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ANTROPOLOGIE

*De moderne mens bereikte Europa
vroeger dan gedacht. Hij kruiste ook zo
intens met de neanderthaler dat 4 pro-
cent van onze genen een neanderthaler-
oorsprong hebben. Hetzelfde gebeurde
in Oost-Azië met de denisovan: een
nieuw beschreven mensensoort,
 verwant aan de neanderthaler. 

*In Zuid-Afrika wordt de zoveelste
nieuwe aapmens beschreven.

ASTRONOMIE

*Een ruimtesonde bereikt de planeet
Mercurius en begint vanaf de lente
beelden door te sturen. Ze zou in totaal
75.000 opnames van de planeet moeten
maken.

*Er zou effectief water op Mars
geweest zijn, maar misschien niet aan
het oppervlak van de planeet, wel
ondergronds. Wat impliceert dat 

een zoektocht naar sporen van leven op
Mars ook beter onder de grond zou
gebeuren.

ELEMENTAIREDEELTJESFYSICA

*De Large Hadron Collider heeft op
het ogenblik dat dit overzicht gemaakt
werd nog geen Higgsbosonen geprodu-
ceerd: de deeltjes waarvoor hij in feite
gebouwd werd. Wel legt hij sporen
bloot van supersymmetrische deeltjes.
En hij veroorzaakt een storm door op
z’n minst de suggestie te wekken dat
neutrino’s zich sneller zouden bewegen
dan licht – een inzicht dat door vele
wetenschappers meteen als fout wordt
afgedaan.

EVOLUTIE

*Wetenschappers slagen erin om in
proefbuizen meercellig leven te laten
ontstaan uit eencelligen. De experi-
menten gebeuren met gist.

FYSICA

*‘Atoomtronica’ is een nieuwe disci-
pline waarin atomen zo sterk worden
afgekoeld dat ze via kwantumeigen-
schappen iets wat vergelijkbaar is met
elektriciteit beginnen op te wekken.

GENETICA

*Het inzicht groeit dat ziektes, zoals
kanker en griep, een sterk persoonlijk
karakter kunnen hebben, afhankelijk
van de genetische constellatie van een
individu. Dat zou de variabiliteit in 
het succes van behandelingen kunnen
 verklaren.
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*Het inzicht groeit ook dat het mens-
worden niet alleen te maken had met
het ontstaan van nieuwe genen, maar
ook met het verlies van oude.

GENOOMONDERZOEK

*Van steeds meer dieren en planten
wordt het volledige genetische materi-
aal in kaart gebracht. Belgische onder-
zoekers werken onder meer mee aan de
eerste genenkaart van een spinachtige
en een spoelworm.

GEOLOGIE

*Er zijn nieuwe aanwijzingen dat in
de regio van Ethiopië waar de mens-
heid (waarschijnlijk) haar oorsprong
vond, een scheur in de aardkorst ont-
staat die mogelijk een binnenzee zal
worden.

KLIMATOLOGIE

*De concentratie aan broeikasgas-
sen in de atmosfeer bereikte in 2010
het absolute maximum van op z’n
minst de laatste eeuwen. Het door 
de mens veroorzaakte broeikaseffect
wordt steeds sterker gelinkt aan
extremere weersomstandigheden.

KLONEN

*Voor het eerst worden menselijke
eicellen met succes gebruikt als
broedkamer voor het  herprogram -
meren van volwassen cellen tot 
een embryonaal stadium.

D U I Z E L I N G W E K K E N D  U N I V E R S U M

Uit de serie Night Sky Photographs van
Brad Goldpaint.
SOLENT  NEWS/REX  FEATURES

W E G  M E T  D E  F I L E S

Duitse technici ontwierpen de ‘e-volo
multicopter’, een transportmiddel met 
16 propellers. 
BEATE  KERN/REX  FREATURES

E N  T O C H  G E E N  N A T  P A K

Nee, deze toerist in West-Australië gaat
niet surfen. De Wave Rock is geen golf,
maar een granietformatie.
SOLENT  NEWS/REX  FEATURES

S U R F E N ,  D U D E !

Een jonge schildpad geniet van de
vrijheid, net na haar vrijlating voor 
de kust van Florida. 
ER IC  CHENG/SOLENT  NEWS/REX  FEATURES
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LINGUISTIEK

*Talen hebben een evolutie vergelijk-
baar met die van de mens doorgemaakt.
Afrikaanse talen zijn doorgaans rijker
dan talen in de rest van de wereld.
Wetenschappers hebben een voorstel
gedaan voor het allereerste woord dat 
de allereerste mensen zouden hebben
gesproken: Duh!

MATERIAALKUNDE

*De eerste geïntegreerde schakeling,
transistor inbegrepen, die uitsluitend uit
het supermateriaal grafeen bestaat, wordt
voorgesteld.

MILIEUPROBLEMATIEK

*Het gat in de ozonlaag boven de zuid-
pool lijkt stilaan weer kleiner te worden,
maar boven de noordpool bereikt het in de
lente van 2011 zijn maximum ooit, met
een ozonverlies geraamd op 40 procent.

NANOTECHNOLOGIE

*Er komt een brandvertragende coa-
ting zonder chemische neveneffecten
die als een flinterdunne laag op bij-
voorbeeld katoen gelegd kan worden.

NATUURBESCHERMING

*Net als amfibieën krijgen nu ook
vleermuizen op grote schaal af te reke-
nen met de schadelijke gevolgen van
een schimmelinfectie. Vooral in Ameri-
ka houdt die lelijk huis.

NEUROLOGIE

*Onze hersenen blijken niet alleen
nieuwe cellen te kunnen vormen om
een beschadiging te herstellen, maar
ook om bepaalde taken uit te oefenen.

PALEONTOLOGIE

*De oervogel Archeopterix zou toch niet
de eerste vogel geweest zijn, maar een
dinosaurus, weliswaar met pluimen. 
De pluimen zouden minstens gedeeltelijk
zwart geweest zijn.

RUIMTEVAART

*Het spaceshuttleprogramma van de
 Verenigde Staten stopt op 21 juli, met de
laatste landing van een shuttle. Er wordt
druk gewerkt aan een opvolger. Ondertus-
sen komen de eerste echt commerciële
ruimtevluchten eraan.

STAMCELONDERZOEK

*Hartstamcellen kunnen gestimuleerd
worden om vanzelf de hartspier te vernieu-
wen. Maar de discipline krijgt een stevige
dreun door de aankondiging van het bio-
technologiebedrijf Geron dat al zijn inves-
teringen in stamcelonderzoek stopt.
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SUPERGELEIDING

*De sterkste magneet ooit wordt
gemaakt, met een kracht van 91,4
Tesla. Dat is 1800 keer krachtiger dan
de magneetjes die op uw koelkast
hangen.

VIROLOGIE

*Nederlandse onderzoekers veroor-
zaken commotie door hun creatie van
een vogelgriepvirus dat uiterst gevaar-
lijk is voor de mens – een huzaren-
stukje dat moeilijk gepubliceerd
raakt, omdat men bang is van de
 consequenties van publicatie.
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L U C H T B O O M

De Sky Tree in Tokio is met zijn 634 meter de hoogste
toren ter wereld. Het gebouw gaat open in mei 2012.
X INHUA/GAMMA-RAPHO/PHOTO NEWS

D O O L H O F

Een Chinese visser zoekt zijn weg langs 
de kust van Xiapu.
J INO LEE/SOLENT  NEWS/REX  FEATURES

D A T  Z O M E R S E  G E V O E L

Een makaak in de zoo van Paignton krijgt 
een ijslolly van zijn verzorgers.
R ICHARED AUST IN/REX  FEATURES
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