplosbare gips vormen
en zo gedurende lange tijd gefixeerd blijven.

In een anaeroobmidden vindtmen danweer
bacteriën, die H2S gebruiken als waterstof-
bron voor de synthese van sachariden. De
nodige energie halen ze uit infrarood licht.
Naargelang het reactietype ontstaat hierbĳ
SO4

2- ofwel elementaire zwavel (S). Deze
laatste kan in aanwezigheid van nitraten
dan weer door andere bacteriën geoxideerd
worden tot sulfaten.

Wanneer H2S in de atmosfeer terecht komt
of wanneer zwavelverbindingen verbrand

worden, krĳgt men de vorming van SO2 dat
na reactie met water oxideert tot SO3

2-.
Een deel van het SO2 wordt ook door fo-
tochemische reacties omgezet in SO3, dat
met water reageert onder de vorming van
verdund zwavelzuur en zo een belangrijke
bron vormt van zure regen.

Fosfor is een essentiële component van
o.a. kernzuren, fosfolipiden, eiwitten en de
universele energieleverancier ATP (adeno-
sinetrifosfaat). In de natuur komt het in al-
lerlei gesteenten voor onder diverse vormen
van fosfaten (PO4

3-, HPO4
2-, H2PO4

-) . Bĳ
verwering kunnen dan fosfaten vrijkomen,
die door planten opgenomen worden en ge-
bruikt voor hun biosyntheses. Op die ma-
nier komen ze terecht in de voedselketen,
waarbij een overmaat aan fosfaten verwij-
derd wordt via de uitwerpselen.

Net als zwavel, kan fosfor voor lange pe-
riodes vastgelegd worden, wanneer het re-
ageert met bepaalde kationen zoals Al3+,
Fe3+, Ca2+, Mn2+...
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Het gebeurt niet veel dat een organisme in
de loop van zĳn leven nooit in interactie
treedt met een ander organisme. Meestal
zĳn er wisselwerkingen tussen organismen
of groepen van organismen.
Men spreekt van intraspecifieke wissel-
werkingen, wanneer de interactie optreedt
tussen individuen van dezelfde soort en
men heeft het over interspecifieke wis-
selwerkingen, wanneer het gaat over in-
teracties tussen organismen van een ver-
schillende soort. Wisselwerkingen tussen
organismen kunnen steunen op een posi-
tieve interactie, dan wel competitief van
aard zijn.

INTRASPECIFIEKE WISSELWERKINGEN

1. Coöperatieve wisselwerkingen
Het samenwerken van organismen binnen
een populatie heeft een positief effect op
het voortbestaan van de soort. Dit samen-
werken kan verschillende vormen aanne-
men:

Paring
Het uitwisselen van erfelijk materiaal tus-
sen individuen van dezelfde soort is voor
de meeste organismen absoluut noodza-
kelijk voor het voortbestaan van de soort.
Veel soorten hebben een complex systeem
van gedrag en signalen ontwikkeld, waar-
door mannetjes en wĳfjes tot elkaar aange-
trokken worden. Dit kan gaan van bepaalde
geurstoffen (feromonen), over lokgeluiden
tot uitvoerig baltsgedrag (of een combina-
tie van dit alles).
Kruisbestuiving bij planten kan ook be-
schouwd worden als een vorm van coöpe-
ratieve samenwerking.

Broedzorg
De meeste diersoorten vertonen geen
broedzorg, m.a.w. één of beide ouders zor-

gen niet voor eieren en/of jongen.
Nochtans bestaat er een hele reeks dieren
die dit wel doen, denken we maar aan
• het stekelbaarsmannetje dat de eitjes

bewaakt die door diverse wĳfjes in één
nest werden afgezet

• krokodillen die hun eieren bewaken en
nog een tijdje zorgen voor de jongen

• alle vogels die hun eieren in een nest
uitbroeden en nadien de jongen voeden

• de zoogdieren die een doorgedreven
broedzorg kennen...

Groepsvorming
De neiging tot groepsvorming kan tijdelijk
zijn (vb. kikkers in de paartijd, sommige
slangen voor de warmte tijdens de winter)
of permanent (vb. kuddes antilopen, oli-
fanten, eenden, ganzen, haringscholen).
Groepsvorming heeft een reeks voorde-
len: betere bescherming tegen vijanden,
gemakkelijke voortplanting, kennisover-
dracht, hulp bij het vinden van voedsel of
het vangen van een prooi, taakverdeling
wordt mogelijk...

Altruïstisch gedrag
Vertegenwoordigers van bepaalde diersoor-
ten kunnen bij gevaar hun eigen welzijn op-
offeren ten bate van soortgenoten. Denken
we maar aan bijen die indringers steken om
de korf te verdedigen en dit met hun leven
moeten bekopen. Een ander voorbeeld is het
Axis hert, waar soortgenoten het mannetjes-
dier met het meest imposante gewei zullen
afschermen tegen de aanval van een tĳger,
met het gevolg dat ze zelf worden opgepeu-
zeld.

2. Competitieve wisselwerkingen
Deze interacties hebben bijna steeds betrek-
king op competitie tussen soortgenoten bĳ
het verwerven van een partner, voedsel, wa-
ter, licht of habitat.

WISSELWERKINGEN TUSSEN ORGANISMEN
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INTERSPECIFIEKE WISSELWERKINGEN

Wisselwerkingen tussen individuen van
een verschillende soort hebben eveneens
betrekking op het verwerven van voedsel,
water, licht of habitat.
Men spreekt van neutralisme, wanneer or-
ganismen samen voorkomen, maar er geen
specifieke wisselwerkingen tussen hen op-
treden (vb. kruisspin en hert in een bos).
Indien er wel interacties zijn tussen verte-
genwoordigers van verschillende soorten,
dan kanmen die opsplitsen in positieve en
in negatieve interacties.

1. Positieve wisselwerkingen
Aas- en afvaleters, net zoals de reducenten
voeden zich met kadavers, uitwerpselen en
organische afval. Het (dode) organisme dat
het voedsel verschaft ondervindt hiervan
geen hinder, maar heeft wel een positieve in-
vloed op die andere organismen die er voed-
sel uit betrekken.
Geldt dergelijke relatie voor levende organis-
men dan spreekt men van commensalisme:
het ene organisme (de commensaal) haalt
voordeel uit de interactie, terwijl het andere
voor- noch nadeel ondervindt. Voorbeelden
zijn de zeepokken die zich vastzetten op een
ander organisme (vb. walvis).

We hebben te doen mutualisme wanneer or-
ganismen van een verschillende soort elkaar
wederzijds positief beïnvloeden. Een mooi
voorbeeld vormen de micro-organismen in
de ingewanden van de herkauwers. Zij pro-
duceren cellulase, dathet moeilijkverteerbare
cellulose van plantencellen splitst in eenvou-
diger sachariden, die danwel door de gastheer
kunnen afgebroken worden. Zelf krĳgen de
micro-organismen voortdurend voedsel van
de gastheer in een beschermende omgeving.
Wederzijds positieve interacties vinden we
ook vaak tussen planten en dieren: de plan-
ten leveren een verblĳfplaats en/of voedsel
aan de dieren en deze laatste zorgen voor de
bevruchting en het verspreiden van de zaden.

Regenwormen voeden zich met planten-
afval. Zij draineren de bodem, verluchten
hem en bemesten hem met hun uitwerp-
selen. Dit is dan weer voordelig voor de
plantengroei.
Veel planten kennen een gunstige ontwik-
keling dank zij de aanwezigheid van schim-
mels op hun wortels. Deze associatie noemt
men mycorrhiza. De schimmel verge-
makkelijkt de opname van nutriënten door
de plant en deze levert sachariden aan de
schimmel.

2. Negatieve wisselwerkingen
Wanneer een organisme een organisme
van een andere soort in zijn ontwikkeling
hindert of vernietigt, maar zelf niet beïn-
vloed wordt spreken we van amensalisme.
Vaak gebeurt dit door antibiose. Hier-
bij scheidt een organisme een stof af die
het andere organisme schade toebrengt of
doodt (vb. penicilline, een bacteriedoden-
de stof geproduceerd door Penicillium sp.)

In het geval van competitie is de interactie
nadelig voor beiden. Ontzegt een (meestal
groter) organisme een ander organisme
een verblĳfplaats, voedsel, water of licht,
dan kan het andere organisme in extreme
gevallen verdwijnen.

Bij predatie wordt het ene organisme door
de interactie bevoordeligd, terwĳl het andere
er nadeel van ondervindt (het sterft door de
interactie). Vb. de spin die een vlieg vangt.
In extremis kan begrazing ook als een vorm
van predatie beschouwd worden, waar de
plant de interactie meestal wel overleeft.

Tenslotte kennen we nog parasitisme,
waar een kleiner organisme leeft ten koste
van een ander en dit soms in een langdurige
relatie. Vb. lintworm bij de mens.

Langdurige en nauwewisselwerkingen tus-
sen organismen van een verschillende soort
noemt men symbiose.
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ER IS COMPETITIE EN COMPETITIE

We spreken van exploitatiecompetitie
wanneer verschillende soorten organismen
aanspraak maken op dezelfde limiterende
voedselbron(nen) en daardoor de hoeveel-
heid beschikbare voedsel voor de andere
verminderen. Voorbeelden zijn er bij de
vleet:
• leeuwen en jachtluipaarden die in de

Afrikaanse savanne jagen op dezelfde
gazellen

• twee soorten zeepokken, die hetzelfde
stukje rotskust willen koloniseren

• twee naburige planten die concurreren
voor licht, water en bodemmineralen

De concurrerende organismen hoeven
zelfs niet met elkaar in contact te komen
of zelfs niet op hetzelfde moment in leven
te zijn: een insect dat zaden eet in de herfst
maakt dat er minder planten ontkiemen in
de erop volgende lente, waardoor andere
organismen minder voedsel zullen hebben.

Interferentiecompetitie treedt op wan-
neer organismen interfereren met de voe-
dingsgewoontes, het overleven of de voort-
planting van anderen, of wanneer ze de
bezetting van eenzelfde habitat verhinde-
ren.
Zo eten de kastanjebruine rijstmeelkever
(Tribolium castaneum) en de rijstmeelke-
ver (Tribolium confusum) zowel de eitjes
van soortgenoten als die van de andere
soort, waardoor ze interfereren met de
overlevingskansen van de concurrent. Wel-
ke soort het uiteindelijk haalt hangt af van
de geldende omgevingsfactoren, het toeval
en het relatieve aantal vertegenwoordigers
bij de start van competitie.

VERMĲDEN VAN DE COMPETITIE

Competetie kan gedeeltelijk vermeden
worden, door het beperken van de concur-
rentie. Dit is bv. het geval bij de havik en de

sperwer, waar de havik zich hoofdzakelijk
zal toeleggen op het vangen van grotere
prooien en het ‘kleine grut’ voor de sper-
wer zal laten.
Een ander voorbeeld vormen de voorjaars-
bloeiers in het bos, die bloeien voordat de
bomen die het licht afschermen in blad
staan. Dit is o.m. het geval voor de bos-
anemoon en de boshyacint.

Men heeft ook vastgesteld dat gelijkaar-
dige soorten die in eenzelfde omgeving
voorkomen vaak anatomische verschillen
gaan vertonen, waardoor ze minder com-
petitief worden. Deze verschillen treden
bij deze soorten niet op wanneer ze ge-
scheiden van elkaar leven.
De kleine grondvink (Geospiza fuliginosa)
en de middelste grondvink (Geospiza
fortis) zijn twee vinkensoorten die op de
Galápagoseilanden voorkomen. Wanneer
beide soorten op hetzelfde eiland voorko-
men blijkt de kleine grondvink een veel
smallere bek te hebben dan de middelste
en kleinere zaden te eten.
Wanneer ze op verschillende eilanden
voorkomen hebben ze allebei ongeveer
dezelfde bekvorm en eten ze een veel
uitgebreider assortiment aan zaden.

PLANTAARDIGE PARASIETEN

We zijn natuurlijk het best vertrouwd met
dierlijke parasieten, maar ook planten
kunnen teren op een gastheer. We dienen
wel het onderscheid te maken tussen echte
parasieten (bladgroenloze planten), die
afgewerkte voedingsstoffen uit de waard-
plant halen en half-parasieten, die wel aan
fotosynthese kunnen doen, maar water en
mineralen aan de gastheer onttrekken. De
schubwortel (Lanthraea sp.) en het war-
kruid (Cuscuta sp.) zijn voorbeelden van
echte parasieten, terwĳl de maretak (Vis-
cum album) en verschillende ogentroost-
soorten (Euphrasia sp.) voorbeelden zijn
van halfparasieten.





- 59 -

Zoals we weten zijn populaties groeperin-
gen van organismen van dezelfde soort, die
in een zelfde gebied voorkomen. De grootte
van het bestudeerde gebied wordt door de
onderzoeker zelf bepaald.

DISTRIBUTIEPATRONEN

De manier waarop de afzonderlijke indivi-
duen van een populatie zich verdelen over
het beschikbare gebied varieert van soort tot
soort. Normaal onderscheidt men drie mo-
gelijke distributiepatronen:

Gegroepeerd
Dit is het meest voorkomende patroon. De
individuen vormen groepjes die zich min
of meer willekeurig over het gebied ver-
spreiden. Het fenomeen doet zich o.a. voor
bij dieren, wanneer ze zich verzamelen op
plaatsen met gunstige omgevingsfactoren
(vb. water, voedsel), of bij dieren die zich
groeperen om samen te jagen (vb. de Afri-
kaanse wilde honden). Bij planten vindenwe
dit patroon, wanneer zaden dicht bij de moe-
derplant ontkiemen.

Willekeurige verspreiding
De probabiliteit om een individu op een be-
paalde plaats aan te treffen is overal even
groot. Deze distributievorm is eerder zeld-
zaam, omdat hij uniforme omstandigheden
over gans het gebied veronderstelt. Deze si-
tuatie kan zich bv. voordoen wanneer zaden
of vruchtjes van een plant over grote afstan-
den verspreid worden door de wind.

Uniforme verspreiding
De individuen zijn mooi gelijkmatig ver-
spreid over de beschikbare plaats. Dit feno-
meen doet zich onder meer voor bij grote
populaties die broeden op een beperkte op-
pervlakte. Ieder individu bakent een peri-
meter af, waarbinnen geen ander individu
geduld wordt.

Salvia leucophylla produceert terpenen, die
de groei van andere planten in de omgeving
beletten, waardoor de planten ook gelijkma-
tig verspreid voorkomen. Ook dit verschijn-
sel doet zich niet zo vaak voor.

POPULATIEGROEI

In ideale omstandigheden (voldoende plaats,
voedsel, partners, geschikt klimaat, enz.)
zal een populatie exponentieel groeien. In
de praktijk kan dat natuurlijk niet doordat
er vlug een gebrek zal zijn aan ruimte en
voedsel. Het systeem bereikt zijn capaci-
teitsgrens en er stelt zich een evenwicht in.
De aangroei van een populatie wordt be-
paald door het verschil tussen geboortes
en immigratie enerzijds en sterfgevallen
en emigraties anderzijds. Het aantal jaar-
lijkse geboortes hangt af van factoren zoals
het aantal eieren dat tezelfdertĳd bevrucht
wordt, de duur van de dracht, het aantal
vruchtbare periodes,...
Toenemende sterfte en emigratie kan het ge-
volg zijn van droogte, koude, ziekte, voed-
selgebrek...

Hoewel de mens in vergelijking met een
muis veel minder nakomelingen produceert
is hij toch een succesvolle soort.Men rekent
hem tot de zg. K-strategen, dit in tegen-
stelling tot de r-strategen, waartoe bv. de
muizen behoren. Deze termen zijn afgeleid
van mathematischemodellen, waarin r staat
voor de voortplantingssnelheid en K voor
het max. aantal individuen dat door een be-
paalde omgeving kan gedragen worden. De
tabel op de blz. hiernaast geeft een overzicht
van de kenmerken voor beide groepen.

Let wel: de muis is een r-strateeg in verge-
lijking met de mens, maar t.o.v. een bacterie
zouden we ze kunnen beschouwen als een
K-strateeg. Het gaat hem hier dus eerder om
relatieve dan om absolute begrippen!

POPULATIE-ECOLOGIE
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KENMERKEN VAN r- EN K-STRATEGEN

r-strateeg (opportunistische soort) K-strateeg (evenwichtssoort)
Grote voortplantingssnelheid Geringe voortplantingssnelheid

Voortplantingssnelheid hangt niet af van de
populatiedichtheid

Voortplantingssnelheid hangt af van de populatiedichtheid.
De voortplantingssnelheid ↑ wanneer de populatiedichtheid ↓

Materiaal en energie wordt verdeeld over een groot aantal
nakomelingen

Materiaal en energie worden geïnvesteerd in een klein aantal
nakomelingen. Ouderzorg bij dieren

De grootte van de populatie kan tijdelijk het draagvermogen
van de omgeving overstijgen

De grootte van de populatie blijft dicht in de buurt van de
waarde van K

De organismen verspreiden zich in grote aantallen over
een groot gebied. Dieren kunnen migreren bij elke nieuwe
generatie

Organismen verspreiden zich slechts langzaam

De voortplanting vergt veel energie en grondstoffen Voortplanting vergt weinig energie en grondstoffen. Meer
energie en grondstoffen voor vegetatieve vermenigvuldiging

Kleine organismen Grotere organismen; verhoutte stengels en uitgebreide
wortels bij planten

Organismen hebben een korte levensduur Organismen leven langer

Kan probleemloos open gebieden bevolken Niet goed aangepast aan groei in open gebieden

Habitat vluchtig (vb. rottende druif voor bacteriën) Habitat relatief stabiel (vb. woud voor primaten)

Relatief weinig verdedigingsstrategieën Goede verdedigingsstrategieën

Worden niet dominant Kunnen dominant worden

Vaak beter aangepast aan wisselende omstandigheden Goed aangepast aan stabiele omstandigheden

Voorbeelden: bacteriën, eenjarige planten, insecten, vissen,
kleine vogels en zoogdieren

Voorbeelden: bomen, grote roofvogels, walvissen, olifanten,
mensapen, mens

DISTRIBUTIEPATRONEN
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Binnen een bepaald gebied komen vaak diverse populaties van totaal verschillende or-
ganismen voor. We hebben reeds gezien dat er diverse vormen van wisselwerkingen be-
staan tussen de leden van deze populaties (competitie, predatie ...) en dat ze samen naast
elkaar kunnen leven, doordat één of meerdere omgevingsfactoren die hun voorkomen
bepalen verschillen (aard van het voedsel, hoeveelheid licht...). Hoewel ze een zelfde ver-
blĳfplaats hebben bevolken ze een verschillende niche.

We kunnen het begrip ‘niche’ omschrijven als het geheel van de biotische en abiotische
factoren die het voorkomen van een organisme bepalen.

Nemen we als voorbeeld de savanne., gekenmerkt door graslanden, hier en daar begroeid
met bomen en struiken. Alle dieren kunnen gewoon grazen, maar gezien hun lange
nek geven de giraffen (1) toch de voorkeur aan boomkruinen.
Olifanten (2) kunnen hun grasdieet aanvullen met twĳgen en bladeren tot halverwege de
kruin. De girafgazelle (3) en de moet zich als extraatje tevreden stellen met lager hangend
loof.

Ook bij het grazen is er een mooie taakverdeling: eerst grazen de zebra’s (4) de lange harde
grassen, gevolgd door de witbaardgnoes (5) die de bladrijke, halflange grassen verorberen.
Kleine gazellen (6) stellen zich vaak tevreden met wat overblĳft.

Op de bladzijde hiernaast krĳg je een voorbeeld dichter bij huis. Gewoon op een eik
vinden we diverse populaties die elk een eigen niche bevolken. Naast de organismen die
zich voeden met bladeren e.d. zijn er nog een reeks predatoren die zich voeden met deze
bewoners.

Het ligt voor de hand dat het wegvallen van één van de schakels in een voedselketen een
enorme impact kan hebben op de populaties die er direct of indirect van afhangen.

DE ECOLOGISCHE NICHE
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Bladeren
1. snuitkever (Orchestes quercus L. ) (x 4,5)
2. eikenbladrollerkever (Attelabus curculionoides L.) (x 8)
3. meikever (Melolontha vulgaris L.) (x 3/4)
4. bruinstaart (Euproctis chrysorrhœa L.) (x 3/4)
5. ringelrupsvlinder (Bombyx neustria L.) (x 3/4)
6. bruingebandeerde vlinder (Hibernia defoliaria L.) (x 3/4)
7. kleine wintervlinder (Cheimatobia brumata L.) (x 2)
8. groene eikenbladroller (Tortrix viridana L.) (x 3/4)

Vruchten
9. snuitkever (Balaninus sp.) (x 2)

Knoppen
10. bladsnuitkever (Phyllobius piri L.) (x 2)

Twĳgen
11. zachtschildkever (Cantharis obscura L.) (x 1,5)

Schors van stam en takken
12. groen smalbuikje (Agrilus viridis L.) (x 3)
13. schorskever (Scolytus intricatus Ratz.) (x 8)
14. eikenboktor (Rhagium sp.) (x 0,6)

Hout
15. grote eikenboktor (Cerambyx heros Fabr.) (x 3/4)
16. vliegend hert (Lucanus cervus L.) (x 0,5)

Wortels
17. meikeverlarve (Melolontha vulgaris L.) (x 3)
18. kniptor + ritnaald (Elater lineatus L.) (x 1,5)
19. galwesp (Cynips aptera Fabr.) (x 4,5)

DE BEWONERS VAN EEN EIK
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Gedurende de laatste 200 jaar zijn de glet-
sjers in het noordelijk halfrond aan het
krimpen. Door dit inkrimpen komt de rots-
achtige ondergrond bloot te liggen. Sinds
geruime tijd bestuderen de ecologen de ko-
lonisatie van de vrĳgekomen morenen.

De eerste organismen die de morenen ko-
loniseren zijn mossen, wilgenroosje, acht-
ster en de netnervige wilg. Men noemt dit
de pioniersvegetatie. Ze groeien her en
der op de arme bodem, hebben een voort-
durend tekort aan nitraten, ze blijven klein
en hebben vaak een gele kleur. Van deze
planten is de achtster bevoordeligd door
een mutualistische relatie met stikstofbin-
dende bacteriën en het duurt niet lang of
deze plant gaat grote tapijten vormen op de
morenen.

Deze pioniersvegatie sterft af en reducen-
ten zorgen voor een verrijking van de bo-
dem. Na ongeveer 50 jaar worden de mo-
renen gekoloniseerd door de bergels, die
eveneens een symbiotische relatie heeft
met stikstofbindende bacteriën in wortel-
knolletjes. Stilaan wordt de bodem rijker
aan stikstof.
De elzen hebben ook een invloed op de pH
van de bodem. De morenen bevatten car-
bonaten, die in het begin zorgen voor een
bodem-pH van 8. Elzenbladeren daarente-
gen zijn licht zuur, zodat ze na het afvallen
en ontbinden de bodem aanzuren. Uitein-
delijk stabiliseert de bodem-pH zich rond 5.
De pioniersvegatatie kan niet langer con-
curreren met de grotere elzen en verdwijnt
stilaan. Hun plaats wordt ingenomen door
Hemlock- en sitkasparren.

De sparren groeien beter en sterker dan de
elzen, en nemen grotendeels hun plaats in,
zodat 170 jaar naar het vrijkomen van de
morenen sparrenbossen overheersen.

Door de wisselende omstandigheden krij-
gen we dus een opeenvolging van plan-
tensoorten, waar de ene soort uiteindelijk
de andere verdringt. We spreken van een
primaire successie en de planten vormen
samen de primaire vegetatie.

Wat er verder gebeurt met de sparrenbos-
sen hangt in sterke mate af van de drai-
nage van de bodem. Op plaatsen met een
goede drainage kunnen de sparrenbossen
zich handhaven, maar waar water moeilijk
wordt afgevoerd krĳgen we een invasie van
Sphagnum. Deze veenmossen houden het
water vast en zuren het aan. Bovendien
daalt het zuurstofgasgehalte. Hierdoor ster-
ven de sparren af en wat overblĳft is een
dikke laag veenmos. De vegetatie die het
uiteindelijk haalt noemen we de climax-
vegetatie. De dieren die we gewoonlijk in
dergelijke gebieden vinden zijn ook goed
aangepast aan de gegeven omstandigheden
en samen met de planten vormen zij een
climaxgemeenschap.

Zolang er geen grote wijzigingen zijn in
de omgevingsfactoren zijn climaxgemeen-
schappen relatief stabiel.

Wanneer er een ingrijpende verandering
optreedt (bv. een hevige bosbrand), zal zich
een secundaire successie voordoen. Daar
de beginomstandigheden verschillen (zoals
de samenstelling van de bodem), zullen de
pioniers verschillen van de oorspronkelijke
pioniersvegetatie en vaak ook de eerstvol-
gende generaties. Maar uiteindelijk is de
kans groot dat alles weer zal evolueren naar
een gelijkaardige climaxgemeenschap.

In de vroege stadia van een successie over-
heerst het belang van de abiotische facto-
ren t.o.v. de biotische. Naarmate de succes-
sie vordert wijzigt zich deze verhouding.

SUCCESSIE EN CLIMAXGEMEENSCHAP
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PRIMAIRE SUCCESSIE OP MORENEN

SECUNDAIRE SUCCESSIE NAAFBRANDEN VAN EEN GEMENGD LOOFWOUD
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LUCHTVERONTREINIGING

Volgens de Belgischewet is luchtverontrei-
niging “elke activiteit waarbij gasvormige,
vloeibare of vaste bestanddelen in de lucht
worden geloosd, ongeacht hun oorsprong,
en die de gezondheid van de mens kunnen
aantasten, nadelig zĳn voor plant en dier,
en tenslotte schade kunnen toebrengen aan
goederen en aan stads- en natuurschoon”.

LUCHTVERONTREINIGENDE STOFFEN

Heel wat door de mens geproduceerde
stoffen hebben een nadelige invloed op de
luchtkwaliteit. In onderstaand overzicht
beperken we ons tot de belangrijkste ver-
vuilers.

Ammoniak
Ammoniak (NH3) komt in grote hoeveel-
heden vrij op plaatsen van intensieve vee-
teelt en bij het uitstrooien van dierlijke
mest op akkers. Dit komt door de bacteri-
ele omzetting van ureum:

(H2N)2CO + H2O → 2 NH3 + CO2
Op zich is ammoniak niet zeer schadelijk,
maar het wordt snel omgezet in ammoni-
umionen (NH4

+) dat door bacteriën geoxi-
deerd wordt tot nitrieten (NO2

-) en verder
tot nitraten (NO3

-). Tijdens deze reacties
verhoogt de concentratie aan waterstofio-
nen in de omgeving, waardoor de pH daalt.
Het is vooral deze verzuring die schadelijk
is voor het milieu.

Dioxines en PCB’s
Meer dan 400 verschillende stoffen vor-
men samen de groep van dioxines en po-
lychloorbifenylen (PCB’s). Vele ervan zijn
giftig en stapelen zich op in vetweefsel,
waardoor hun concentratie in het lichaam
van jaar tot jaar toeneemt. Dioxines zijn een
bijproduct van onvolledige verbranding-

van huisvuil, van industriële verbranding,
staalindustrie, recyclage van non-ferrome-
talen, thermische elektriciteitscentrales en
cementovens.

Fĳn stof
Fijn stof verergert acute luchtwegenaan-
doeningen en het is ook een belangrijke
oorzaak van chronische luchtwegenaan-
doeningen en tast op lange termijn de
longfunctie aan. Sommige studies tonen
bovendien een verminderde levensver-
wachting aan. Tenslotte is zwarte rook
- een vorm van fijn stof - ook schadelijk
voor het milieu.

Koolstofmonoxide
Koolstofmonoxide (CO) is een kleur-,
smaak- en reukloos gas. Het is zeer ge-
vaarlijk omdat het zich makkelijker aan
hemoglobine bindt dan zuurstof. Bij hoge
concentraties kan dit zelfs de dood tot ge-
volg hebben. Het komt vrij bij onvolledige
verbranding van koolstofverbindingen.

Ozon (O3)
Ozon ontstaat wanneer stikstofoxiden
(NOx) en Vluchtige Organische Stoffen
(VOS) onder bepaalde omstandigheden
met elkaar reageren. Mogelijke klachten
bij de mens zijn kortademigheid, irrita-
tie, benauwdheid en duizeligheid. Ook
planten lijden onder een teveel aan ozon.
Ze sterven vroegtijdig af brengen minder
op. Ozon veroorzaakt ook verwering van
kunststoffen en metalen, en draagt bij tot
het broeikaseffect.

PAK’s en nitro-PAK’s
Pak’s (polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen) komen voor in roet, koolteer,
koolteerpek en petroleumproducten, siga-
rettenrook, uitlaatgassen, asfaltdampen en
residu’s van gasproductie uit steenkool. Ze

INVLOED VAN DE MENS OP HET MILIEU
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verhogen het risico op diverse kankers.

Stikstofoxiden
Stikstof oxideert alleen bij hoge verbran-
dingstemperaturen - zoals in de motoren
van voertuigen. Bij deze oxidatie ontstaat
90% NO en 10 % NO2. Bijna 50 % van de
totale uitstoot is te wijten aan wegverkeer.
Bijna even vervuilend (ca 40 %) is de elek-
triciteitsproductie plus de industrie (waar-
onder de raffinaderijen).

NO wordt in de lucht via een fotochemi-
sche reactie gemakkelijk omgezet in NO2.
Dit gas bemoeilijkt de ademhaling en ver-
hoogt de gevoeligheid voor infecties.
Hoge concentraties hebben ook een nade-
lige invloed op de vegetatie.

De stikstofoxiden spelen verder een be-
langrijke rol in de milieuverzuring (zure
regen) en de fotochemische smogvorming.
Vertrekkend van stikstofoxiden kan door
bepaalde omzettingen ook ozon ontstaan.

Vos (Vluchtige Organische Stoffen)
Dit is een verzamelnaam voor heel wat
vluchtige koolstofverbindingen. Sommige
verwekken kanker of tasten het leefmilieu
aan. Andere bedreigen dan weer de ozon-
laag. Zij kunnen geproduceerd worden via
biologische processen (vb. de terpenen),
maar bij ons is vooral de mens verant-
woordelijk voor het grootste deel van de
uitstoot (autoverkeer, petroleumraffinaderĳ-
en, cokesfabrieken...)

Zware metalen
Zware metalen, zoals lood, kwik, cadmi-
um.. kunnen zware lichamelijke schade
toebrengen. Zij zijn vooral afkomstig van
de verwerking van non-ferrometalen.

Zwaveldioxide
Zwaveloxide (SO2) ontstaat bij de verbran-
ding van zwavelhoudende fossiele brand-
stoffen, zoals steenkool en petroleum. Het

is een kleurloos, prikkelend gas, dat zeer
gemakkelijk oplost in water.

Meer dan 80 % van de uitstoot is afkom-
stig van de industrie, de elektriciteitsbedrij-
ven en de raffinaderijen. De overige 20%
komt voort uit verwarming van gebouwen,
(13%) land- en tuinbouw (6%) en - in heel
beperkte mate - het wegverkeer (1%).

Zwaveldioxide wordt gemakkelijk in de bo-
venste luchtwegen geabsorbeerd. In kleine
concentraties veroorzaakt het een prikke-
ling van de slijmvliezen, waardoor men
moet hoesten en niezen. In grotere concen-
traties veroorzaakt het permanente longbe-
schadiging.

Planten nemen gemakkelijk SO2 op via de
huidmondjes. Zij worden vervolgens ziek
door een verstoring in de productie van
chlorofyl; ze kennen een vervroegde blad-
val en een slechte groei.

Zwaveldioxide tast in een vochtige omge-
ving metalen en kalksteen aan.
Het calciet (CaCO3) wordt door SO2 en wa-
ter omgezet in gips en koolstofdioxide:

CaCO
3
+ SO

2
+ 2 H

2
O� CaSO

4
.2H

2
O + CO

2

Zure regen
Zuivere regen is door de aanwezigheid van
CO2 van nature uit licht zuur. Extra zure
neerslag ontstaat wanneer stikstof- of zwa-
veloxiden reageren met hydroxylradicalen
(OH•) of met water(damp). Hierbij vor-
men zich zure verbindingen (zoals HNO2,
HNO3, H2SO3 en H2SO4), die niet alleen
een nadelige invloed hebben op gebouwen
en metalen, maar ook op fauna en flora.
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ONTSTAAN VAN (EXTRA) ZURE REGEN

[H+]
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OZON OP GROTE HOOGTE

Ozon is een gas dat continu wordt aange-
maakt en afgebroken in de atmosfeer. De
natuurlijke ozonproductie is het grootst tus-
sen een hoogte van 13 en 40 km (ozonlaag).
Daar worden moleculen zuurstofgas o.i.v.
hoog-energetische UV-C stralen gesplitst
in twee zuurstofradicalen, die telkens met
een andere O2-molecule reageren onder de
vorming van O3. Dit gas absorbeert op zijn
beurt vooral UV-B stralen, waardoor het
opnieuw ontbonden wordt in moleculen O2
en zuurstofradicalen.
Het belang van de ozonlaag voor het leven
op aarde ligt hem juist in deze absorptie van
schadelijke UV-stralen.

HET OZONGAT

In de jaren 80 van de vorige eeuw, stelde
men vast dat de dikte van de ozonlaag sterk
afnam en dat er bovenAntarctica in dewin-
ter zelfs bijna geen ozon meer in de lucht
zat (het zg. ozongat). Het heeft een zekere
tijd geduurd voor men de grote boosdoeners
had gevonden, nl. gechloreerde en gebro-
meerde koolwaterstoffen. Vooral de CFK’s
(gechloreerde fluorkoolwaterstoffen) bleken
een kwalijke rol te spelen. Hun aanwezig-
heid in de atmosfeer viel gemakkelijk te
verklaren: zij werden massaal gebruikt als
drĳfgassen in spuitbussen en als koelmid-
del in koelinstallaties. Bij het ledigen van
de spuitbussen of het ontmantelen van de
koelkasten en diepvriezers verspreidden de
gassen zich in de atmosfeer.
Ter hoogte van de ozonlaag worden chloor-
radicalen afgesplitst, die reageren met ozon.
Hierdoor valt dit uiteen in zuurstofgas en
een gechloreerd zuurstofradicaal.
Het zijn dus de halogenen die in deze gassen
zitten, die de ozonlaag aantasten.
Sinds men het gebruik van CFK’s aan ban-
den heeft gelegd begint de ozonlaag zich
langzaam te herstellen.

OZON IN DE TROPOSFEER

Ook in de onderste luchtlagen van de at-
mosfeer wordt ozon geproduceerd door
een reactie van O2 met atomaire zuurstof.
Dit laatste is nu echter niet afkomstig van
de fotolyse van O2, maar van die van NO2.
Volgende reacties doen zich voor:

NO2 + zonlicht➝ NO + O
O + O2 ➝ O3

Het gevormde ozon reageert vervolgens
met NO, waarbij weer NO2 en O2 ontstaan:

NO + O3 ➝ NO2 + O2

Volgens deze reactiereeks is er geen toe-
name aan ozon in de troposfeer.
In aanwezigheid van vluchtige organische
stoffen (VOS) doen zich echter een reeks
complexe reacties voor, die we kunnen sa-
menvatten als:

NOx + VOS + zonlicht➝ O3 (+ andere producten)

De verhouding NOx/VOS bepaalt de mate
waarin ozon geproduceerd wordt:

Op zonnige, windstille dagen met druk
verkeer en veel stof in de lucht kan de
combinatie van ozon, stikstofoxiden en
koolwaterstoffen aanleiding geven tot de
vorming van een fotochemische smog,
die zich manifesteert als een bruin waas
boven de stad (‘gewone’ smog is een com-
binatie van mist en stofdeeltjes).
Nog meer dan gewone smog vormt foto-
chemische smog een bedreiging voor de
gezondheid.

DE VOOR- EN NADELEN VAN OZON
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Vorming en afbraak van ozon in de hogere lagen van onze atmosfeer

De witte blokjes geven het ozonverlies weer boven Antarctica. Zij stellen de hoeveelheid ozon voor, die nodig is om het
niveau terug te brengen op 220 Dobson Units (1 Dobson Unit stemt overeen met 0.4462 millimol O3 per m

2)

Ozonproductie in de troposfeer
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BROEIKASEFFECT

We hebben reeds gezien (blz. 155) dat
een deel van de zonnestraling die ons be-
reikt wordt omgezet in warmtestraling.
Deze wordt deels geabsorbeerd door de
aarde en deels weerkaatst. Een fractie
van deze weerkaatste straling ontsnapt
naar de ruimte, maar het overgrote deel
wordt geabsorbeerd en weerkaatst naar
de aarde door wolken en luchtlagen.
Sinds miljoenen jaren zijn diverse gas-
sen die in de lucht voorkomen (vb. CO2
en waterdamp) verantwoordelijk voor
dit vasthouden van de warmte. Naar
analogie met hetgeen we in een serre
waarnemen noemen we dit het natuur-
lĳk broeikaseffect.

De laatste tweehonderd jaar is door toe-
doen van de mens niet alleen de concen-
tratie van de natuurlijke broeikasgassen
flink toegenomen, maar ook die van an-

dere gassen met een analoog effect (vb. CFK’s). Naargelang de modellen is er nogal een
verschil in demogelijke gevolgen, maar in tegenstelling tot enkele jaren terug zijn de weten-
schappers het er nu over eens, dat er iets moet gedaan wor-
den aan de uitstoot van broeikasgassen. Op de bladzijde
hiernaast heb je een overzicht van de mogelijke gevolgen
van een toenemend broeikaseffect.
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WATERVERONTREINIGING

Water is de meest voorkomende verbinding
op aarde. Ongeveer 72 % van het aardop-
pervlak wordt erdoor bedekt. Dit betreft
hoofdzakelĳk het zoute water in zeeën en
oceanen.
Zoet water is er veel minder; men schat 2,5
tot 3 % van de totale watervoorraad (die
geschat wordt op 525 000 000 km3). Het
grootste deel hiervan is gestold tot sneeuw
en ijs. Wat overblĳft is 500 000 km3 zoet
water, waarvan we de helft terugvinden in
de grote meren en ca. 25% als grondwater.
De rest, ruwweg 125 000 km3 vinden we
terug in de diverse waterlopen.
Van deze totale hoeveelheid zoet water is
slechts 1 % gemakkelijk te winnen...
Momenteel leeft een derde van de wereld-
bevolking in gebieden die kampen met een
chronisch watertekort. In België verbrui-
ken we gemiddeld 102 liter water per per-
soon en per dag.

Via heel wat menselijke activiteiten komen
schadelijke stoffen in het water terecht (zie
voor een overzicht op blz. hiernaast).

Afvalwater
Bij ons wordt rioolwater gezuiverd, voor-
aleer het water weer in waterlopen geloosd
wordt, maar in heel wat ontwikkelingslan-
den loopt het afvalwater gewoon in de ri-
vieren. Dit afvalwater bevat massa’s orga-
nisch materiaal (fecaliën, voedselresten)
die aëroob door bacteriën worden afge-
broken. Hiervoor wordt veel O2 verbruikt,
waardoor andere in het water levende or-
ganismen in de problemen kunnen komen.
Afvalwater bevat ook zeer veel zwevende
deeltjes, waardoor het zonlicht wordt af-
geschermd en plantengroei bemoeilijkt
wordt. Ook dit resulteert in een vermin-
derde zuurstofgasconcentratie.

Een ander probleem vormen de ziektever-
wekkende micro-organismen die in

dergelijk afvalwater kunnen voorkomen,
denken we maar aan de verwekkers van
cholera en tyfus.
Industriële lozingen zijn dan weer ver-
antwoordelijk voor de aanwezigheid van
gevaarlijke chemicaliën zoals zware meta-
len, PCB’s e.d. Ook de aanwezigheid van
detergenten haalt de waterkwaliteit naar
beneden.

Nitraten en fosfaten
Om de landbouwopbrengsten te vergroten
wordt kwistig omgesprongen met mest-
stoffen, die rijk zijn aan fosfaten en nitra-
ten. Ook de uitwerpselen van vee zijn rijk
aan nitraten, waardoor de bodems in veel
landbouwstreken hiermee verzadigd zijn.
Met het regen- en grondwater kunnen ze
in rivieren terecht komen, waar ze de al-
gengroei stimuleren. Op zeker ogenblik
sterven deze algen, en voor het minera-
liseringsproces gebruiken de reducenten
weer grote hoeveelheden zuurstofgas, wat
andere organismen in zuurstofnood kun-
nen geraken.

Olie
Rampen met boorplatformen en olietan-
kers zijn jaarlijks verantwoordelijk voor
enorme vervuilingen. Olie is niet alleen
toxisch voor zeer veel organismen, het
blĳft ook aan de veren van vogels kleven
waardoor deze niet meer kunnen vliegen.
De olielaag op het water of op de kusten
belet bovendien het fotosyntheseproces.

Thermische vervuiling
Deze vervuilingsvorm valt minder op dan
de andere, maar is daarom niet minder ge-
vaarlijk. De tonnen koelwater die terecht
komen in de waterlopen veroorzaken over
een grote afstand een temperatuursteiging.
Hierdoor vermindert het oplossend vermo-
gen t.o.v. zuurstofgas, wat kritiek kan zijn
voor sommige planten- en diersoorten.
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MENS EN BODEM

Jaarlĳks neemt de wereldbevolking met zo’n
80 miljoen eenheden toe. Van een goeie 5
miljard in 1990 zijn we nu (begin 2011) met
bijna 7 miljard. Dit betekent niet alleen een
grote toename in water- en energiever-
bruik, maar ook een stĳging in de afval-
productie en een grotere vraag naar voed-
sel. Dit laatste impliceert meer weide- en
landbouwgronden, meer bemesting, meer
gebruik van pesticiden, grotere nood aan
water voor irrigatie...

In veel gebieden kunnen maar landbouw-
gronden bĳgewonnen worden mits ontbos-
sing. Onderstaande tabel geeft een idee
van de ontbossing op de verschillende con-
tinenten in de periode 2000 - 2005:

Beboste
oppervlakte % ontbost

Azië 8 442 000 km2 2,8
Z-Amerika 8 419 000 km2 2,7
N-Amerika 5 829 000 km2 5,1
Afrika 5 635 000 km2 2
Europa 3 099 000 km2 2,8
Oceanië 1 269 000 km2 3,7

Naargelang de streek gaat het grootste deel
van het ontboste oppervlak naar veeteelt
(vb. Zuid-Amerika) of naar de aanplant
van gewassen (vb. Azië).

Deze ontbossing is niet zonder gevolg voor
het milieu. Door het verdwijnen van de
bomen wordt er minder water verdampt,
waardoor de bodems rapper met water ver-
zadigd raken en de kans op overstromingen
toeneemt. Verder wordt de bodem minder
vastgehouden, waardoor de vruchtbare bo-
venlaag snel weg erodeert.

Door de verminderde transpiratie komt er

anderzijds minder water in de atmosfeer,
waardoor er minder kans is op neerlag,
wat dan weer kan resulteren in langere
droogteperiodes, wat zeker niet bevorder-
lijk is voor de plantengroei.

Voor de ontbossing op kleinere schaal
wordt dikwijls de vegetatie in brand gesto-
ken. Dit vernietigt niet alleen de bomen,
maar ook de strooisellaag en heel wat van
de kleinere diersoorten, waardoor de bio-
diversiteit wordt aangetast.

Voor het verbouwen van de gewassen kan
men zijn toevlucht nemen tot
• industriële landbouwtechnieken, die

gekenmerkt worden door monocultu-
ren op grote oppervlaktes, het gebruik
van veel meststoffen en pesticiden en
de bewerking met grote gespeciali-
seerde machines

• biologische landbouw, waar men
tracht de impact op het milieu tot een
minimum te beperken. Waar moge-
lijk, tracht men de laatste tijd zoveel
mogelijk in deze richting te denken.

Vooral het veelvuldig gebruik van pestici-
den heeft reeds heel wat inkt doen vloei-
en. Een schoolvoorbeeld is het gebruik
van DDT, een insecticide dat in de vorige
eeuw veelvuldig werd gebruikt, maar dat
zich blijkt op te stapelen in de voedselke-
ten (DDT wordt bijna niet uitgescheiden,
maar opgeslagen in de lichaamsvetten).
Ondertussen is het gebruik ervan in Eu-
ropa verboden, maar het wordt nog veel
gespoten in ontwikkelingslanden om de
muggen te verdelgen
die malaria versprei-
den of tegen tse-tse
vliegen die de slaap-
ziekte overdragen.
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Hoewel Azië de grootste populatie heeft kent Afrika de sterkste bevolkingsaangroei;
alleen Europa heeft een negatieve aangroei.

Vóór

Na

Wortels houden
grond vast

Vruchtbare bovenlaag
stroomt weg
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