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x GEOLOGIE Tentoonstelling
over de geologische geschiedenis
van de streek van Bierbeek, met
archeologische vondsten en re-
constructies van tumuli, Gallo-
Romeinse villa’s en oudere be-
woning in het Meerdaalwoud.
Op 25 februari zijn er begeleide
archeologische en geologische
wandelingen in de buurt.
Cultuurcentrum De Borre,
Speelpleinstraat 10, Bierbeek
Open tussen 16 en 20 uur, in het
weekend tussen 10 en 17 uur.
Toegang gratis. 
Inlichtingen: tel. 016-46.14.00.
Tot 25 februari 2007.

x STERRENKIJKDAG Werp
zelf een blik door een telescoop,
bewonder overdag de zon en ’s
avonds een totale maansver-
duistering, de ringen van de pla-
neet Saturnus en de Orionnevel.
Tientallen sterrenkundeclubs en
volkssterrenwachten zetten hun
deuren open voor het publiek.
Openingsuren verschillen van
plaats tot plaats (lijst van de lo-
caties op de website hieronder).
3 maart
x www.sterrenkijkdag.be

x CHIRURGISCHE INSTRU-
MENTEN Tentoonstelling over
200 jaar chirurgische instru-
menten. Stedelijk Museum, Eli-
sabethlaan 103, Aarschot.
Tot 1 april 2007.

x BEDREIGDE NATUUR
Tentoonstelling in het provincie-
huis van Antwerpen met 25 fo-
to’s van bedreigde dier- en plan-
tensoorten die voorkomen in de
provincie Antwerpen. Ter gele-
genheid van het tien-jarig be-
staan van de Antwerpse Koepel
voor Natuurstudie (ANKONA)
Iedere werkdag te zien in het
provinciehuis van Antwerpen.
Inlichtingen: tel. 03-259.12.75.
Tot 1 mei 2007.
x www.provant.be/ankona

x VLINDERS Tijdelijke ten-
toonstelling uit de verborgen
verzameling van het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika.
Met kleurrijke vlinders en mot-
ten, bijzondere exemplaren en
informatie over de identificatie
van de soorten en families.
Koninklijk Museum voor Mid-
den-Afrika, Leuvensesteen-
weg 13, Tervuren.
Open tussen 10 en 17 uur en in
het weekend tot 18 uur. Gesloten
op maandag.
Inlichtingen: tel. 02-769.52.46.
Tot 20 mei.
x www.africamuseum.be

x Deze rubriek geeft tips voor
wetenschappelijke uitstappen.
Suggesties? Mail naar
wetenschap@standaard.be

TE VELDE

VOLGENS de
theorie van de platentektoniek
bestaat de buitenkant van de
Aarde uit zo’n twintig rigide
schollen en scholletjes die
langs en over elkaar heen
schuiven over een vervormba-
re onderlaag. Deze grenslaag
begint op een diepte van circa
zestig kilometer. Maar hoe ziet
hij er eigenlijk uit? En hoe
komt het dat hij meegeeft? 

Na meer dan veertig jaar dis-
cussie geven Katrin Mierdel
van de Universiteit van Tübin-
gen en haar collega’s een deel
van het antwoord op deze vra-
gen in het wetenschappelijk
blad Science. 

De glijdende grenslaag ont-
staat doordat een mineraal dat
in principe één procent van
zijn massa als water kan opne-
men (orthopyroxeen) op deze
diepte veel water uitstoot. Dit
water verlaagt de smelttempe-
ratuur van omliggende, andere
mineralen, waardoor volgens
de onderzoekers een soepele
waterhoudende massa ontstaat
(magma).

Informatie over het inwendi-
ge van de aarde wordt vooral
geput uit metingen van de
snelheid en richting waarmee
seismische golven erdoorheen
reizen — elke aardbeving is een
bron van informatie.

In de jaren twintig van de af-
gelopen eeuw ontdekte de
Duitse seismoloog Beno Gu-
tenberg een onderaardse dip in
de voortplantingssnelheid van
seismische golven. Onder oce-
anen begint deze lagesnel-
heidszone op een diepte van 60
à 80 kilometer en loopt zij door
tot op 220 kilometer. Onder
continenten begint de zone op

een kilometer of 150.
Dankzij vulkanen hebben

geologen wel enig idee van het
gesteente op grote diepte. Bij
uitbarstingen komt soms peri-
dotiet aan het aardoppervlak,
een gesteente dat rijk is aan het
mineraal olivijn en de minera-
lengroep pyroxeen.

Volgens de geologische tekst-
boeken ontstaat de lagesnel-
heidszone die Gutenberg ont-
dekte doordat een deel van het
peridotiet smelt. Er zou zich
een vloeibaar laagje vormen
tussen de mineralen waaruit
dit gesteente bestaat. Dit me-
chanisme verklaarde tot voor
kort het ontstaan van de asthe-
nosfeer, de laag met weinig
kracht, waar de rigide schollen
of platen overheen glijden die
samen de lithosfeer vormen.

In een bespreking van het
stuk van Mierdel legt Nathalie
Bolfan-Casanova van het La-
boratoire Magmas et Volcans
in Clermont-Ferrand uit waar-
om deze verklaring niet meer
voldoet. In het laboratorium
zijn geen aanwijzingen gevon-

den dat zich in peridotiet tus-
sen de kristallen een soort
smeermiddel vormt onder ho-
ge druk en temperatuur. Er
lijkt iets anders aan de hand.

Sinds de jaren negentig raken
geologen ervan doordrongen
dat de aardmantel grote hoe-
veelheden water bevat. Desge-
vraagd schat Mierdels mede-
auteur Hans Keppler de water-
massa in de aarde op 50 pro-
cent van de massa in de ocea-
nen. Volgens theoretisch
geofysicus Arie van den Berg
(Universiteit Utrecht) is dat
een wilde schatting. Er zou in
theorie nog tien keer zoveel
water in de aardmantel kun-
nen zitten, zegt hij. 

H ET water is diep in de Aar-
de niet vloeibaar aanwezig,

het wordt opgenomen in het
kristalrooster van mineralen.
En het zet alles op zijn kop. Het
verandert de geleiding, het
smeltpunt en de mate waarin je
gesteenten kunt vervormen. 

Om te zien hoe dat werkt,
stelde Mierdel capsules met
water en verschillende minera-
len bloot aan een druk van 15
tot 35 kilobar en temperaturen
van 800 tot 1.100°C. Zo ont-
dekte ze dat orthopyroxeen
(MgSiO3) met aluminium in
het kristalrooster verrassend
veel water vast kan houden: tot
één procent van de totale mas-
sa. Dat is meer dan honderd
keer zo veel als olivijn
(Mg2SiO4), het meest voorko-
mende mineraal in het boven-
ste deel van de aardmantel. 

Verrassend was ook dat de
pyroxenen steeds minder wa-
ter vast konden houden naar-
mate druk en temperatuur
verder werden opgevoerd. Bij
olivijn werkt dat andersom. De
wateropslag in het orthopy-
roxeen bereikt een minimum
bij een druk en temperatuur

die passen bij een diepte vanaf
60 kilometer onder oceanen en
150 kilometer onder continen-
ten. Dat sluit mooi aan op het
begin van de asthenosfeer. 

Mierdel concludeert dat de
aardmantel op deze diepten
met water oververzadigd raakt.
Het orthopyroxeen stoot het
water uit en daardoor veran-
dert de rest van het peridotiet
in een magma dat de astheno-
sfeer versoepelt. 

Van den Berg noemt het stuk
belangwekkend. Hij vraagt
zich wel af hoe voldoende wa-
terhoudend orthopyroxeen
kan worden aangevoerd naar
de asthenosfeer. Dat vereist
misschien ingewikkelde me-
chanismen met materiaal dat
van onderaf uit de mantel
wordt aangevoerd. 

Dankzij aardbevingen en
(nucleaire) explosies hebben
seismologen zich een steeds
beter beeld gevormd van de
snelheid waarmee golven zich
voortplanten door de aard-
korst. De snelheid van druk-
golven (longitidunaal) en tran-
versale golven (schuifgolven,
dwars op de voortplantings-
richting), geeft informatie over
het materiaal waar de golven
doorheen zijn gegaan.

Zo ontdekte de Kroatische
seismoloog Andrija Mohoro-
vicic in 1909 de grens tussen de
aardmantel en de aardkorst
(tussen 7 en 40 kilometer on-
der het aardoppervlak). De
naam van de Britse seismoloog
Richard Oldham is verbonden
aan de ontdekking dat trans-
versale seismische golven
(blauw) zich niet voortplanten
door het buitenste deel van de
aardkern. Oldham concludeer-
de hieruit dat het buitenste
deel van de kern vloeibaar was.
Het was Beno Gutenberg die
later de lagesnelheidszone ont-
dekte, de grenslaag waarover
aardschollen zich bewegen. 

© NRC Handelsblad

Schollensmeermiddel

.

Water diep in de
aarde maakt
platentektoniek
mogelijk 

Geologie

Water is niet alleen aan het aardoppervlak onmisbaar.
Platentektoniek zou niet bestaan zonder onderaards water. Michiel van Nieuwstadt

Vulkanen zoals de Mayon in Manilla spuwen vloeibaar gesteente van op grote diepte. © ap

D E huid van muizen bevat
bijzondere stamcellen

waaruit nieuwe muizen ge-
kloond kunnen worden, heeft
de Vlaamse onderzoeker Peter
Mombaerts bewezen, samen
met collega’s van de Rockefel-
ler-universiteit in New York. Ze
maakten negentien kloonmui-
zen, waarvan er negen volwas-
sen werden. De oudste is al bij-
na twee jaar, een bejaarde leef-
tijd voor een muis.

Bij het klonen werd het erfelij-

ke materiaal uit een zorgvuldig
geselecteerde huidstamcel over-
geplant in een leeggemaakte ei-
cel. Het geheel groeide uit tot
een embryo en — na inplanting
in de baarmoeder — tot een
echte muis. Als ooit met mense-
lijke huidstamcellen vlotjes
kloonembryo’s te maken zijn,
kunnen uit dergelijke embryo’s
‘reparatiecellen’ gekweekt wor-
den die eigen zijn aan de pati-
ent. 

Eerder zijn koeien en varkens
uit gewone huidcellen ge-
kloond, en kloonmuizen zijn al
gemaakt uit staartcellen, spier-
cellen, bloedcellen en onrijpe
voortplantingscellen. Maar
honderden pogingen leverden
meestal maar enkele kloondie-
ren op. 

Het recente onderzoek toont
aan dat klonen mogelijk is met
een beloftevolle en hele speci-
fieke soort cellen uit de huid:
stamcellen die te vinden zijn in
de zakjes waaruit haartjes
groeien. Met die delingskrach-
tige stamcellen hopen de on-
derzoekers de kloonefficiëntie
te verbeteren. Dat is gelukt in
bepaalde gevallen, meldt het
team rond Peter Mombaerts en
Elaine Fuchs deze week in het
vakblad Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences. De
slaagkans van het klonen lag
aanzienlijk hoger als de huidcel
van een mannelijke muis geno-
men werd. Met vrouwelijke
huidcellen bleven de succescij-
fers laag. 

De wetenschappers vermoe-

den dat dit geslachtsverschil te
verklaren is doordat tijdens het
kloonproces de twee vrouwelij-
ke chromosomen in de vrouwe-
lijke cel sterkere veranderingen
moeten ondergaan dan het
vrouwelijke en het mannelijke
chromosoom in een mannelij-
ke cel. ,,Uit de literatuur bleek al
dat de slaagkans met mannelij-
ke cellen groter was, maar het
was nog nooit systematisch on-
derzocht’’, meldt Mombaerts
vanuit New York aan de tele-
foon.

Nu pendelt hij nog tussen de
Verenigde Staten en Europa,
maar later dit jaar verhuist hij
zijn onderzoeksactiviteiten he-
lemaal naar het Max Planck In-
stituut voor Biofysica in Frank-
furt.

Mannetjes laten zich vlotter klonen

.

Hogere slaagkans
met bereikbare
cellen 

Biotechnologie
Mannelijke huid levert
meer kloondieren dan vrou-
welijke. Kim De Rijck

Kloonmuizen. © pnas
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Mieren staan bekend als ijverige werkers. Of liever: werk-
sters, want mannetjes zijn maar kortstondig aanwezig in de
kolonie. 

De krioelende massa in en om het nest ziet er voor een
toevallige toeschouwer misschien chaotisch uit, toch zijn
de taken verdeeld en doet iedere mier wat het best is voor
het collectieve huishouden. Maar hoe weet zo’n mier wat ze
moet doen, in een wereld zonder prikborden, elektronische
agenda’s of maandagochtendvergaderingen? De natuur
heeft haar eigen methoden om de taken te verdelen. ,,En
niet alleen bij mieren, maar ook bij andere sociale insecten-
soorten zoals sommige bijen en wespen’’, zegt Johan Billen,
mierenonderzoeker aan de KU Leuven. ,,De taakverdeling
kan volgens verschillende strategieën verlopen.’’

Bij veel mierensoorten is duidelijk te zien dat niet ieder-
een dezelfde rol heeft. Struis uitgevallen exemplaren met
grote kaken zijn de ‘soldaten’. Zij zijn vooral buiten in de
weer en verdedigen het nest. Gewone werksters zijn een
stuk kleiner, en kunnen onderling ook nog van afmetingen
verschillen. ,,Bij parasolmieren bijvoorbeeld, die boom-
blaadjes naar hun nest voeren, knippen de mediums de

blaadjes. Binnen in het
nest knippen nog kleinere
werksters, de minima, de
blaadjes verder in stukjes
en voegen ze toe aan een
schimmelkweek in de mie-
renhoop, die voedsel ople-
vert voor de mieren en hun
larven.’’

De mieren die gespeciali-
seerd zijn door hun afme-
tingen, doen hun hele le-
ven dezelfde taak. Minima

groeien dus niet op tot medium. ,,Of een mier een kleine
werkster of een grote soldaat wordt, hangt louter af van de
voeding die ze krijgt als larf.’’

Alle mieren stammen af van dezelfde koningin en zijn dus
‘zussen’ van elkaar. Voor zover bekend, is de taakverdeling
tussen de werksters niet genetisch bepaald. Mannetjes zijn
genetisch wel anders, maar ze worden maar één keer in het
jaar ‘gemaakt’, vliegen uit om te paren en sterven.

,,Ook de koningin is anders: zij is de enige met intacte
eierstokken en dus de enige die zich kan voortplanten’’, zegt
Claire Detrain die aan de Franstalige Vrije Universiteit van
Brussel mierenonderzoek verricht.

Bij sommige mierensoorten is de taakverdeling tussen de
werksters niet door de lichaamsgrootte bepaald. De werk-
sters zijn allemaal even groot, maar naargelang hun leeftijd
doen ze ander werk. Jonge werksters voeden de larven of
poetsen het nest. Pas later gaan ze in ‘buitendienst’ en wa-
gen ze zich buiten het nest, om voedsel te zoeken of water te
halen. De meest ervaren mieren doen de gevaarlijkste taak,
de verdediging. ,,Dat is een slimme volgorde’’, merkt Johan
Billen op. ,,Want een mier die sneuvelt tijdens haar eerste
dag in buitendienst, heeft dan toch al een periode nuttig
werk geleverd binnen.’’

,,Welke taak een mier vervult is tenminste deels afhanke-
lijk van uitwendige omstandigheden.’’ Als onderzoekers bij
experimenten een groep buitenwerksters ‘ontvoeren’, wor-
den de scheve verhoudingen in de kolonie snel hersteld.
,,Binnenwerksters scholen zich om en worden sneller bui-
tenwerksters. Anders zou er een voedseltekort ontstaan. Er
is dus flexibiliteit in de rolverdeling, naargelang de noden
van de kolonie. 

De mieren weten deels instinctief wat ze moeten doen,
maar ze volgen ook een leerproces. Bosmieren die aan hun
nest bouwen, leggen de dennenaalden precies zó neer, dat
regendruppels van de hoop rollen en niet in het nest bin-
nendringen. Als een jonge werkster de naald verkeerd legt,
wordt ze gecorrigeerd door een oudere.’’

,,En oudere mieren die voedsel gaan zoeken, laten een
‘geurspoor’ achter van zogeheten feromonen. Dat lokt jon-
ge mieren uit het nest om de verkenner te volgen’’, voegt
Claire Detrain eraan toe. ,,De taakverdeling in het nest in
de eerste plaats sociaal bepaald’’, meent ze, ,,en niet zozeer
door een verschillende activiteit van de genen. Al moet daar
nog veel onderzoek naar gebeuren.’’

WETENSCHAPSWINKEL
Kim De Rijck

Hoe weet elke mier
zijn taak binnen 

de groep?
- Joachim Joye, Lauwe -

x Vragen aangaande de wetenschappelijke achtergrond van
alledaagse fenomenen kunt u sturen naar De Standaard,
Wetenschapswinkel, Gossetlaan 28, 1702 Groot-Bijgaarden,
of naar wetenschap@standaard.be, onder vermelding van
voornaam, naam en adres. De redactie maakt een selectie uit
de inzendingen; niet geselecteerde vragen krijgen geen per-
soonlijk antwoord. Eerder verschenen afleveringen van deze
rubriek vindt u op x www.standaard.be/wetenschapswinkel

Werksters
scholen zich
om
naargelang de
noden

D OOR vleermuizen met geu-
rende, valse vruchten naar

verwoeste gebieden in het re-
genwoud te lokken, komen hun
uitwerpselen met daarin de za-
den van verschillende planten-
soorten op de kale plekken te-
recht. Als deze zaden in staat
zijn om te kiemen, dan kunnen
ze weer een gevarieerde regen-
woudvegetatie opleveren.

Een team ecologen en schei-
kundigen van de Universiteit
van Rio Claro in Brazilië publi-
ceerde de resultaten van hun
experiment in het vakblad Bio-
tropica.

Zuid-Amerikaanse bladneus-
vleermuizen droppen hun uit-
werpselen terwijl ze aan het
vliegen zijn. Omdat ze verlek-
kerd zijn op vruchten, bevatten
die uitwerpselen veel zaden, en
spelen deze dieren bijgevolg een
grote rol in de verspreiding van
plantensoorten. De open plek-
ken in het vernielde regenwoud

waar nieuwe plantjes broodno-
dig zijn, hebben echter geen
vruchten te bieden, waardoor
er amper vleermuizen overvlie-
gen.

Maar daar hebben de onder-
zoekers iets op gevonden. Nep-
fruit van schuimrubber, inge-
smeerd met de lekker ruikende
oliën van de favoriete vruchten
van de vleermuizen, maken de
beestjes nieuwsgierig genoeg
om ze naar de kale plekken te
lokken. Met nachtkijkers zagen
de wetenschappers hoe elke

nacht groepjes vleermuizen het
stukje grond met valse lekker-
nijen bezochten. 

De grote vraag blijft echter of
de zaden ook daadwerkelijk
kiemen op de open plekken. Ze
worden er blootgesteld aan he-
vig zonlicht en hitte. Maar
mochten de plantjes inderdaad

wortel schieten, dan zou het
hier om een erg nuttige herbe-
bossingstechniek gaan. De za-
den die de vleermuizen ver-
spreiden zijn namelijk veelal
zeldzaam en niet op de markt
verkrijgbaar. Sommige soorten
moeten zelfs het spijsverte-
ringskanaal van een dier door-
lopen vooraleer ze tot ontwik-
keling komen. De vegetatie die
de vleermuizen helpen opbou-
wen, zou veel authentieker zijn
dan het woud dat door mensen
wordt aangeplant. (loa)

Misleide
vleermuizen
herbouwen
regenwoud 

.

Uitwerpselen zitten
vol plantenzaad

Biologie
Vleermuizen gelokt door
valse vruchten brengen
zeldzame zaden naar open
plekken.

Bladneusvleermuizen zijn verlekkerd op vruchten. © rr

D E Nederlandse Consumen-
tenbond publiceerde deze

maand een onderzoek naar het
nut en de effecten van medische
zelftests en preventieve gezond-
heidstests. De belangrijkste

conclusies van het onderzoek
waren dat zelftests weinig dui-
delijkheid bieden aan de ge-
bruiker en dat goede preventie-
ve adviezen ontbreken. ,,Het is
vaak meten zonder weten,’’
schrijft de Consumentenbond
in haar Gezondgids. 

De Consumentenbond liet
vier proefpersonen van ouder
dan vijftig jaar vijftien klinieken
bezoeken waar mensen een zo-
genaamde medische check-up
kunnen ondergaan. De klinie-
ken maken gebruik van een-
voudige medische tests die ver-
gelijkbaar zijn met thuistests
die te koop zijn in de winkel.
Voor de verschillende bezoeken

was de Consumentenbond tus-
sen de 70 en 520 euro kwijt. Bij
de meeste klinieken was een
hartcontrole onderdeel van de
screening. In twee gevallen
werd een longfoto gemaakt. 

De Consumentenbond con-
cludeerde verder op basis van
het onderzoek dat de resultaten
van de medische check-ups nog
steeds geen absolute zekerheid
gaven over de medische situatie
van de proefpersonen. ,,Wor-
den geen afwijkingen geconsta-
teerd, dan is het niet zo dat er
niets aan de hand is,’’ schrijven

de onderzoekers. 
,,Het voordeel dat bij preven-

tief onderzoek een verborgen
kwaal aan het licht komt, weegt
niet op tegen de nadelen van
hoge kosten, foutmarges en on-
nodige ongerustheid,’’ zegt de
woordvoerder van de Consu-
mentenbond, Marcel van Beu-
sekom. ,,Het omgekeerde kan
ook het geval zijn. Men vindt
niks, terwijl er wel wat aan de
hand is.’’ Klinieken zouden
meer aandacht moeten beste-
den aan bruikbare adviezen,
vindt Van Beusekom. ,,Preven-

tief testen van de gezondheid is
alleen zinvol als dat een ernstige
maar goed behandelbare aan-
doening kan opsporen. Omdat
de tests nu nog enorm van in-
houd en opzet verschillen, plei-
ten wij voor eenheid, geregeld
in een duidelijke richtlijn.’’

Dergelijke richtlijnen zouden
ook voor de medische thuistests
opgesteld moeten worden,
vindt Van Beusekom. Medische
thuistests zijn een ware hype
aan het worden. Bijna maande-
lijks komt er wel een nieuwe test
op de markt. Een van de nieuw-
ste tests is de mannelijke
vruchtbaarheidstest. Het Ne-
derlandse bedrijf Test-Point
bracht recent voor 29,95 euro
een test op de markt waarin de
activiteit van mannelijke zaad-
cellen te meten is, een maat
voor de vruchtbaarheid van een
man. Andere nieuwe tests zijn
de chlamydiatest, de choleste-
roltest, de hiv-test en de meno-
pauzetest. 

Hoewel het vaak om gecertifi-
ceerde tests gaat is de betrouw-
baarheid niet altijd gegaran-
deerd, vermoedt Piet Vanden
Bussche, huisarts en voorzitter
van de vereniging van huisart-
sen Domus Medica. In het me-
disch tijdschrift GoedGevoel
was hij vorig jaar nog duidelijk:
,,Je kunt je afvragen in hoeverre
de tests zo goed zijn gemaakt
dat je geen fouten kunt maken,’’
aldus Vanden Bussche. ,,Je
moet natuurlijk kennis hebben
van wat die test jou exact ver-
telt. De meeste tests geven enkel
aan dat je meer of minder kans
hebt op een bepaalde aandoe-
ning, maar geven je geen hon-
derd procent zekerheid.’’ (mvk)

Test je mannelijkheid, met de thuistest

.

Medische zelftests
hebben
onverwachte
risico’s

Gezondheid
Medische tests zijn een wa-
re hype. Mannelijke vrucht-
baarheid, geslachtsziekten,
hiv; steeds meer onzeker-
heden kunnen worden weg-
genomen in een kliniek, of
thuis, op het randje van het
bed. Maar de waarde van de
tests is omstreden. 

Net nieuw, de vruchtbaarheidstest voor mannen. Leest u goed
de bijsluiter. © Test-Point
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