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Voor een geslaagd bezoek aan de tentoonstelling
1. Mogen wij u voorstellen…
De nieuwe tijdelijke tentoonstelling Over leven in het X-treme neemt je deze keer mee naar extreme
leefmilieus. Voor ‘gewone’ organismen zoals de mens zijn deze ongeschikt, maar voor bepaalde
superspecialisten voelen zulke extreme omstandigheden louter normaal aan. Sommige organismen zijn
volledig aangepast aan blijvend extreme omstandigheden. Zij kunnen gedijen in het duister van de diepzee,
in de hete droge woestijn, in het hooggebergte of op de ijskappen aan de polen.
Er heersen extreme omstandigheden als het leven zich afspeelt op de grens van de biologische
mogelijkheden. Voor leven zijn immers een aantal onontbeerlijke basisvoorwaarden nodig zoals licht,
zuurstof, water en een gunstige temperatuur. Is er hieraan een belangrijk tekort of net een overdaad,
dan spreken we van een extreem leefmilieu. In de tentoonstelling ontdekken we vijf zones met
die extreme stress-factoren: extreme kou, extreme hitte, extreme droogte, zuurstoftekort en totale
duisternis. In een inleidend spel leer je waar op aarde zulke extremen voorkomen. Als mens zouden
wij er zonder extra bescherming en hulpmiddelen niet kunnen overleven.
Bij de meeste organismen zouden bij zulke omstandigheden de essentiële levensprocessen zoals
stofwisseling, groei, voortplanting, voortbeweging… uitvallen, maar sommige overlevingskunstenaars
zijn zo aangepast dat ze er zich perfect thuis voelen. In de tentoonstelling onderzoeken we de
vernuftige fysiologische aanpassingen die ze vertonen of ontrafelen we hun bijzonder gedrag dat ze
hebben ontwikkeld. Meer nog, in Over leven in het X-treme kan je het allemaal zelf meemaken.
Interactiviteit en beleving staan immers centraal in deze tentoonstelling bedoeld voor jong en oud.
Kijk, luister, voel en ontdek door middel van foto’s, filmpjes, experimenten en interactieve spelletjes
hoe extreme natuur jou beïnvloedt. Je ervaart zelf hoe het is om in deze gebieden te leven: vlij
je tegen de ijsmuur, steek je hand in de windtunnel of beklim de Mount Everest als een echte
avonturier. Probeer de dorst van een kameel te lessen of meet je longvolume en vergelijk dit met
mensen die in het hooggebergte leven. Probeer je in te leven in een vleermuis die motten vangt in
het donker. Zwemmen in water van - 2 °C zouden wij niet zo snel doen. Kom er achter hoe het kan
dat een Antarctische kabeljauw dat wel volhoudt. Op zandstranden kun je ‘s zomers je voeten flink
branden. Trek je schoenen uit en leer de trucs die woestijndieren gebruiken zodat zij hun voeten niet
verbranden. Overleef jij deze tentoonstelling wel?
Andere gerenommeerde instellingen: Over leven in het X-treme kwam tot stand in samenwerking met
het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis (Leiden) en het Deense science center Experimentarium
(Kopenhagen).
De tentoonstelling loopt van 15 oktober 2008 tot 30 augustus 2009. Ze is vooral gericht op jongeren
tussen 8 en 15 jaar, maar is eveneens ideaal voor familiebezoeken met jong en oud. De bevattelijke
uitleg is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels.

2. Educatieve omkadering
Over leven in het X-treme is een uiterst interactieve tentoonstelling waarbij de bezoekers via doeopstellingen zelf de vijf extreme stress-factoren uit de expo aan den lijve kunnen ondervinden.
Deze op zelfexploratie gerichte tentoonstelling vraagt om een zelfstandig bezoek, niet om een
groepsrondleiding. De educatieve dienst heeft daarom aanvullend twee speciale programma’s
uitgewerkt als begeleiding bij de tentoonstelling en als verdere uitdieping van dit thema.
Animatie X-treme
In deze animatie zoeken teams uit hoe bepaalde aanpassingen dieren kunnen helpen te leven in
extreme omstandigheden. Elk team kan bepaalde attributen verdienen waarmee ze hun dier beter aan
bepaalde omstandigheden kunnen aanpassen. Een leuke, actieve voorbereiding op het zelfstandig
bezoek aan de tentoonstelling.
Doelgroep: van derde leerjaar basisonderwijs tot tweede jaar secundair onderwijs
Duur: 75 minuten
Max: 20 deelnemers
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Rondleiding X-treme omstandigheden
In onze vaste tentoonstellingszalen gaan we op zoek naar dieren met bijzonder gedrag of vernuftige
fysiologische aanpassingen aan extreme factoren of extreme biotopen. Adaptatie door evolutie vormt
de rode draad bij deze rondleiding. Een leerrijke aanvulling op het zelfstandig bezoek aan de tijdelijke
tentoonstelling.
Doelgroep: van derde leerjaar basisonderwijs tot tweede jaar secundair onderwijs, jeugdgroepen,
volwassenen en senioren.
Duur: 75 minuten
Max. 15 deelnemers per gids

3. Praktische informatie
Wegwijs
Museum: Vautierstraat 29, B-1000 Brussel
Op- en afstapplaats (school)bussen: Waversesteenweg 260, B-1050 Brussel
Trein: station Brussel-Luxemburg (op 5-10 min.)
Metro lijn 1 halte Maalbeek – lijn 2 halte Troon (op 15 min.)
Bus MIVB 34 en 80 halte Museum (op 2 min.) | 38 en 95 halte Parnassus (op 5-10 min.)

Openingstijden Museum
Dinsdag tot en met vrijdag: 9.30 tot 16.45 uur
Tijdens herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie: 10 tot 18 uur
Zaterdag en zondag: 10 tot 18 uur
Sluitingsdagen: elke maandag, 1 januari, 1 mei, 25 december
Toegang tot de tentoonstelling Over leven in het X-treme volgens vaste uurregeling!

Tarieven
Toegang
vanaf 15 personen

Jongeren (2-25 jaar)

Volwassenen

Over leven in het X-treme

€5

€8

Toegangsticket Over leven in het X-treme geeft ook toegangsrecht in de permanente zalen.
Eén begeleider gratis per groep van 15 personen
Gratis toegang voor leerkrachten op vertoon van hun lerarenkaart
Rondleidingen
15 personen
per gids

Jongeren

Volwassenen
weekdagen

Volwassenen
WE en feestdagen

Animatie

€ 35

-

-

Themarondleiding
permanente zalen

€ 35

€ 62

€ 75

Reserveren
Reserveren is verplicht voor groepsbezoeken. Telefoneer hiervoor naar 02-627 42 52 (werkdagen van 9
tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur). Geen reserveringen mogelijk per brief, fax of e-mail.

B-dagtrips
Groepen kunnen voor een bezoek aan de tentoonstelling Over leven in het X-treme een B-dagtrip (nr.
511 of 512) aanvragen via groepen.nationaal@b-rail.be of 09-241 23 68. Je krijgt dan een voordelige
combinatieprijs voor het vervoer en de toegang. Groepen die met een B-dagtrip wensen te komen,
dienen eerst bij het museum te reserveren, vooraleer hun treinreis vast te leggen!
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Overzicht tentoonstelling
Inleiding: leven in extreme
omstandigheden
Van oerwouden en oceanen tot
woestijnen en hooggebergte, overal op
aarde is leven aanwezig. Hoe talrijk en
gevarieerd het leven ook is, onbegrensd
zijn de mogelijkheden niet. Het leven
vereist een aantal onontbeerlijke
basisvoorwaarden.

1.Wat zijn extreme
levensomstandigheden?
Alle levensvormen vertonen een
Extreme levensomstandigheden zijn op veel plekken op aarde te vinden.
samenhang met hun omgeving. Dit
zie je vooral heel duidelijk als de
omstandigheden extremer worden. Wanneer het leven zich afspeelt op de grens van de biologische
mogelijkheden vinden we allerlei specialisaties. Dit varieert van bijzonder gedrag tot vernuftige
fysiologische aanpassingen.
Wat wij als extreem ervaren is meestal ook niet ideaal voor andere
organismen. Mensen hebben in dat geval extra bescherming en hulpmiddelen
nodig om te kunnen overleven, andere organismen hebben ‘van nature’ de
nodige aanpassingen en kunnen zich handhaven.
Extreme levensomstandigheden ontstaan als er een tekort of juist een overdaad
is aan de basisvoorwaarden -water, geschikte temperatuur, licht, zuurstof, - voor
leven.
Echt extreem wordt het als levensprocessen dreigen te gaan haperen.
Levensprocessen zijn alle processen die te maken hebben met groei,
voortplanting, activiteit en stofwisseling.

2. Tekort aan basisvoorwaarden
Waar veel verschillende soorten gedijen is het blijkbaar goed toeven, op
soortenarme plekken zijn de omstandigheden kennelijk minder geschikt om
te kunnen overleven. Er is dan meestal een tekort aan één van de
basisvoorwaarden, soms zelfs aan meerdere.
Water
De aarde is een blauwe planeet, er is heel veel water. Leven en water
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, waar water ontbreekt, is leven
onmogelijk. Onze planeet is wat dat betreft dus heel geschikt voor leven. Toch
is niet overal water beschikbaar. Waar geen water is, ontstaat droogte.
Dit kan op plekken waar het erg warm is, maar ook waar het erg koud is, want
water in de vorm van ijs is in feite onbereikbaar.
Gunstige leefplekken
Temperatuur
Naast het effect van temperatuur op de beschikbaarheid van water is de
temperatuur een heel belangrijke factor voor het soepel verloop van levensprocessen. Er zijn weinig
levensvormen die gedijen op plekken met een erg hoge of erg lage temperatuur.

Licht
Wanneer zonlicht ontbreekt, is er geen energietoevoer. Zonlicht wordt door middel van fotosynthese
omgezet in bruikbare energie voor de levende wereld. Het zijn de groene planten die zonne-energie in
suikers, met andere woorden energie, vastleggen.
Leven wordt moeilijk als er te weinig of geen energie beschikbaar is.
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Zuurstof
De meeste organismen hebben zuurstof nodig om energie vrij te maken uit hun voedsel. In ijle lucht,
zoals in het hooggebergte, krijgen organismen een tekort aan zuurstof. Ook in dat geval ontstaan er
overlevingsproblemen omdat er bij zuurstofgebrek geen (goede) verbranding plaatsvindt.

3. Overdaad aan basisvoorwaarden
Behalve een tekort kan ook overdaad ongunstig zijn voor levensprocessen. Waar op aarde een te hoge
temperatuur of druk heerst, waar te veel UV straling is of te veel zout of zuur wordt aangetroffen,
ontbreken de meeste levensvormen.

Ongunstige leefplekken

4. Aanpassingen aan extreme levensomstandigheden
Onder echt extreme omstandigheden kunnen nog maar weinig soorten leven. Organismen die op de
grens van de biologische mogelijkheden leven, hebben speciale eigenschappen ontwikkeld waardoor
ze zich kunnen handhaven. Er zijn twee strategieën mogelijk.
Strategie één : de extreme situatie ontwijken
Schuilen is een snelle en succesvolle reactie op extreme omstandigheden, vooral wanneer deze
tijdelijk zijn of een seizoensritme hebben. Schuilen gaat meestal samen met inactief worden want
dat spaart energie. We spreken dan van een winterslaap, overwintering of een ruststadium, zoals bij
planten onder de vorm van zaden, sporen of cysten.
Strategie twee: aanpassing aan de extreme situatie
Sommige organismen zijn volledig aangepast aan blijvend extreme omstandigheden. Zij kunnen
gedijen in het duister van de diepzee, in de hete droge woestijn, in het hooggebergte, op ijskappen of
aan de polen. Ronduit spectaculair zijn organismen, zoals bacteriën in zwavelpoelen of in hete geisers,
die optimale groei en stofwisselingsactiviteit vertonen onder omstandigheden die voor de meeste
andere juist dodelijk zijn.

5. Voordelen van leven op een extreme plek
Leven op de grens van het extreme heeft niet alleen maar nadelen. Omdat slechts weinig soorten het daar
volhouden, hoeven voedsel en leefruimte door veel minder organismen gedeeld te worden. Er is dan ook
minder kans op ontmoetingen met roofdieren, parasieten of ziektes.
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Overzicht modules (zie ook plattegrond p. 8)
Inleidend spel

Op zoek naar extremen: Zoek op de wereldkaart de meest extreme plaatsen op aarde.

Extreme Koude
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14

Deze filmfragmenten doen je bibberen.
IJsmuur. Laat je handafdruk achter op het ijs.
Wind bedriegt. De wind is niet zo koud als je denkt.
Water slurpt warmte. Voel je verschil tussen lucht en water van dezelfde temperatuur?
Overleven in koud water. Ga na wat de overlevingskansen van een drenkeling zijn bij
verschillende watertemperaturen.
Een warme jas van vet. Meet je vetlaag en vergelijk met die van een zeehond.
Kijken naar temperatuur. Een wartmtegevoelige camera kleurt je lichaam volgens de temperatuur.
Een vacht vangt lucht. Vergelijk de vacht van een ijsbeer, rund, zeehond en rendier met je eigen
huid onder microscoop.
SUPERcoole eekhoorn. Een toendra-eekhoorn in winterslaap gaat onder nul zonder te bevriezen.
Kouwe kikker. Open de diepvries en de Noord-Amerikaanse boskikker komt terug tot leven.
Hoe groter, hoe warmer. Zoek uit hoe de ijsbeer voordeel haalt uit zijn grootte.
Poolexpeditie. Mensen zijn niet aangepast aan overleving in extreme kou. De techniek helpt.
Antivries-vis. Hoe kan de Antarctische ijsvis zwemmen in water van -2°C?
Overleven in de kou. Maak je eigen super-overlever voor extreem koude gebieden.

Extreme Hitte
H1
H2
H4
H6
H7
H8

Deze filmfragmenten doen je zweten.
Verschroeiende hitte. Rangschik de organismen volgens hun weerstand tegen hitte.
Snavel als airco. Voel het effect van een koelhijgende struisvogel.
Niet aanraken! Verbrand je voeten niet! Hoe overleven woestijndieren dit?
Heethoofd. Verklaar de koorts van de oryx.
Overleven in de hitte. Maak je eigen super-overlever voor extreem warme gebieden.

Zuurstofgebrek
L1
L3
L4
L5
L6
L7

Deze filmfragmenten doen je naar lucht happen.
Bergbeklimmen. Stuur een foto van je klimervaring naar je vrienden.
Zuurstof geeft lucht. Adem uit en kijk hoeveel zuurstof je uitstoot.
Speciaal bloed. Wat maakt de Indische gans tot een hoogvlieger?
Superlongen. Vergelijk uw longvolume met dat van bergbewoners.
Draagbare zuurstof. Bergbeklimmers en piloten van jachtvliegtuigen hebben een zuurstofvoorraad nodig.

Extreme Droogte
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A9

Deze filmfragmenten doen je snakken naar water
Water in je lijf. Breng de weegschaal in evenwicht en je weet hoeveel water je lichaam bevat.
Zonder water geen leven. Rangschik de organismen volgens hun weerstand tegen uitdroging.
Supersnelle zuipschuit. Probeer de dorst van de kameel te lessen.
Geen teken van leven. Spoel de film heen en weer en merk hoe de valse roos van Jericho weer
tot leven komt.
Watertank met doornen. Zie hoe een saguarocactus kan opzwellen na een regenbui.
Mist-oogst. Probeer zoals de woestijnzwartlijfkever water op te vangen uit de mist.
Hoe zuinig kun je zijn? Zoek uit hoe Mongoolse gerbils overleven zonder te drinken.

Duisternis
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Deze filmfragmenten ontsluieren je de geheimen van de duisternis.
Grottenexpeditie. Kun je dieren vinden op de tast in de pikdonkere grot?
Ogen? Niet nodig! De blinde grottenvis gaat op zijn gevoel af.
Extra lange poten. Zoek uit welk voordeel de blinde grottenkever uit zijn langere poten haalt.
Kijken met je oren. Beeld je in dat je een vleermuis bent, op zoek naar een prooi in het donker.
Licht in de duisternis. Herken de diepzeedieren aan hun lichtpatroon.
Diepzeekokerworm. De film toont hoe reuzenkokerwormen leven in het donker.
Over leven in het X-treme - didactisch dossier - Educatieve Dienst
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Plattegrond

koude (C)
hitte (H)
zuurstofgebrek (L)
droogte (A)
duisternis (D)
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Tentoongestelde soorten
1. Koude
Specimen
Gewone zeehond / Phoca vitulina
Toendra-eekhoorn / Spermophilus parryii
Noord-Amerikaanse boskikker / Rana sylvatica
IJsbeer / Ursus maritimus
Antarctische ijsvis / Dissostichus mawsoni
Ook te zien
Foto’s met warmtegevoelige camera: kat, gekko, papegaai, schorpioen, schaap en
landschildpad (na het zonnebaden!).
Vacht: Ijsbeer, koe, zeehond, rendier (winter en zomervacht), schaap, geit, konijn
Huid: Alligator

2. Hitte
Specimen
Struisvogel / Struthio camelus
Arabische oryx / Oryx leucoryx
Ook te zien: Foto’s of Filmfragmenten
Helmparelhoen / Numida meleagris
Californische woestijnschildpad / Gopherus agassizii
Pompeii-worm / Alvinella pompejana
Woestijnmier / Cataglyphis bicolor
Geiserbacterie / Thermus aquaticus
Diepzee geiserbacterie / Archaea 121
Dwergpofadder / Bitis peringueyi
Woestijnhagedis / Meroles anchietae
Zonzwartlijfkever / Onymacris plana

3. Zuurstofgebrek
Specimen
Indische gans / Anser indicus
Jak / Bos grunniens

4. Droogte
Specimen
Kameel / Camelus bactrianus
Valse roos van Jericho / Selaginella lepidophylla
Saguarocactus / Carnegiea gigantea (model)
Woestijnzwartlijfkever / Stenocara sp.
Mongoolse gerbil / Meriones unguiculatus (in terrarium)

5. Duisternis
Specimen
Blinde grottenkever / Aphaenops cerberus
Blinde grottenvis / Astyanax fasciatus mexicanus
Gewone dwergvleermuis / Pipistrellus pipistrellus
Ook te zien: Filmfragmenten
Hengelvis / Ceratias holboelli
Bijlvis / Sternoptyx obscura
Vuurvlieg-pijlinktvis / Watasenia scintillans
Roeipootkreeftje / Pleuromamma xiphias
Diepzeekokerworm / Riftia pachyptila
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Inhoud tentoonstelling
Inleidend spel
Op zoek naar extremen: Zoek op de wereldkaart de meest extreme plaatsen op aarde

1. De koudste plek op aarde

Vostok - Antarctica

-89,2 °C

Koudste plek op aarde

Oimekon - Siberië
Northice - Groenland
Snag -Yukon - Canada
Ust-Shchugor Rusland
Ifrane - Marokko

-67,8 °C
-66,1 °C
-63 °C
-55 °C
-23,9 °C

Koudste plek van het Noordelijk halfrond
Koudste plek van het Noordpoolgebied
Koudste plek van Noord-Amerika
Koudste plek van Europa
Koudste plek van Afrika

2. De heetste plek op het land

Al Aziziyah - Libië - Afrika
Death Valley - Californië – VS
Tirat Tsvi - Israël
Cloncurry - Queensland - Australië
Sevilla - Spanje
Rivadavia - Argentinië

58 °C

56,7 °C
53,9 °C
53,1°C
50°C
48,9°C

Heetste plek op aarde
Heetste plek van Noord-Amerika
Heetste plek van Azië
Heetste plek van Oceanië
Heetste plek van Europa
Heetste plek van Zuid-Amerika

3. De plek met het minste zuurstof in de lucht!

Mount Everest - Nepal - Tibet 8850 m

Hoogste berg op aarde

K2 - Pakistan - China
Kilimanjaro -Tanzania
Mount McKinley - Alaska
Aconcagua - Argentinië
Elbroes - Rusland
Mont Blanc - Frankrijk

Op een na de hoogste berg ter wereld
Hoogste berg van Afrika
Hoogste berg van Noord-Amerika
Hoogste berg van Zuid-Amerika
Hoogste berg van Europa
Hoogste berg van de Alpen

8611 m
5895 m
6194 m
6960 m
5642 m
4808,45 m

4. De droogste plek op aarde

Atacama woestijn - Chili

< 0,1 mm

Droogste plek op aarde

Wadi Halfa - Soedan
Batagues - Mexico
Aden - Jemen
Mulka - Zuid-Australië

< 2,5 mm
30,5 mm
25,4 mm
101,6 mm

Droogste plek van Afrika
Droogste plek van Noord-Amerika
Droogste plek van Azië
Droogste plek van Oceanië

5. Het diepste punt in de oceaan

Marianentrog - Stille Oceaan

-10 900 m Diepste punt in de oceaan

Tongatro - Stille Oceaan
Puerto Ricotrog - Atlantische Oceaan
Diamantinatrog - Indische Oceaan
Zuid-Sandwichtrog - zuidelijke Atlantische Oceaan
Noordzee

-10 880 m
-8648 m
-8047 m
-8428 m
-700 m

6. De langste grot op aarde

Op een na diepste punt in de oceaan
Diepste punt van de Atlantische Oceaan
Diepste punt van de Indische Oceaan
Diepste punt van de zuidelijke Atlantische Oceaan
De gemiddelde diepte van de Noordzee is slechts 95 meter!

Mammoetgrot - Kentucky – VS 550 km lang

Langste grot op aarde

Optimisticeskaja – Oekraïne
Shuanghedongqun - Guizhou - China
Bullitagrot - Northern territory - Australië
Toca da Boa Vista - Brazilië

De op een na de langste grot
Langste grot van Azië
Langste grot van Oceanië
Langste grot van Zuid-Amerika

10

180 km lang
54 km lang
105 km lang
97,3 km lang
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Zone 1: leven in extreme kou
Over het algemeen geldt dat het leven zich moet beschermen tegen te extreme kou. In een te koude
omgeving kan een organisme onderkoeld raken of zelfs bevriezen. Bevriezing levert een groot gevaar
op voor alle organismen.

1. Extreme kou?
Het temperatuurverloop op de hele aarde heeft een spreiding van maar liefst 147 ºC. Het minimum van
-89,2 ºC is gemeten in Vostok (Antarctica) en het maximum van 58 ºC in Al Azízíyah (Libië).
Grote temperatuurverschillen zijn voor levende organismen extreem, vooral als deze optreden in
een kort tijdsbestek. Mensen ervaren omgevingstemperaturen van 10 tot 30 ºC als normaal. Er leven
echter ook mensen in gebieden waar de temperatuur tot - 40 ºC zakt. Temperaturen lager dan het
vriespunt zijn voor de meeste organismen gevaarlijk.
Als het te koud, is komt de werking van allerlei interne processen in het gedrang. Bijvoorbeeld,
enzymen die aan de basis liggen van stofwisselingsprocessen in het lichaam werken dan niet meer
goed.
Een organisme bestaat voor een groot deel uit water. Water dient als bouwstof, als transportmiddel
voor zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen en als oplosmiddel waarin chemische reacties
plaatsvinden. Voor al deze functies moet het wel vloeibaar zijn en niet bevroren. Als het water ten
gevolge van bevriezing niet meer beschikbaar is, komt het voortbestaan van dat organisme in gevaar.
Bovendien raken cellen beschadigd als de celinhoud bevriest: water zet uit bij bevriezing waardoor de
celwand lek raakt.

2. Verdedigingsmechanismen tegen kou
Organismen hebben verschillende verdedigingsmechanismen tegen afkoeling ontwikkeld. Ze kunnen
zelf warmte produceren of juist, op diverse manieren, warmteverlies voorkomen.
Bewegen is een effectieve manier om warmte te produceren: spiercellen die actief zijn zorgen
inwendig voor extra warmte. Ook bibberen en klappertanden helpen om de ‘binnentemperatuur’ wat
op te voeren. Warmteverlies tegengaan, dus voorkomen dat de ‘binnentemperatuur’ te veel daalt,
gebeurt door de bloedvaten te vernauwen: de doorbloeding van de huid wordt dan minder zodat langs
die weg minder warmte verloren gaat. Het warme bloed blijft dan vooral stromen rondom de organen
en de hersenen.
Over leven in het X-treme - didactisch dossier - Educatieve Dienst
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Isoleren met behulp van haren, veren of vetlagen is eveneens een ideaal mechanisme dat
warmteverlies beperkt. Een groot lichaam biedt tevens een voordeel. Warmteverlies gaat via
de huidoppervlakte en die is relatief kleiner ten opzichte van het volume bij een groter dier.
Bepaalde dieren ontwijken de extreme kou en houden een winterslaap, een staat van voortdurende
(te) lage lichaamstemperatuur (hypothermie).
Nog andere dieren vertonen bijzondere aanpassingen en trotseren op die wijze extreme kou.

Isoleren
Wind bedriegt (C3)
Je eerste en dunste jasje is het laagje opgewarmde lucht dat zich vormt rondom je lichaam.
Dit omhullende laagje werkt isolerend zolang het stilstaat. Als het waait, wordt het isolerende
‘luchtjasje’ weggeblazen. Daardoor verlies je lichaamswarmte. Je denkt dat het kouder wordt,
maar de omgevingstemperatuur blijft gelijk. Hoe meer wind, hoe kouder het aanvoelt (wind chill
effect). De wind neemt je in de maling.
Water slurpt warmte (C4)
Water voelt kouder aan dan lucht van dezelfde temperatuur. Dat komt doordat warmtegeleiding
in water vier keer sneller gaat dan in lucht. In water gaat je lichaamswarmte dus veel sneller
verloren en koel je eerder af.
Een warme jas van vet (C6)
Dankzij een onderhuidse vetlaag
van ongeveer vijf centimeter dikte
blijft een zeehond lekker warm,
ook al is het zeewater ijskoud. Zijn
lichaamswarmte kan nauwelijks via
de blubber ontsnappen, omdat vet
de warmte slecht geleid. Tegelijkertijd
vormt het vet ook een barrière voor de
kou van het water.
Kijken naar temperatuur (C7)
Een warmtegevoelige camera maakt
met kleuren temperatuur zichtbaar.
Warme plekken kleuren geel en
koude blauw. Naakte huid, vooral waar
lichaamswarmte afgegeven wordt via
het bloed vlak onder de huid is geel Gewone Zeehond Phoca vitulina
gekleurd (warm). Waar de bloedvaten De zeehond verliest in het koude zeewater haast geen lichaamswarmte.
zijn samengetrokken of het lichaam
bedekt is door haar, vet of kleding zodat de warmte niet kan ontsnappen, is het beeld blauw
(koud). Zoogdieren en vogels hoeven geen kleren: hun vet, vacht of verenkleed isoleert ze.
Een vacht vangt lucht (C8)
Dieren die hun temperatuur van binnenuit regelen
(endotherm) zijn meestal tegen de kou beschermd
door haren of veren. Tussen die haren of veren
blijft lucht hangen. Stilstaande lucht isoleert. Hoe
meer en hoe langer de haren, hoe slechter de lucht
ertussen kan bewegen en dus hoe beter de isolatie.
Lichaamswarmte verplaatst zich niet door stilstaande
lucht. Evenmin dringt omgevingslucht naar binnen.

De menselijke vacht stelt niet zoveel meer voor, kleding werkt bij ons beter als isolatie. Onze vacht
doet bij kou nog wel zijn best om lucht vast te houden: we krijgen dan kippenvel.
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Hoe groter hoe warmer
Hoe groter een lichaam, hoe meer inhoud het heeft
in verhouding tot zijn oppervlak. Warmteverlies gaat
via het oppervlak. Omdat een groter dier dus relatief
minder buitenkant heeft, loont het om in extreme kou
zo groot mogelijk te zijn, zoals de ijsbeer.

Als een kubus twee keer zo groot wordt, neemt het volume acht keer toe en de oppervlakte slechts vier keer.

Compacte beer (C11)
De ijsbeer (Ursus maritimus) is een van de
grootste berensoorten. Hij is drie meter lang
en weegt zevenhonderd kilo. Zijn omvang helpt
hem warm te blijven. Hoe groter, hoe meer
cellen die tijdens hun stofwisseling warmte
produceren. En ook: hoe groter, hoe kleiner
het huidoppervlak in verhouding tot de inhoud.
Omdat warmteverlies via de huid gaat en een
groter dier dus relatief minder ‘buitenkant’ heeft
dan een kleiner dier, koelt een ijsbeer niet snel af.
Door zijn compacte lichaamsbouw houdt de ijsbeer zijn
warmte goed vast.

Winterslaap
Verschillende dieren kunnen een koude winter doorstaan door een winterslaap te houden. Een
stofwisseling op een laag pitje in combinatie met een vertraagde hartslag en ademhaling, spaart
energie. Vrijwel alle dieren in winterslaap koelen af tot zo’n 8 ºC en teren op hun vetreserves.
Sommige organismen gaan nog verder en kunnen extreem koude omstandigheden overleven.
Voorbeelden hiervan zijn de toendra-eekhoorn en de Noord-Amerikaanse boskikker.
Supercoole eekhoorn (C9)
Een toendra-eekhoorn (Spermophilus parryii) in winterslaap heeft een lichaamstemperatuur
van -3 °C. Dat is 11 °C lager dan andere dieren die hun stofwisseling, hartslag en ademhaling op
een laag pitje zetten en zo de winter trotseren. De toendra-eekhoorn verandert niet in een brok
ijs. Voor bevriezing zijn ‘kernen’ nodig waar de kristallisatie kan beginnen. De lichaamsvloeistof
van de toendra-eekhoorn mist zulke kernen.
Kouwe kikker (C10)
Tijdens zijn overwintering bestaat de Noord-Amerikaanse
boskikker (Rana sylvatica) voor tweederde uit ijs. Het is een
ectotherm dier: zijn lichaamstemperatuur is afhankelijk van
zijn omgeving. Hij is een van de weinige dieren die tegen
bevriezing kunnen. Zijn truc zit in het feit dat ijsvorming
alleen tussen de lichaamscellen plaatsvindt en niet in de
cellen zelf. Die hebben een hoge suikerconcentratie, wat
bevriezing tegengaat. Als cellen bevriezen, raken ze lek
en gaan kapot. Dit komt omdat het water in de cellen bij
bevriezen uitzet en zo de cel doet scheuren.

De Noord-Amerikaanse boskikker is tegen
bevriezing bestand.
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Antivries
Antivries-vis (C13)
De Antarctische ijsvis (Dissostichus mawsoni) heeft antivries-eiwitten in zijn bloed. Deze
binden zich aan ijskristallen en stoppen de groei ervan. Dat houdt het bloed vloeibaar, terwijl
de vis zwemt in water van -2 ºC. Normaal bevriest water bij 0 ºC. In zeewater verlaagt zout de
temperatuur waarbij bevriezing begint. Dit soort ‘vriespuntverlaging’ kennen we ook van autoantivries. Vissen-antivries werkt heel anders: het stelt bevriezing niet uit maar weet dit zelfs
helemaal te voorkomen.
Overleven in de kou (C14)
In een koude omgeving lopen dieren die hun lichaamstemperatuur van binnenuit regelen
(endotherm) gevaar voor onderkoeling. Een grote, compacte lichaamsbouw is een goede
oplossing om warm te blijven. Grote dieren produceren meer warmte dan kleine dieren. En ze
hebben een relatief klein huidoppervlak in verhouding tot hun lichaamsinhoud. Daardoor verliezen
ze weinig van hun lichaamswarmte.

Zone 2: leven in extreme hitte
1. Extreme hitte?
Hoge omgevingstemperaturen zijn voor de
meeste planten en dieren levensgevaarlijk.
Bij hitte werken eiwitten, vooral enzymen
die allerlei levensprocessen aansturen,
minder goed. Ze gaan zelfs kapot,
waardoor het organisme sterft. Hoe
goed een hoge temperatuur kan worden
weerstaan verschilt van soort tot soort.
De hoogste temperatuur op land (58 ºC) is
gemeten in Al Azízíyah in Libië. In oceanen is
de hoogste watertemperatuur te vinden rond
geisers op de bodem van de diepzee. Hitte die
uit de aarde ontsnapt doet de temperatuur op
die plekken tot 400 ºC oplopen.
Extreem heet: diepzeegeiser
Grote verschillen in temperatuur zijn voor
levende organismen extreem, vooral
als ze in een kort tijdsbestek optreden. Mensen ervaren omgevingstemperaturen van 10 ºC tot 30
ºC als normaal. Er leven echter ook mensen in gebieden waar de temperatuur oploopt tot 40 ºC.
Temperaturen hoger dan 40 ºC zijn voor de meeste organismen gevaarlijk. Onze lichaamstemperatuur
bedraagt normaal 37 ºC, 40 ºC is al hoge koorts en 42 ºC koorts is levensbedreigend.

Verschroeiende hitte (H2)
De meeste zoogdieren, ook mensen, gaan dood als ze langere tijd worden blootgesteld aan
temperaturen hoger dan 42 ºC. Zoogdieren reguleren hun lichaamstemperatuur van binnenuit
(endotherm). Warmte van de stofwisseling wordt gebruikt om het lichaam op een constante temperatuur
van ongeveer 37 ºC te houden ongeacht de omgevingstemperatuur. Wordt de omgevingstemperatuur te
hoog dan kunnen ze overtollige warmte niet kwijt. Oververhitting is het gevolg.
Vogels hebben evenals zoogdieren een constante lichaamstemperatuur. Ook zij kunnen
dus oververhit raken als ze de door henzelf geproduceerde warmte niet kwijt kunnen. Hun
lichaamstemperatuur ligt rond 40 ºC, twee graden hoger dan bij zoogdieren. Ze kunnen een
omgevingstemperatuur tot 44 ºC verdragen.
Dieren die hun lichaamstemperatuur niet zelf kunnen regelen (ectotherm) zoals reptielen,
nemen de omgevingstemperatuur aan. Zij kunnen iets hogere temperaturen weerstaan dan
zoogdieren en vogels. De Californische woestijnschildpad schrikt zelfs niet terug voor 45 ºC.
14
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2. Verdedigingsmechanismen tegen oververhitting
Er zijn structurele aanpassingen die er voor zorgen dat bepaalde organismen hoge temperaturen
kunnen trotseren en oververhitting voorkomen. Thermofiele bacteriën houden het uit in
warmwaterbronnen of beschermen andere dieren (Pompeii-worm) die daar leven.
Verdamping zorgt ook voor afkoeling. Beschikt een dier niet over zweetklieren, dan kan zelfs een
snavel als koelsysteem werken, zoals bij de struisvogel.
Sommige dieren overleven hete plekken dankzij aangepast gedrag, al of niet in combinatie met
fysiologische aanpassingen (oryx).

Structurele aanpassingen
Verschroeiende hitte (H2)
De Pompeii-worm (Alvinella pompejana) overleeft watertemperaturen tot 50 ºC. Hij leeft
op de bodem van de diepzee in de buurt van warmwaterbronnen (‘black smokers’). Hier
komt water van 400 ºC uit de zeebodem dat zich mengt met kouder zeewater. De worm is
bedekt met haarachtige structuren,
bestaande uit hittebestendige
bacteriën die bescherming bieden
tegen oververhitting.
Sommige soorten bacteriën zijn
echte hitte-kampioenen. Ze leven
zelfs in hete bronnen en geisers,
waar ze het bij 90 ºC prima
uithouden (geiserbacterie, Thermus
aquaticus). Zulke warmteminnende
bacteriën worden ‘thermofiel’
genoemd, naar hun voorkeur voor
hitte. Ze bezitten speciale eiwitten
die bij hoge temperaturen niet
kapotgaan. Een van deze eiwitten
is een bijzonder enzym (Taq
polymerase). De mens gebruikt
deze bijzondere enzymen voor
toepassingen in de biotechnologie.

De geiserbacterie (in cirkel)

121 ºC is de hoogst bekende temperatuur waarbij leven gevonden is. Het gaat om een
geiserbacterie uit de diepzee die bij warmwaterbronnen (‘black smokers’) leeft. Hier komt
water van 400 ºC uit de zeebodem, dat zich mengt met kouder zeewater. De geiserbacterie
behoort tot de Archaea, een groep die tot de oudste levensvormen op aarde worden gerekend.
Archaea betekent ‘oer-oud’. De naam Archaea 121 verwijst naar zijn eigen temperatuurrecord.
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Verdamping
Als bij hogere temperaturen de verdamping toeneemt, bestaat er kans op uitdroging. Oververhitting is

een gevaar maar door af te koelen via verdamping ontstaat een nieuw gevaar, namelijk uitdroging.
Zweten is cool

Zweet op je huid koelt heel goed. De verdamping van het zweet kost namelijk veel warmte, die je via
je huid kwijtraakt. Dat heeft een verkoelend effect. Normaal zweet je ongeveer een halve liter per dag.
Bij heel warm weer is dat wel drie keer zo veel. Om uitdroging te voorkomen moet je dan veel water
drinken. Ook moet je de zouten aanvullen die je via het zweten verliest.

Overtollige warmte verlaat als zweet het lichaam en verdampt.

Snavel als airco (H4)
Bij gebrek aan zweetklieren gebruiken vogels
hun snavel als koelsysteem. Op het heetst van
de dag begint een struisvogel (Struthio camelus)
spontaan te hijgen, wat de luchtstroom door zijn
mondholte vergroot. Het vocht in de mondholte
verdampt wat hetzelfde verkoelende effect heeft
als zweten. Het ‘koelhijgen’ van de struisvogel
gaat tien keer zo snel als de normale ademhaling
en heeft niets te maken met buiten-adem-zijn na
inspanning.

De struisvogel raakt via een versnelde ademhaling
overtollige warmte kwijt.

Aangepast gedrag
Sommige dieren kunnen dankzij bepaald gedrag overleven op zeer hete plekken. Bijvoorbeeld door
direct contact met de grootste hitte te minimaliseren. In de woestijn is dat het grondoppervlak dat
bakkend in de zon enorm heet kan worden. Enkele voorbeelden:
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Niet aanraken (H6)
De dwergpofadder (Bitis peringueyi) heeft een speciale manier van voortbewegen (sidewinding).
Slechts twee, steeds wisselende, stukjes van zijn lange slangenlijf raken tijdens het kronkelen de
grond.
De woestijnhagedis (Meroles anchietae) voert een dansje uit als de grond hem te heet onder
de voeten wordt. Hij tilt gelijktijdig een tegenovergestelde voor- en achterpoot op om die af te
laten koelen. Daarna zijn de andere twee poten aan de beurt. Wordt het zand te heet voor deze
truc dan duikt de hagedis onder in het zand en zwemt naar beneden waar het koeler is.
De zonzwartlijfkever (Onymacris plana) rent sneller dan ieder ander insect ter wereld. Hij kan
een meter per seconde afleggen. Tijdens het rennen raken zijn pootjes nauwelijks de grond.
In de woestijn kan de temperatuur midden op de dag oplopen tot 55 ºC. De woestijnmier
(Cataglyphis bicolor) is dan de enige die nog actief is. Hij kan het volhouden door het contact
met het gloeiend hete zand zo klein mogelijk te maken. Razendsnel, met wel een meter per
seconde, rent hij op zijn hoge poten rond. Tussendoor zoekt hij schaduwplekjes op.
Heethoofd (H7)
In de woestijn loopt de lichaamstemperatuur
van de Arabische oryx (Oryx leucoryx)
op het heetst van de dag op tot 42 ºC.
Dat is ongeveer 5 ºC hoger dan bij andere
zoogdieren. Dankzij zijn ‘koorts’ komt de
temperatuur van de oryx dichtbij die van de
omgeving. Zweten wordt zo uitgesteld. Dat
spaart water. Bovendien graaft hij een rustplek
in de schaduw, waar hij warmte afgeeft aan
het koele zand. Ook ‘s nachts raakt hij zijn
extra warmte geleidelijk kwijt.
Overleven in de hitte (H8)
In een warme omgeving lopen dieren die hun
lichaamstemperatuur van binnenuit regelen
(endotherm) gevaar voor oververhitting. Een
kleine lichaamsbouw met lange ledematen
en grote oren zijn goede oplossingen die
Arabische oryx
oververhitting voorkomen. Dit zorgt voor
voldoende huidoppervlak en bevordert zo afkoeling. Bovendien produceren kleine dieren minder
warmte dan grote dieren, wat de noodzaak tot afkoelen verkleint.
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Zone 3: leven met zuurstofgebrek
De meeste organismen hebben zuurstof nodig om energie vrij te maken uit hun voedsel. Alle energie
in voedsel heeft zonlicht als bron, het zijn de groene planten die zonne-energie in suikers vastleggen.
Daaruit volgt de keten van eten en gegeten worden: suikers in de planten als voedselbron voor
planteneters die vervolgens gegeten kunnen worden door vleeseters.

1. Zuurstof, toegang tot energie
De lucht in de atmosfeer die ons omringt en die we inademen bestaat voor 21% uit zuurstof. Op
zeeniveau (waar de barometer 1 atmosfeer luchtdruk aangeeft) heeft de zuurstof dus een druk van
eenvijfde atmosfeer. Op de hoogste bergtop ter wereld, Mount Everest in de Himalaya (8850 meter),
is nog slechts eenderde van die zuurstofdruk over vanwege het steeds ijler worden van de lucht bij
toenemende hoogte.
Zuurstof geeft lucht (L4)
In rust heb je als mens ongeveer een kwart
liter zuurstof per minuut nodig. Bij inspanning
kan dit oplopen tot het tienvoudige. Je kunt
maar heel kort zonder zuurstof, hooguit
een paar minuten. In uitgeademde lucht
zit vier tot vijf procent minder zuurstof dan
in de ingeademde lucht. De zuurstof wordt
verbruikt bij de verbranding van suikers
waardoor energie beschikbaar komt.

Schematische voorstelling van de vitale capaciteit. Dit is het
bruikbare longvolume: de maximale hoeveelheid uitgeademde
lucht na een maximale inademing. (uit Macro Micro 5, 1994)

2. Leven in ijle lucht
De hoogste menselijke bewoning vinden we op 5340 meter in de Andes, op de berg Aucanquilcha.
Nog hoger is de lucht te ijl om voldoende zuurstof in te kunnen ademen.
Mensen die permanent in het hooggebergte leven zijn aangepast aan het lage zuurstofgehalte in de
atmosfeer. Ze hebben een groter longvolume en meer rode bloedcellen om zuurstof door het lichaam
te vervoeren. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof van de longen naar alle weefsels in het lichaam.
Zodra de lucht te ijl is hebben mensen extra zuurstof nodig.
Dieren die in het hooggebergte leven of er op andere manieren mee te maken krijgen hebben hun
eigen aanpassingen om zuurstofgebrek tegen te gaan. Dat kunnen speciale rode bloedcellen zijn maar
ook extra grote longen. Hieronder twee voorbeelden:
Speciaal bloed (L5)
De rode bloedcellen van de Indische gans (Anser indicus) nemen gemakkelijker zuurstof op dan
normaal. Dat is nodig voor haar jaarlijkse trektocht over het Himalayagebergte, op 9 kilometer
hoogte. De ijle lucht bevat slechts eenderde van de hoeveelheid zuurstof op zeeniveau. Door de
snelle zuurstofbinding van zijn hemoglobine lukt het de gans toch om op deze extreme hoogte
voldoende zuurstof te bemachtigen.
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Superlongen (L6)
De longen van de jak (Bos grunniens), een
hooggebergtebewoner, zijn groter dan
die van andere runderen van vergelijkbare
afmetingen. Ze zijn ongeveer twee keer
zo groot als die van onze koe. Een extra
paar ribben geeft zijn borstkas hiervoor
voldoende omvang. Bovendien is zijn
luchtpijp extra breed en soepel, waardoor
hij sneller kan ademen. Door deze
aanpassingen krijgt hij per ademhaling
extra veel lucht binnen, en kan hij genoeg
zuurstof opnemen. Op grote hoogten bevat
de lucht minder zuurstof dan op zeeniveau.
Draagbare zuurstof (L7)

De longen van de jak zijn ongeveer twee maal zo groot als die
van een koe.

Boven een hoogte van 7000 meter nemen
bergbeklimmers meestal zuurstofflessen mee. Hoe hoger, hoe ijler de atmosfeer en hoe lager
de luchtdruk. Op de Everest (8850 meter) is de luchtdruk maar eenderde van die op zeeniveau.
Hoewel de samenstelling van de lucht gelijk blijft, daalt de hoeveelheid zuurstof hoog in de
bergen. Zonder zuurstof red je het niet. Je lichaam past zich wel geleidelijk aan door meer rode
bloedcellen te maken voor de zuurstoftoevoer.

3. Leven zonder zuurstof
Er zijn organismen die zonder zuurstof kunnen leven. Bijvoorbeeld bepaalde soorten bacteriën voor
wie zuurstof zelfs giftig is. Zij worden anaëroob (zonder lucht) genoemd.
Echt zuurstofloze plekken op aarde kunnen ontstaan in modder en in diep stilstaand water. Indien er
toch zuurstof binnendringt, dan kan die door de aanwezige micro-organismen, waarvoor zuurstof niet
giftig is, worden verbruikt.
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Zone 4: leven in extreme droogte
Voor levende organismen is water onontbeerlijk. Water
dient als bouwstof, als transportmiddel voor zuurstof,
voedingsstoffen en afvalstoffen en als oplosmiddel
waarin chemische reacties plaatsvinden. Leven in woestijnen
met minder neerslag dan 250 mm per jaar en met soms
lange droogteperioden kan zonder meer extreem genoemd
worden. De meeste neerslag ooit gemeten (op jaarbasis) is
13,3 meter te Lloro in Colombia. De minste regen, minder dan
eentiende millimeter, valt in de Atacama Woestijn in Chili.

1. Zonder water, geen leven (A3)
Bepaalde organismen zijn minder gevoelig voor uitdroging
dankzij diverse aanpassingen. Sommige mossen, bepaalde
Water is van levensbelang voor alle organismen
muggenlarven, schelpdieren in de getijdenzone en zelfs
op aarde.
regenwormen en sommige kikkers kunnen tijdelijk grote
hoeveelheden van hun lichaamsvocht verliezen en later weer
aanvullen zonder daarbij schade op te lopen (zie onderstaande tabel).
Organisme

Maximaal waterverlies

Kleine vogels

tot 8%

Meeste zoogdieren (ook mens)

tot 12%

Bruine rat

tot 15%

Kameel

30%

Europese kikker

tot 35%

Kevers uit gematigde gebieden

tot 45%

Woestijnpad

48%

Meeste planten

50%

Tepelhoorn

tot 60%

Keverslak

75%

Woestijnkever

75%

Regenworm

75%

Mos

tot 90%

Valse roos van Jericho

97%

Larve van dansmug

97%
Tabel tolerantie waterverlies (zie A3)

Water in je lijf (A2)
Zestig procent van ons lichaam bestaat uit water. Per dag hebben we anderhalf tot twee liter
vocht nodig. Meer dan twaalf procent vochtverlies, wat gelijk staat aan drie dagen zonder
drinken, is dodelijk.

2. Overleven op plekken met weinig tot geen water
Er zijn twee strategiën die organismen kunnen toepassen om te overleven op plekken met weinig tot
geen water: in rust gaan of efficiënt omspringen met het schaarse vocht.
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Strategie één: in rust gaan
Als het ontbreken van water een tijdelijke kwestie is, ontlopen sommige organismen dit door in een
ruststadium te gaan. Hun levensfuncties komen op een laag pitje te staan en vaak zijn er ook uiterlijke
veranderingen aan het organisme waar te nemen.
We geven enkele voorbeelden waarvan enkel het eerste aan bod komt in de tentoonstelling.
Geen teken van leven (A5)
Als de woestijnbodem uitdroogt, rolt de valse roos van Jericho (Selaginella lepidophylla)
zich op tot een bolvormige kluwen. Binnenin wordt het laatste water vastgehouden, aan de
buitenkant ziet het er uitgedroogd en dood uit. Zo kunnen jaren overbrugd worden tot de
volgende regen. Binnen een dag is de plant dan opnieuw groen en gaat groeien. Deze cyclus
van oprollen en ontvouwen kan vele malen worden herhaald.
Honderd jaar zonder water
Bij uitdroging rollen beerdiertjes (Tardigrada) zich op tot een balletje. In een
bolvorm wordt een kleiner deel van zijn huid blootgesteld aan de omgeving.
Daardoor neemt het vochtverlies via verdamping af. Als de uitdroging doorzet
wordt het celvocht van het beerdiertje, door de aanwezigheid van speciale
suikers, steeds stroperiger en uiteindelijk verhardt het tot een soort glasachtige
structuur. Hierdoor behouden de cellen hun vorm en liggen de celonderdelen
ingebed zodat geen schade wordt opgelopen. Zo kunnen beerdiertjes wel
honderd jaar zonder water. Zodra er weer water is komen ze binnen een paar
uur weer tot leven.

Beerdiertje (x35)

Longvis
Zodra het droge seizoen begint en het waterpeil gaat zakken, graaft de Afrikaanse longvis
(Protopterus annectens) een hol in de bodem van de rivier. De longvis kan in rust acht maanden
droogte overleven door zich in een beschermende cocon van slijm te hullen die uitdroging tegengaat.
Als de rivierbedding droog staat, ademt de longvis via een buisje dat de cocon met de open lucht
verbindt. Dat kan omdat hij behalve kieuwen ook een tot long omgebouwde zwemblaas heeft.

Strategie twee: efficiënt omspringen met het schaarse vocht
Als er weinig vocht in de leefomgeving ter beschikking is, kunnen organismen alleen overleven als ze
water stockeren (kameel, Saguarocactus) of zo zuinig mogelijk omspringen met elke druppel vocht
die hun lichaam kan opnemen. Vooral woestijndieren (Mongoolse gerbil, de woestijnzwartlijfkever) zijn
daar meesters in.
Supersnelle zuipschuit (A4)
De kameel (Camelus bactrianus) is een
supersnelle dorstlesser: hij kan twee weken
zonder vocht en drinkt daarna in drie minuten
tweehonderd liter water. Dat is eenderde
van zijn eigen lichaamsmassa. Het water
wordt vanuit de maag direct opgenomen in
de bloedbaan zodat het beschikbaar komt
voor de uitgedroogde lichaamsweefsels. Het
is een misverstand om te denken dat water
wordt opgeslagen in zijn bulten, daarin zit een
voorraad reservevet.

Een kameel kan twee weken zonder water.
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Watertank met doornen (A6)
De Saguarocactus (Carnegiea gigantea) slaat
water op in zijn vlezige stam en kan daarmee
droge periodes doorstaan. De spaarzame regen
wordt meteen door de wortels opgenomen en de
cactus zwelt op. Uitzetten is mogelijk door plooien
in de stam, zoals de balg van een accordeon. Als
zijn watervoorraad is aangevuld (plaatje rechts) kan
een Saguarocactus voor negentig procent uit water
bestaan. Hij kan dan met een lengte van negen tot
zeventien meter wel vijfduizend kilo wegen.

De plooien in de stam van de saguarocactus kunnen
uitzetten om vocht vast te houden.

Mist-oogst (A7)
In de Namib woestijn oogst de woestijnzwartlijfkever (Stenocara sp.) met zijn rugschild vocht
uit de ochtendmist afkomstig van de Atlantische Oceaan. Alleen de ochtendmist is een bron
van vocht. De kever gaat tegen de wind in, op zijn kop, op de top van een zandduin staan.
Mistdruppeltjes die gevangen worden, groeien aan op de wateraantrekkende bobbeltjes van
zijn rugschild. De druppels rollen langs waterafstotende groeven naar beneden, regelrecht in de
mond van de kever. Een mistontbijt als waterbron voor de rest van de dag.
Hoe zuinig kun je zijn ? (A9)
De Mongoolse gerbil (Meriones unguiculatus) plast
slechts een paar druppeltjes per dag. Zijn nieren kunnen
de urine zeer sterk concentreren. Hij krijgt zijn water
vooral binnen via voedsel (planten, insecten en zaden) en
is er zó zuinig op dat hij nauwelijks hoeft te drinken. Een
vergelijkbaar knaagdiertje urineert vijf tot vijftien milliliter
per dag. Een mens plast dagelijks ongeveer een liter,
afhankelijk van hoeveel er gedronken wordt.
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Een gerbil hoeft nauwelijks te drinken.
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Zone 5: leven in permanente duisternis
Zonlicht wordt door middel van fotosynthese omgezet in bruikbare energie voor de levende wereld.
Groene planten spelen hierbij de hoofdrol. Permanente duisternis kan gezien worden als een extreme
levensomstandigheid omdat het leven van groene planten, de basis voor de hele voedselketen op
aarde, in het donker onmogelijk is.
In het donker spelen andere zintuigen dan de ogen een belangrijke rol.

1. Niets zien in het donker
Zonlicht heeft grote invloed op plant- en diergedrag vanwege dag-, nacht- en seizoensritmes. Het
is donker in grotten en ook in de diepzee. Nauwelijks twee procent van het totale zeewatervolume
ontvangt voldoende zonlicht voor fotosynthese.
Dieren kunnen in het donker niets zien. Zintuigen zoals reuk-, gehoor- of tastzin gaan in dat geval een
grotere rol spelen dan gezichtsvermogen. Zolang ze met behulp van die andere zintuigen voedsel
kunnen bemachtigen, elkaar kunnen vinden voor de voortplanting of hun eigen jongen kunnen
verzorgen en hun vijanden kunnen ontlopen, overleven dieren in het donker.
Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Ogen? Niet nodig! (D3)
Veel vissen hebben een zijlijn: een rij zintuigorgaantjes langs hun lijf die bewegingen in
het water registreren. Bij de blinde grottenvis (Astyanax fasciatus mexicanus) is de zijlijn
gevoeliger dan bij vissen die kunnen zien. Bovendien zitten er ook nog extra zintuigorgaantjes
over zijn hele lichaam verspreid. Ogen heeft deze vis niet nodig. Hij vindt de weg en zijn voedsel
in het donker.

Uitvergroting van het zijlijnorgaan van de blinde grottenvis.
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Extra lange poten (D4)
De blinde grottenkever (Aphaenops cerberus) voelt, ruikt en proeft zijn weg in het donker. Hij
‘kijkt’ met zijn poten en antennen, waar tast-, geur- en smaakzintuigjes op zitten. Zo oriënteert
hij zich en spoort prooien op. De poten en antennen van de blinde grottenkever zijn duidelijk
langer dan die van verwante bovengrondse keversoorten. Dat biedt extra ruimte voor zijn
zintuigen die in het donker veel nuttiger dan ogen zijn.

Reeks loopkevers (Carabidae), met verschillende vormen van aanpassing aan hun omgeving. Links,
bovengronds. Rechts, ondergronds.

Kijken met je oren (D5)
Een voorbeeld is het verfijnde gehoor van
vleermuizen (Chiroptera). Zij luisteren naar de
echo van geluiden die zij zelf maken. Zo vinden zij
de weg in het donker en ook heel gedetailleerde
informatie over hun prooien. De korte ultrasone
geluiden die de vleermuis uitzendt kunnen wij
niet horen. Deze geluiden weerkaatsen tegen
alles in de omgeving. De vleermuis haalt uit de
echo informatie over richting, afstand, maat,
hardheid en snelheid van de dingen om zich
heen.
Een vleermuis vindt zijn weg in het donker via de echo
van zelfgemaakte geluiden.

2. Zelf licht maken in de duisternis (D6)
In de diepzee is het pikkedonker. Veel diepzeedieren maken zelf licht. Zo trekken ze soortgenoten
aan, vinden ze prooien of schrikken ze vijanden af. Het zelfgemaakte licht (bioluminiscentie) is het
resultaat van een reactie van de stof luciferine met zuurstof, onder invloed van het enzym luciferase.
De energie die bij de reactie vrijkomt veroorzaakt licht, geen warmte. Vaak is het blauw licht, wat het
verste in zee doordringt.
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Op de kop van de vrouwtjeshengelvis (Ceratias holboelli) staat een soort hengel met
lichtgevend ‘aas’ eraan. Het aas bestaat uit miljoenen lichtgevende bacteriën. Door dit te
bewegen lokt ze prooien maar ook mannetjes. Eenmaal ‘beet’, hecht het mannetje zich aan het
vrouwtje vast en voorziet haar voor de rest van haar leven van zaad.
Met een rij ‘fotoforen’ op zijn buik produceert de bijlvis (Sternoptyx obscura) camouflagelicht,
een blauwachtig schijnsel dat lijkt op gefilterd daglicht. Door dit speciale licht, en ook door zijn
superplatte lichaam, is hij van onderaf niet als silhouet te zien tegen het weinige daglicht dat
vanaf de oppervlakte tot in de diepzee doordringt. Zo is hij onzichtbaar voor roofvissen die onder
hem doorzwemmen.
De vuurvlieg-pijlinktvis (Watasenia scintillans) heeft lichtproducerende orgaantjes over zijn
hele lichaam. Het licht op de uiteinden van zijn vangarmen knippert hij aan en uit, waarmee hij
kleine prooivisjes aantrekt en vervolgens vangt. Het lichtpatroon over zijn lichaam gebruikt hij
waarschijnlijk bij het communiceren met soortgenoten.
Als een roeipootkreeftje (Pleuromamma xiphias) door een roofdier wordt aangevallen,
springt hij weg en spuit een lichtgevende stof in het water. Zijn vijand raakt hierdoor in de
war en achtervolgt het licht in plaats van het roeipootkreeftje. Een meesterlijke manier om te
ontsnappen!

3. Chemische energie in plaats van zonneënergie
De diepzeekokerworm (Riftia pachyptila) leeft bij diepzeegeisers de zogenaamde black smokers.
Op de bodem van de diepzee, waar langs de mid-oceanische riffen vulkanische activiteit heerst,
vinden we deze schoorsteenachtige structuren. Deze diepzeegeisers zijn vergelijkbaar met geisers
op het land. Door de enorme waterdruk die heerst op deze diepte komt er echter geen stoom maar
zeer heet water (tot 400 ºC) uitgestroomd waarin veel mineralen, met name zwavel, zijn opgelost. In
deze extreme omgeving blijkt een levensgemeenschap te gedijen van kokerwormen, tweekleppigen
(mosselachtigen), slakken, kreeftachtigen en bacteriën.
Chemosynthese (D7)
Riftia is een reuzenkokerworm, die wel drie meer lang
kan worden, die in de buurt van warmwaterbronnen
op de zeebodem leeft. Hij eet nooit: hij overleeft
door samen te leven met bacteriën waarmee zijn
maag vol zit. Die bacteriën maken energie vrij door
zwavelverbindingen met zuurstof af te breken. Daarmee
bouwen ze dan weer energierijke voedingsstoffen op
voor zichzelf en voor hun gastheer, de kokerworm.
Hier staan dus bacteriën aan de basis van de
voedselketen, zoals planten die rol hebben op het land.
Chemische energie in plaats van zonne-energie is de
regel in de permanente duisternis. We spreken van
chemosynthese.

Reuzenkokerwormen in de buurt van black smokers
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Wil je meer weten?
Websites
Museum voor Natuurwetenschappen
Site van het museum
www.natuurwetenschappen.be
Wapiti: extreem, overleven in de extreme natuur
Over de tentoonstelling
www.wapiti.be/artikel.php?id=5
Wikipedia:
Extremofiel
Wat zijn extremofielen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Extremofiel
Extremen
Extreme geografische locaties
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geografische_extremen
Naturalis website: Leven in extreme omstandigheden
Website van Naturalis
www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004547.html
Museumkennis
Over de tentoonstelling
www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i004512.html
Overleven in de diepzee!
Duikwebsite
www.webdive.nl/duikbibliotheek.php?id=70
Schooltv
Website over slimme trucs van dieren en planten in extreme omstandigheden
www.schooltv.nl/nudn/article.jsp?art=372012

Leuke artikels
korstmos overleeft ruimtereis
www.kennislink.nl/web/show?id=142673
beerdiertje overleeft in de ruimte:
www.nu.nl/news/1738267/81/Waterbeertje_overleeft_in_de_ruimte.html
bacterie overleeft 120 000 jaar in ijs
http://sync.nl/bacterie-overleeft-120000-jaar-in-ijs/
noorderlicht vpro
http://noorderlicht.vpro.nl/artikelen/13771879/
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