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Hij dacht dat het ongeveer 10
miljoen jaar oud was. Ik was verbijsterd. Toen vroeg hij: ‘Ben je
ook geïnteresseerd in dinosaurussen?’

I nlei d i ng
Dieren en fossielen fascineren me al zolang ik me kan herinne-
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ren. In een van mijn eerste herinneringen ben ik 4 jaar oud. Ik
speelde op een leeg veldje dat was ontstaan doordat het huis van
de buren was afgebrand, en vond een brok gesmolten glas. Ik
wist zeker dat het een fossiel was van dinosaurushersenen! Als
kind ging ik graag op ontdekkingstocht in strandmeertjes. Daar
stak ik mijn vinger in zeeanemonen om te voelen hoe die eerst
even naar binnen werd gezogen voor hij werd losgelaten omdat
ze doorkregen dat ze me niet konden opeten.

Ik groeide op in een buitenwijk
van Melbourne, Victoria, Australië, waar niet veel bijzondere dieren te ontdekken waren. Maar
toen ik 8 jaar oud was, vond ik
bij eb een vreemde steen op een
zandbank. Er stonden tekens op
en ik vermoedde dat het iets
bijzonders was. Ik nam hem mee
naar de bibliotheek, waar de bi-
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bliothecaris me doorverwees
naar het museum.
De museumingang was geweldig: de deuren waren groot
genoeg om een tyrannosaurus
binnen te laten! Binnen kwam ik
in een enorme zaal die vol stond
met opgezette dieren.

GEK!

In de zijmuur was een kleine
deur waarop BEZOEKERS stond.
Ik klopte aan en een suppoost
kwam vragen wat ik wilde. Ik liet
hem de vreemde steen zien en
hij liep weg. Even later kwam er
een man in een witte jas tevoorschijn die vroeg of ik met hem
mee wilde komen. We gingen
een brede trap op en opnieuw
een stel grote deuren door, een
donkere gang in. Ik onderscheidde op de vloer een Egyptische
mummie in een sarcofaag en
een aantal gigantische botten.
We sloegen een hoek om en nu
bevond ik me in een langwerpige
zaal vol grijze metalen kasten.
De man in de witte jas opende een deur, trok een la open en
haalde er een steen uit die exact
op de mijne leek. ‘Dit is Lovenia
forbesii,’ vertelde hij, ‘het fossiel
van een uitgestorven zee-egel.
Er zitten er aardig wat in de rotsen in de buurt van mijn huis.’

Ik was niet
alleen
geïnteresseerd.
Ik was

GEOBSEDEERD.
De man legde het zee-egelfossiel terug, sloot de lade en opende een andere. ‘Strek je hand
eens uit,’ zei hij en hij legde er
een vreemd gepunte steen op.
‘Dit is de Cape Paterson-klauw.
Het is een dinosaurusklauw, het
enige dinobot dat ooit in Victoria
is gevonden.’
Ik hield de Cape Paterson-klauw in mijn handen! Ik
was zo opgewonden dat ik nauwelijks kon praten. Nu ik wist dat
er fossielen bestonden, kon ik in
mijn verbeelding de tijd bezoeken waarin die fantastische dieren leefden.
In de maanden en jaren die
volgden, leerde ik snorkelen en
scubaduiken in de baai waar ik
mijn eerste zee-egelfossiel had

gevonden. Daar lag onder water een rif dat bezaaid was met
fossielen: ik vond heel bijzondere exemplaren. Ik weet nog dat
ik op een wintermiddag, toen
het water ijskoud maar glashelder was, een stuk fossiele walviskaak op de bodem zag liggen
dat bijna net zo lang was als ikzelf. Een andere dag vond ik in
een ondiep gedeelte de tand van
een megalodon. In mijn fantasie zwom ik in de Port Phillipbaai
tussen de reuzenhaaien en walvissen.
Ik heb nooit ontdekt wie die
man in de witte jas was. En hij
heeft waarschijnlijk nooit geweten welke passie hij in mij had
aangewakkerd! Toen ik ouder
werd, ben ik als vrijwilliger in dat
museum gaan werken om fossielen schoon te maken en te
catalogiseren. Het voelde ongelofelijk om botten van uitgestorven dieren vast te houden en de
stukken steen die eromheen zaten af te bikken. Terwijl ik de bot-

ten onthulde, was ik me ervan
bewust dat ik de eerste mens
was die ze zag. Ik wilde weten
waar ze vandaan kwamen, dus
ik ging samen met mijn neef
naar Cape Paterson, 150 kilometer buiten Melbourne, waar de
klauw was gevonden.
De botten waren moeilijk te
onderscheiden omdat ze zo
zacht en verweerd waren dat alleen een dwarsdoorsnede te zien

We
o n t d e k te n e
en
dinosaurusbegra afpla
ats!
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was. Toen deze dieren nog leefden, lag Victoria vlak bij de Zuidpool. De beroemde Australische
paleontoloog Tom Rich heeft zijn
leven lang de rotsen afgespeurd
om meer botten te vinden. In zijn
studies schetst hij een vreemde,
ijskoude wereld die bevolkt werd
door gevederde dinosaurussen
met grote ogen.
Hoe ouder ik werd, hoe verder
ik reisde: de Australische woestijn in en naar het Groot Barrièrerif, waar ik kikkers ontdekte die 5
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Ik begon mijn wetenschappelijke carrière als paleontoloog –
dat is iemand die fossielen bestudeert. Terwijl ik naar fossielen zocht, bestudeerde ik ook de wezens in de oceaan
bij Melbourne. Ieder jaar kwamen spookhaaien uit de zeediepten naar de ondiepere wateren van de Zuidelijke Oceaan
om zich voort te planten. Met hun lengte van 60 cm, zilveren
kleur en vreemde vooruitstekende neus, zijn ze nauwelijks
veranderd sinds de dinotijd. Soms kwam er een grote school
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visjes voorbij, waar ik dan tussen ging zwemmen om te zien
hoe barracuda’s en kleine haaien op ze jaagden.

jaar zonder drinken kunnen, rode
kangoeroes en prachtige koralen. Op mijn 26ste bestudeerde ik
de evolutie van kangoeroes en
ging ik mee op expeditie naar
Papoea-Nieuw-Guinea. Op 3
kilometer hoogte in de bergen
van Oost-Papoea zag ik een rat
van bijna een meter lang, en een
wallaby die maar net iets groter
was, die allebei nog niet eerder
waren ontdekt.
Uiteindelijk ging ik levende
zoogdieren bestuderen. 20 jaar
lang was ik zoogdierconservator in het Australian Museum
in Sydney. Ik heb de meeste eilanden tussen Oost-Indonesië
en Fiji bezocht en daar nieuwe
soorten buideldieren, ratten en

vleermuizen ontdekt. Tegen de
tijd dat ik met deze baan stopte,
had ik meegedaan aan 26 expedities naar eilanden ten noorden
van Australië en meer dan 30
nieuwe levende zoogdiersoorten
ontdekt, waaronder drie soorten kangoeroes die bij de grootste zoogdieren van Nieuw-Guinea horen. Ik heb ook zes van
de zeven grote buideldieren van
Nieuw-Guinea hun naam gegeven: grote wallaby’s en wombatachtige wezens zo groot als panda’s, die op het eiland leefden tot
er 45.000 jaar geleden mensen
kwamen wonen.
Om de dieren te bestuderen
die ik had ontdekt, ging ik in
Amerikaanse en Europese mu-

sea werken. Ik mocht 24 uur per
dag in het Amerikaanse natuurhistorisch museum komen, omdat ik helemaal uit Australië was
gekomen. Het was reuzecool om
’s nachts in het museum rond te
lopen, en ook een beetje eng!
Toen raakte ik geïnteresseerd
in klimaatverandering en werd
ik klimaatcommissaris van Australië. Ik noem mezelf ‘evolutionair ecoloog’ omdat ik bestudeer
hoe de ecologie in de loop van
de evolutie verandert. Duizenden
jaren geleden leefden er bijvoorbeeld grote buideldieren in Australië. Ze aten heel veel planten
op – en daardoor ontstonden er
minder natuurbranden.
Als je denkt als een evolutionair ecoloog, vallen je fantastische dingen op. In Australië
zijn er nog steeds bomen waar
doorns aan groeien om hun bladeren te beschermen tegen grote buideldieren die al duizenden
jaren zijn uitgestorven. Ik weet
dat de voorouders van de Ranoi
dea alboguttata-kikker uit Afrika komen en 100 miljoen jaar
geleden over het supercontinent Gondwana – dat allang niet
meer bestaat – naar Australië zijn
gesprongen. Als je als een evolutionair ecoloog kijkt, wordt de
wereld een wonderbaarlijke plek.
Als je geïnteresseerd bent in

dieren en de natuur, hoef je niet
te wachten tot je ouder bent om
te gaan studeren. Je kunt al op
allerlei manieren beginnen: geef
je op als vrijwilliger bij een museum of een opgraving, doe mee
aan een onderzoeksprogramma of ga zelf op onderzoek uit
in strandmeertjes en vijvers. Als
je zelf gaat studeren, maak dan
zorgvuldig aantekeningen en
stuur ze naar een deskundige
van een museum of universiteit
om ze te laten nakijken.
Je denkt misschien dat alles al
is ontdekt, maar dat is niet waar.
Er zijn over de hele wereld nog
allerlei dieren die nooit eerder
zijn beschreven. En in de diepzee
zijn we nog maar net begonnen...
Strandjutten is geweldig. Je
weet nooit wat de vloed heeft
aangespoeld. Strandmeertjes,
poelen en plassen zitten vol leven. Maar zorg er wel voor dat je
altijd op een veilige manier op
onderzoek uit gaat!
Wanneer je niet in de buurt
van het strand woont, kun je de
natuur bestuderen in een park
of in je achtertuin. De aarde en
planten wemelen van het leven,
van vogels tot insecten. Musea
en aquaria zijn geweldige plekken om van alles over de natuur
te leren, en in dierentuinen, natuurreservaten en zelfs gewone

De natuur
begint voor je
deur – als je
weet waar je
moet zoeken.
parken loop je tussen de dieren.
Als je van fossielen houdt, kijk
dan goed naar stenen. Fossielen zijn zelfs vaak te vinden in
de stenen waarmee huizen worden gebouwd. Kijk naar opvallende vormen: dat zijn misschien
wel schelpenfossielen die uit een
steengroeve zijn gezaagd. En als
je iets ontdekt, maak er dan een
foto van – of als het klein is, zo-

als een kei, neem het dan mee –
en laat het zien in een museum
bij je in de buurt. Daar zijn vaak
mensen die je willen helpen uit
te zoeken wat het is.
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Toen ik nog jong was, verlangde ik naar een boek waarin ik van alles kon lezen over de vreemdste wezens die op
aarde leven. Dat boek heb ik nu voor jou proberen te maken. Ik hoop dat het je meeneemt op avontuur en dat je
daarna nog meer wilt zien van die prachtige, mysterieuze
wereld om ons heen.
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KLIMAATVERANDERING
Het klimaat op aarde verandert door de luchtvervuiling
die mensen veroorzaken. Broeikasgassen – zoals koolstofdioxide die vrijkomt bij de verbranding van kolen, gas
en olie – zorgen voor opwarming van de aarde, de oceanen en de atmosfeer. Dit klinkt misschien prettig als je
op een koude plek woont, maar voor veel levende wezens is het een ramp. Doordat het warmer wordt, is er bijvoorbeeld op bepaalde plekken steeds minder water te
vinden. En door de opwarming van de oceanen is daar
steeds minder zuurstof en voedsel voor alles wat in de
zeeën leeft. Terwijl de zeespiegel stijgt, de neerslag verandert en de atmosfeer opwarmt, verdwijnen er com
plete habitats, waardoor dieren bedreigd worden en zelfs
uitsterven.

‘Evolutie’ is een woord dat beschrijft
hoe planten en dieren zich over de
generaties ontwikkelen. Iedere generatie bestaat uit planten of dieren die
allemaal een beetje van elkaar verschillen: de een is groter, de ander
feller gekleurd. Tegelijkertijd worden
er in de natuur altijd meer dieren geboren (of ontkiemen er meer planten)
dan de omgeving aankan. Dat betekent dat de dieren en planten die het
best in hun omgeving passen, meer
kans hebben om te overleven. Als bijvoorbeeld grotere, felgekleurde dieren en planten beter overleven, zullen de volgende generaties vanzelf
steeds groter en feller gekleurd worden. In de loop van een aantal generaties kunnen die veranderingen door
‘natuurlijke selectie’ zelfs zo groot
worden dat er nieuwe soorten ontstaan.

HABITATS
Habitats zijn plaatsen op aarde, in het water en zelfs in de lucht,
waar dieren leven. En daarin zijn grote verschillen. Woestijnen
zijn heel droge habitats, toendra’s heel koude. Regenwouden zijn
juist zeer stabiele habitats waar bijvoorbeeld weinig temperatuurverschil zit tussen de zomer en de winter. Terwijl dieren en platen
evolueren, raken ze beter aan hun habitat aangepast. In dit boek
zijn de habitats in vier brede categorieën ingedeeld: water, lucht,
bos en woestijn/grasland. In elk van deze habitats bevinden zich
vele andere – te veel om op te noemen!
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FOSS IE LEN
Fossielen zijn de overblijfselen van planten en dieren die vroeger leefden. De kans dat jij, of een
ander levend wezen, een fossiel wordt, is heel klein. Misschien maar één op een miljard! Om te
beginnen moeten de overblijfselen van een plant of dier in sediment, zoals zand of modder, begraven worden. Als de omstandigheden dan goed zijn, verandert dat sediment in de loop van
duizenden jaren in steen, en verstenen ook de resten van de plant of het dier, of ze blijven op een
andere manier zichtbaar, bijvoorbeeld als een afdruk (zoals een voetspoor).

Zo erg.
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DIERSOORTEN

GEWONE NAMEN en UITST ERVEN
WETENSCHAPPELIJKE NAMEN
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Dieren en planten hebben twee soorten namen: een gewone en
een wetenschappelijke. Je kent het dier of de plant meestal bij
zijn gewone naam – die kan per land verschillen. Wij kennen bijvoorbeeld de ‘wolf’, maar in het Spaans heet dat dier een lobo –
en hij heeft allerlei namen in andere talen. De wetenschappelijk naam is altijd dezelfde. Dat betekent dat een Engelse en een
Spaanse wetenschapper elkaar kunnen begrijpen, zonder dat ze
elkaars taal hoeven te spreken.
Wetenschappelijke namen bestaan uit twee delen. Die van de
wolf is Canis lupus. Het eerste deel (Canis) is de geslachtsnaam,
die hij deelt met dieren die op hem lijken. Zo is de wetenschappelijke naam van de goudjakhals Canis aureus. Maar de combinatie van geslachtsnaam en soortnaam is uniek voor een diersoort. Bij wolven betekent de soortnaam lupus, ‘wolf’ in het Latijn.
Als een dier geen gewone naam heeft in het Nederlands, staat
in dit boek de wetenschappelijke naam.

Wetenschappers gebruiken de
termen ‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’
en ‘ernstig bedreigd’ om aan te
geven hoe waarschijnlijk het is
dat een dier of plant zal uitsterven. Als het laatste individu van
een soort sterft, is die soort uitgestorven. Als een dier ernstig
bedreigd is, betekent dat dat er
maar erg weinig exemplaren zijn
en de soort wellicht binnenkort
uitsterft. Als een dier bedreigd is,
zal het waarschijnlijk in de toekomst ernstig bedreigd raken,
terwijl een dier dat in de categorie ‘kwetsbaar’ valt, waarschijnlijk bedreigd zal raken.

Dieren en planten worden
naar hun evolutie ingedeeld.
Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen
dieren met een ruggengraat
(gewervelden) en dieren zonder (ongewervelden). Het
is niet altijd te zien tot welke groep een plant of dier behoort. Het uiterlijk kan misleidend zijn! Zo zijn valken geen
familie van adelaars of wouwen, ook al lijken ze daarop,
maar van papegaaien. Papegaaien en valken horen
bij de Australaves: dat betekent
‘zuidelijke vogels’, ze komen
oorspronkelijk van het zuidelijk
halfrond.
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NATUURBESCHERMING
Natuurbescherming betekent dat je zorgt
voor alle planten en dieren in de natuur.
Iedereen kan daarbij helpen. Overheden
doen dat door parken en bossen te
onderhouden en vervuilers te beboeten.
Wetenschappers spelen een belangrijke
rol door te onderzoeken hoe we verschillende diersoorten kunnen helpen.
Je kunt zelfs een natuurbeschermer
zijn in je achtertuin: plant een inheemse
boom die een huis voor vogels kan
worden.
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KWA L LE N
Je hebt misschien wel
eens een kwal gezien
die was aangespoeld op het
strand – of zelfs
eentje die elegant door
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heeft hij een normale kwallen

het zijn geen vissen.

vorm. Maar als hij is aange

Ze zijn familie van bijvoorbeeld

spoeld, smelten al zijn

zeeanemonen en koralen.

lichaamsdelen samen tot een

Kwallen horen bij een stam
ofwel ‘neteldieren’. De meeste
soorten kwallen steken, net als een
brandnetel.

zijn een vreemde combinatie van

schappelijke namen, maar som

super-slijmerigheid en schoonheid, en dat

mige hebben ook bijnamen die

is alleen nog maar hoe ze eruitzien – ze

passen bij die bijzondere
kwallensoort.
De bloemkoolkwal heeft dik

tes. Wil je weten wat er naar de bijnaam

ke, knobbelige vangarmen die

zombiekwallen echt bestaan?
Dan heb je geluk: je staat op

op bloemkoolroosjes lijken.

	De gebakken eikwal bestaat
uit een eigele
eromheen een bleke
rand, zoals eiwit. Ook

AU!

zijn structuur lijkt op die
van een ei – geleiachtig en een
	De bloemenhoedkwal heeft
een hoed die bedekt is met fel
gekleurde vormen en patronen.

De kleinste kwal van de
wereld,
de irukandji,
is ongeveer
1 centimeter groot – het
formaat van een pinda zonder
dop

HIP!
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wereld, de gele haarkwal,
kan bijna 1.000 kilo wegen –
net zoveel als twee vleugelpi
ano’s. Hij heeft een dikke
massa tentakels die eruitziet

het punt dat te ontdekken.

Het maakt niet uit waar ter wereld
je woont – als er een zee in de
buurt is, is de kans groot dat
er kwallen leven.

VAN PINDA'S
TOT PIANO'S

De grootste kwal van de

beetje rubberig.

Als de snotterige kwal
in het water zwemt,

MATEN

klodder.

bult in het midden met

Alle kwallen hebben weten

hebben ook een aantal bizarre gewoon‘snotterige klodder’ luistert, en of

smerige derrie – een snotterige

dieren die Cridaria wordt genoemd,

het water zweefde. Kwallen

WAAR KAN IK
KWALLEN SPOTTEN?

2

Ook al leven kwallen in het water,

SOORTEN
EN

1 cm

W
A
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IK DENK
NIET DAT JE
DEZE KWAL
AANKUNT!

OP HUN LIJF GESCHREVEN

als een gele haardos.
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OUDE KWALLEN
Kwalfossielen zijn een van de oudste fossielsoorten die we kennen. Ongeveer 550 miljoen jaar geleden verschenen er allerlei
soorten zeedieren. Voor die tijd hadden de kwallen de oceanen
eigenlijk voor zichzelf. Het feit dat er enorm veel nieuwe wezens
in de oceanen bij zijn gekomen, maakt voor de kwallen niet uit –
ze blijven zich in een noodtempo voortplanten.
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De opkomst van de

MEGAKWAL
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Het Por tugees oorlogsschip
en de prikkeldraadkwal (jazeker, dat zijn echte dieren) lijken
wel op kwallen, maar bestaan
eigenlijk uit een heleboel verschillende wezens – net als een
stel kinderen die zich samen in
een lange regenjas verstoppen
en doen alsof ze een volwassene zijn. Deze wezens, die ‘zooïden’ worden genoemd, werken
samen als één kwal. Ieder diertje doet iets anders, bijvoorbeeld
eten vangen, eten verteren of de
groep verdedigen tegen roofdieren. Deze megakwallen kunnen enorm groot worden
– meer dan 45 meter
lang: bijna zo lang
als een olympisch
zwembad.

Leven kwa llen

ONDERONSJE MET EEN...

ZEEWALNOOT

De Amerikaanse ribkwal
wordt ook wel zeewalnoot
genoemd. Vreemd? Nee
hoor: zijn kleine lijf is met
bobbels bedekt, waardoor hij
precies op een walnoot lijkt.
En hij leeft in de zee, duh!
Zeewalnoten leggen al eitjes als ze dertien dagen oud
zijn. Al snel zijn dat er 10.000
per dag. Ze zijn daar hartstikke druk mee, maar hebben toch nog tijd om eten te
zoeken. En dat is maar goed

ook, want ze kunnen per dag
meer dan tien keer hun eigen
gewicht aan eten verslinden.
Ze kunnen in 24 uur dan ook
in omvang verdubbelen – dat
eten moet ergens blijven.
En nog iets cools: als je een
zeewalnoot in stukjes snijdt,
zit hij daar niet zo mee. Elk
stukje groeit weer uit tot een
nieuwe vis en binnen twee of
drie dagen leven die allemaal
door alsof er niets gebeurd is.

Als een kwal in barre tijden moet
overleven, heeft hij een geheime superkracht – hij kan enorm
krimpen: zo heeft hij veel minder
eten nodig. Als er weer genoeg
te eten is, groeit hij terug naar
zijn normale afmetingen. Maar
kwallen kennen meer trucjes om
aan de dood te ontkomen:
	Een oorkwal kan nieuwe
lichaamsdelen laten aangroe

Ec h t
waar!

ien. Hij kan ook verjongen en
zichzelf op ieder moment in een
babykwal veranderen. Stel je
voor dat een mens dat zou
kunnen!

plas

niet

op me!

Sommige kwallen hebben een krachtig gif in hun tentakels. De
iruk andji is wel klein, maar zijn steek is duizend keer sterker
dan die van een tarantula! Je kunt al ziek worden als je een klein
stukje van de tentakel van een kubuskwal aanraakt, en als je
geraakt wordt door vijf meter van zijn tentakel heb je nog maar
vier minuten te leven – of zelfs maar twee.
Je hebt misschien wel eens gehoord dat, als je door een kwal
bent gestoken, iemand over die plek moet plassen om de pijn
te verlichten. Dat is een fabeltje. (Dat lucht op, toch?) Als je ernstig gestoken bent, moet je naar de dokter. De pijn kan wel even
verminderen als je azijn over de plek schenkt. Maar of dat werkt,
verschilt per kwallenbeet.
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voor
e eu w i g ?

R.I.P.

EIGENLIJK WEL

	Eén kwallensoort heeft letterlijk

	Niemand zal zeggen dat een

het eeuwige leven. Als hij ‘sterft’,

kwal snel opgeeft: hij blijft zelfs

begint hij te rotten, net als je zou

na zijn dood nog steken! Het is

verwachten. Maar dan gebeurt

niet per se de bedoeling, maar

er iets vreemds. Kleine deeltjes

zijn tentakels zitten nog vol

van de rottende kwal komen

gif dat vrijkomt als ze worden

samen om een babykwal te

aangeraakt.

vormen. Dit gebeurt binnen vijf
dagen na de ‘dood’ – een korte
periode om iets tot leven te
wekken. Zijn bijnaam is dan ook
logisch: hij wordt een zombie
kwal genoemd.

KLIMAATVERANDERING EN KWALLEN
Klimaatverandering is slecht
nieuws voor vrijwel iedereen
op deze planeet – maar kwallen hebben er juist baat bij. Door
de klimaatverandering warmen
de oceanen op. In warm water
zit minder zuurstof, dus veel wezens krijgen moeite om te overleven. Maar kwallen hebben niet
zoveel zuurstof nodig. Tropische
kwallen (zoals die akelige, supergiftige iruk andji) zullen zich
daardoor verder over de wereld
kunnen verspreiden.
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Kwallen kunnen de klimaatverandering zelfs bespoedigen. Ze
produceren namelijk heel veel
koolstofrijke uitwerpselen en
slijm, die een bepaalde bacterie
gebruikt om te kunnen ademen
– echt verschrikkelijk smerig. En
al zijn echt niet alle bacteriën
slecht – sommige zijn zelfs heel
nuttig! – deze soort maakt heel
veel koolstofdioxide aan.
Kwallen eten ook enorm veel:
plankton bijvoorbeeld, dat juist
koolstofdioxide uit de atmosfeer

K
W
A
L
L
E
N

en de oceanen haalt. Als er te
veel plankton verdwijnt, ontstaat
er een opeenhoping van koolstofdioxide in de oceanen, waardoor de klimaatverandering versnelt.

WIL JE MEER
WETEN OVER
KLIMAATVERANDERING?
GA NAAR PAGINA X!
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KWAL OP
ZONNEENERGIE
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Op een klein eilandje in de Republiek Palau in de Grote Oceaan leven zwermen goudkwal
len in het Jellyfish Lake. Deze
kwal volgt de baan van de zon
aan de hemel, en drijft van de
ene naar de andere kant van
het meer om in de zonnestralen te blijven. Waarom doet hij
dat? Niet om een lekker kleurtje
te krijgen. In deze kwal leeft een
algensoort die energie krijgt van
zonlicht. De algen hebben de
kwal nodig om ze door het meer
te verplaatsen, en in ruil daarvoor voorzien ze de kwal van
voedsel en energie.

ALARM!
De alarmkwal leeft in de diepte van de oceaan, waar het
ECHT donker is, krankzinnig donker, en waar allerlei vreemde wezens rondzwemmen. Veel van deze zeedieren lichten op, zodat het makkelijker voor ze is in het donker, en
dat is ook het geval bij de alarmkwal. Terwijl andere glowin-the-dark-dieren met hun licht jagen, gebruikt deze kwal
het juist om niet opgegeten te worden! Als hij wordt aangevallen voert de alarmkwal een bijzondere lichtshow op met
flitsen en zwaailichten. Deze voorstelling trekt allerlei andere roofdieren aan. Dat lijkt misschien een slecht idee, maar
de kwal is niet zo dom! Hij weet dat de nieuwe roofdieren
waarschijnlijk achter zijn eerste aanvaller aan gaan, zodat hij kan
ontsnappen.
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Kwallen hebben iets schattigs.
De kleintjes lijken zo onschuldig
als een douchekapje. Maar vergis je niet: ze kunnen veel problemen veroorzaken!

Wie zou er winnen: een kwal of
een vissersboot? Een gemiddelde kwal zal niet zoveel
schade veroorzaken, maar als
er een zwerm grote kwallen in
een visnet terechtkomt, kan
de hele boot omslaan. En dan
hebben we het niet over een
klein schuitje, maar over een
vistrailer van meer dan 9.000
kilo!
Er worden vaak kwallen met
het zeewater opgezogen dat
wordt gebruikt om kerncentrales te koelen. Bij sommige

worden verwijderd om door te
kunnen draaien – dat zijn
miljoenen kwallen die de
machines in glibberen
en ze verstoppen. Smerig,
maar wel indrukwekkend!
Op de Filippijnen zat
de bevolking op een
nacht opeens in het
donker, toen een
zwerm kwallen
een stroomstoring
veroorzaakte. Een

W
A
T
E
R

grote elektriciteitscentrale
had 50 wagonladingen
kwallen zijn koelsysteem
in gezogen, waardoor alle
elektriciteit uitviel. In het
donker raakte iedereen in
blinde paniek!

centrales moet iedere dag
tot wel 136.000 kilo kwallen

WIE HEEFT ER HONGER?

slim!

E E N G RO E P
KWALLEN
WORDT EEN
KWALLENZWERM
GENOEMD.

KWALLEN TEGEN DE REST

ZIJN ER OVERAL KWALLEN?
Kwallen kunnen overleven waar
maar weinig andere wezens het
uithouden. Mensen gebruiken
duikmaterialen om onder water
te kunnen ademen, en sommige
kwallen doen hetzelfde met hun
lijf. Ze nemen zuurstof op in hun
hoed en houden die daar vast
– net alsof ze diep inademen.
Daarmee kunnen ze door zuur-

stofarm water zwemmen zonder
in ademnood te komen.
Hoewel kwallen bijna overal in de oceanen leven, vermijden ze de zoutere zeeën. Er zijn
bovendien een paar kleine zoetwaterkwallen, die niet steken. De
wereld barst bijna van de kwallen!

Sommige kwallen hoeven helemaal niet te eten – ze nemen
minibeetjes voedingsstoffen op
door hun huid. De meeste kwallen jagen ook niet echt – ze dobberen gewoon een beetje rond
en halen hun tentakels als visnetten door het water. Maar niet
iedere kwal wacht rustig op zijn
maaltje. Sommige soorten hebben speciale jaagtrucjes:
De kubuskwal is de enige
kwal met ogen en hersenen!

Hij is een hele slimme jager
die behoorlijk snel kan zijn als
hij achter vissen en krabben
aan gaat.
De Phyllorhiza punctata
vangt plankton op een doortrapte manier: hij schiet een
speciaal schuim in het water,
waardoor dat dikker wordt
en het plankton er moeilijker
doorheen kan zwemmen.

HOE
BEWEGEN ZE?

K
W
A
L
L
E
N

Door hun lijf samen te trekken en te ontspannen, kunnen sommige kwallen zich
door het water torpederen.
Ze trekken zichzelf eigenlijk
door het water, door terwijl
ze zich samentrekken een
negatieve druk in het water
voor zich te creëren.

Zodra het plankton langzamer
beweegt, slaat de kwal toe.
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PIRANHA'S
In het Tupi, een inheemse Braziliaanse taal, betekent piraña ‘tandenvis’. Het is niet verbazingwekkend dat piranha’s zo zijn genoemd – ze hebben een
angstaanjagende grijns. Ze leven in zoetwatermeren en rivieren, zoals de Amazone. Sommige menW
A
T
E
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Een piranha heeft enorme
tanden, maar hij wordt zelf
verslonden door allerlei
grotere, sterkere roofdieren, zoals kaaimannen
(familie van alligators).
Hij zwemt graag in scholen, zodat hij zich minder
kwetsbaar voelt – veel
maakt veilig!

bepaalde rivierplanten heerlijk.
Zijn vleesprooi bestaat meestal uit
wormen, schelpdieren, slakken,
vissen en dode dieren zoals vogels
die in het water zijn gevallen.
Als er niet genoeg voedsel is,kunnen

gaan zwemmen. Het is waar dat piranha’s geweldige

balen!

getrokken, maar je zou nog verbaasd staan als je wist
tenen beginnen te knabbelen.

vis of hond?

Een roodb
uik piranh
a
blaft om ro
ofdieren a
f
te s chri k k
e n.

Een piranha zal een lekker hapje mens echt niet laten liggen, maar dan moet je wel eerst dood zijn – of bijna dood.
Een piranha valt eigenlijk alleen een grote prooi aan – een
mens of een capibara bijvoorbeeld – als die zwaargewond
is of al overleden. Wanneer er weinig voedsel is, en je begint met een bloedende voet rond te plonzen in een piranhagebied, kan er wel eentje in je bijten. Maar mensen
zwemmen regelmatig in rivieren waar ook piranha’s zitten,
zonder dat het een bloedbad wordt.

knapperig!

WAAR KAN IK EEN
PIRANHA SPOTTEN?
in
Pi ranha’s leven
Zuid-Amer ik a.

DREAMTEAM
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ja m m ie !

De Catoprion mento zwemt snel naar zijn
prooi en neemt een stevige hap voordat zijn onfortuinlijke slachtoffer doorheeft wat er gebeurt.
Hij eet geen vlees – zijn favoriete snack bestaat
uit vissenschubben. Hij ramt zo hard mogelijk tegen een vis aan zodat er schubben loslaten,
waar hij dan lekker op kauwt terwijl
zijn geschrokken prooi ervandoor
zwemt (een paar schubben lichter).

EEN GROEP
PIRANHA’
S WORDT
EEN SCHOO
L
GENOEMD
.
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Een piranha vindt zaden, noten en

piranha’s zelfs elkaar opeten: kanni-

jagers zijn, die door de geur van bloed worden aan-

MIJ OPETEN?

Een piranha staat erom bekend dat
hij van vlees houdt, maar planten vormen een belangrijk deel van zijn dieet.
Sommige soorten zijn zelfs vegetariër!

sen zijn doodsbang dat ze worden opgegeten als ze

wat ze allemaal als eten verkiezen voordat ze aan je
P
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N
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A
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ENGE VISSEN

kan een piranha

WAT EET EEN
PIRANHA?
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VI SS EN-

SC HUBBEN

Roodbuikpiranha’s kunnen goed delen! Ze zoeken samen naar voedsel, meestal door
zich tussen waterplanten schuil
te houden en tevoorschijn te
schieten als er een prooi langskomt. Als een vis iets lekkers
vindt, waarschuwt hij de rest
van zijn school: iedereen komt

er dan bij en ze nemen om beurten een hapje. Maar de maaltijden verlopen niet altijd zo netjes. Als ze echt honger hebben
en een prooi tegenkomen, kunnen ze een vreetbui krijgen: dan
ontstaat er een enorm vissengevecht omdat iedereen als eerste
probeert te eten.
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