
Veel beestjes in bos en vlaai
In een stukje regenwoud zitten meer soorten geleedpotigen dan in heel België.
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G
eleedpotigen is een wat stroeve
naam voor kriebelbeestjes met
veel poten die de meeste mensen
vies vinden, zoals spinnen en in-
secten. Helaas voor die mensen

bulkt de wereld van de velepootjesdragers.
Hoeveel dat er kunnen zijn, blijkt mooi

uit een studie in het topvakblad Science,
waaraan bioloog Marc Pollet meewerkte,
van het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek. Met een honderdtal collega’s
onderzocht hij een groot aantal stalen
verzameld in een stuk regenwoud uit
Panama, van de bosbodem tot de boom-
kruinen.

Het resultaat was verbluffend: in
een stuk van 6000 hectaren werden
liefst 25.000 verschillende soorten
aangetroffen (voor ons land zou-
den dat er in totaal 23.000 zijn).
Op sommige vogels en zoogdieren
in het woud konden respectieve-
lijk 83 en 312 geleedpotigen ge-

vonden worden, parasieten en meelifters.
De cijfers illustreren nogmaals hoe veelzij-
dig het leven in een regenwoud kan zijn.

Op een ander niveau onderzochten Jorg
Lambrechts en zijn collega’s van Natuur-
punt 68 koeienvlaaien uit de buurt van het
Antwerpse Beersel. Ze telden er niet min-
der dan 200.000 beestjes in, vooral kevers,
vliegen en muggen. Er zat zelfs een kever-
soort bij die nooit eerder in Vlaanderen

was gezien.
In één moeite waarschuwden ze voor
grootschalig gebruik van ontwor-
mingsmiddelen in de veeteelt, die ui-
teraard in de mest terechtkomen. Ze
kunnen uiterst schadelijk zijn voor
insecten, waardoor mestvlaaien

minder gemakkelijk afgebro-
ken worden.

REUZENBOKTOR
In 6000 hectaren tropisch regenwoud
leven 25.000 soorten geleedpotigen.

DWERGPLANEET PLUTO EN HAAR MAAN CHARON. Dat Pluto de status van planeet verloor, omdat het niet
meer is dan een bescheiden ijsklomp in de ruimte, is bekend. Drie keer verder verwijderd dan Pluto draait een
iets grotere dwerg rond de zon: Eris. Er is ondertussen een derde dwergplaneet bekend die zich ergens tussen
de twee in beweegt: Makemake, genoemd naar de schepper van de mensheid volgens de oorspronkelijke 
bewoners van Paaseiland. In Nature werden de eerste gegevens over de atmosfeer van Makemake 
bekendgemaakt. Die zou niet op die van Pluto gelijken. 

Mensen die genetisch sterk
op elkaar gelijken, geven het
aidsvirus gemakkelijker aan
elkaar door dan andere. Dat
melden Wim Jennes van het
Instituut voor Tropische Ge-
neeskunde en enkele collega’s
in het vakblad Blood. In zulke
gevallen van genetische over-
eenkomst zal een lichaam de
viruscellen die het via seks
binnenkreeg, minder gemak-
kelijk afstoten. Facebook is
een conglomeraat van
kleine netwerken. Volgens
het vakblad EPJ Data Science
zitten er verrassend weinig
grote gemeenschappen in Fa-
cebook, maar eindeloos veel
kleine netwerken met intense
onderlinge verbindingen. Het
inzicht steunt de stelling dat
mensen ook op Facebook
vooral terugvallen op een
handvol goede contacten. 

Met weemoed terugdenken
aan leuke gebeurtenissen uit
de goede oude tijd, maakt
mensen warm, ook fysiek.
Het vakblad Emotion stelt dat
nostalgie effectief het gevoel
kan uitlokken dat je het war-
mer hebt dan de realiteit ver-
antwoordt. We zouden men-
taal in staat zijn een fysiek
onaangenaam koudegevoel
deels te counteren door de
juiste herinneringen. Mus-
sen en vinken cultiveren her en
der de neiging om sigaretten-
peuken in hun nest te verwer-
ken. Het vakblad Biology
Letters rapporteert dat in
nesten versierd met
peuken tot 60 procent
minder mijten en an-
dere parasieten zitten
dan in nesten zonder si-
garettenresten. Nicotine is
bekend als natuurlijk pesti-
cide van tabaksplanten.
Geneticus Guy Van Camp en
zijn collega’s van de Universi-
teit Antwerpen beschrijven in
de American Journal of Medi-
cal Genetics een test waarmee
vier keer meer genetische
oorzaken voor doofheid op-
gepikt worden dan tot dusver
het geval was. Meer dan de
helft van de gevallen van doof-
heid is genetisch van aard. 




