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Bronnen


Nieuwssites







“The trusted source for technology news, tech policy analysis,
breakdowns of the latest scientific advancements, gadget reviews,
software, hardware, and nearly everything else found in between
layers of silicon.”
Gizmodo : design en technologie blog (US)

Online Kranten België :







Scientias.nl : populair-wetenschappelijke nieuwssite (NL)
Ars Technica : Nieuwssite voor “Alpha Geeks”, technologen and IT
professionals (US)

Het laatste Nieuws : Wetenschap
De Tijd : blog T-zine
De standaard

Vele andere blogs en wiki’s





Nature.com : wetenschappelijk journaal

Science Advances: wetenschappelijk tijdschrift
…

Reuzebalsemien

Zaadverspreiding
Bronnen :
Scientias.nl : 30-03-2015 - Ook vissen helpen planten met het verspreiden van hun zaad
Radboud universiteit : 30-03-2015 - Ook vissen kunnen zaaien
Freshwater Biology : 22-03-2015 - Effects of seed traits on the potential for seed
dispersal by fish with contrasting modes of feeding


Zaadverspreiding van planten door :






Van enkele soorten was het geweten. Maar het was niet te generaliseren
Onderzoek : welke kenmerken van zaden zijn belangrijk voor de
verspreiding





Wind, vogels, insecten
Nieuw onderzoek : ook vissen !

Zaden 19 wilde plantensoorten in kleine deegbolletjes voer voor
2 vissen met totaal verschillende spijsvertering : karper en tilapia

Besluit : vissen kunnen een rol spelen bij het verspreiden van zaden over
grote afstand

Drijvend Fonteinkruid

Corinth Micro Plant










Educatieve Windows-app voor
Win8 of recenter
Spectaculair 2D of 3D inzoomen op
bomen, tot op het celniveau van
de bladeren, en verder
Informatieve teksten komen van
Wikipedia
Touchscreen geoptimaliseerd
Engelstalig
Basis is gratis
3D interactieve leerpagina’s te
verkrijgen als In-App aankoop voor
1,49 €

Bronnen :
T-zine (De Tijd) : 10 juli 2014 - Zoom schier oneindig in op bomen en bladeren
Windows Store : Corinth Micro Plant
YouTube : Demo

Koningin van de Andes
Bronnen :
Scientias.nl: 17 juni 2014 - Koningin van de Andes maakt
zich op voor zeldzame bloei
Wikipedia : Puya raimondii (EN) - Puya raimondii (NL)
Andere : Flickr – IUCN Redlist






Puya raimondii
Bromelia familie - Bromeliaceae
 Binnen deze familie is ze de
grootste
Voorkomen :



Enkel in Peru en Bolivië
In zeer weinig botanische tuinen





Niet in België
Zou wel in de Hortus in Amsterdam
staan (niet geverifiëerd)

De universiteit van Californië,
Berkeley heeft er enkele. En na
24 jaar gaat er 1 bloeien.
Zeer vroeg blijkt.

Koningin van de Andes (vervolg)


Bloeiwijze :









Tot 10m hoog
Duurt tot 9 maanden
Bevat tot wel 30,000 bloemen
Bloeit in het wild pas na 80 tot
100 jaar.
Na de bloei en zaadvorming
sterft de plant

Andere kenmerken



Bladrozet ø 3m
Bladeren





Lengte : 1 tot 2m
Breedte : 6cm
Eindigen op 1,5cm lange
versterkte stekels

Penisplant

Bronnen :
Scientias.nl : 29-12-2015 - Zeldzame reuzenaronskelk bloeit in Australië
HLN.be (Bizar) : 30-12-2015 - Naar rottend vlees stinkende 'penisplant' bloeit na tien jaar
Wikipedia (NL) : Reuzenaronskelk
Virtual Herbarium : Amorphophallus titanum History & Statistics



Reuzenaronskelk of
Amorphophallus titanum
Aronskelkfamilie - Araceae



Grootste onvertakte bloem ter wereld










Grootse solitaire bloem :
Rafflesia arnoldii (ø1m, 11 kg)
Grootste (vertakte) bloem :
parasolwaaierpalm (6-8m hoog, ø5m)

In het wild enkel te vinden in de
regenwouden van West-Sumatra
Zeer zeldzaam
Sta nu na 10 jaar in bloei in een
botanische tuin in Australië

Penisplant (vervolg)


Bloei:









Kenmerken







In het wild : +/- om de 3 jaar
Gecultiveerd : > 3 jaar
Bloeikolf omgeven door 1 schutblad
Eerst vrouwelijke bloemen en daarna
de mannelijke bloemen, op dezelfde
bloeikolf
na 2 dagen sterft bloeiwijze af en
dan verschijnt 1 blad

Kan > 3m hoog worden
Sterke geur van rottend vlees/vis
(lokt dus allerlei insecten die leven
van aas (vliegen en kevers) voor de
verspreiding van de pollen)
Zeer moeilijk te cultiveren (rot snel,
produceert extreem weinig zaad)

Bloei in botanische tuinen : Meise
(2008, 2011, 2013), Gent (2015),
Leiden (2008)

Graffiti



Met mos !
Benodigdheden :









Bronnen :
HLN.be (Bizar) : 12 juni 2014 - Zo maak je mos-graffiti
WikiHow.com : Graffiti maken met mos
HeavyPetal.ca : december 2005 - Moss Graffiti

handvol mos (let op
welke je verzamelt)
2 koppen yoghurt
2 koppen bier
1/2 eetlepel suiker
stroop van rietsuiker
(bijkomstig, maakt
het dikker)

Zie wikihow !

Cyborg planten
Bronnen :
Gizmodo : 21-11-2015 - Scientists Unveil the World's First Cyborg Plant
Science Advances : 20-11-2015 - Electronic plants
Tweakers.net : 23-11-2015 - Wetenschappers bouwen elektronische circuits in planten
DataNews : 24-11-2105 - Nieuwe techniek laat bloemen van kleur veranderen







Laboratory of Organic Electronics van
de Zweedse Universiteit Linköping
Levende roos die elektronica bevat
De geleidende polymeer in het
vatenstelsel gedraagt zich als een
computerchip
Hoe? De in water opgeloste
synthetisch polymeer PEDOT-S wordt
opgenomen door de plant en hecht
zich aan de vaatwanden zodat
transport van water en nutriënten
onbelemmerd blijft

Cyborg planten (vervolg)
Mogelijke toepassingen :


In beginstadium
 Monitoring

van plantfuncties om meer inzicht
en controle te krijgen op de plantengroei



Verre toekomst
 Brandstofcellen

op basis van fotosynthese
 sensoren en apparaten die de interne
functies van planten wijzigen, zelfs kleur !
 Groene antennes
 Nieuwe materialen

Uitsterven mamoet
Bronnen :
Scientias.nl : 07-02-2014 - Hoe nietige grassprietjes de machtige mammoet fataal werden
Nature : 06-02-2014 - Fifty thousand years of Arctic vegetation and megafaunal diet





10.000 jaar geleden verdween de mammoet, paard,
bizon,… uit het noorden van Rusland, Canada en
Alaska. Waarom?
DNA-onderzoek suggereert een samenhang met een
drastische verandering in begroeiing
Wat groeide er op de toendra :






Men veronderstelde grassen
Onderzoek wijst nu uit dat het kruidachtige planten waren
Op het einde van de ijstijd worden de kruidachtige planten
vervangen door grassen

Onderzoek naar dieet 8 grote zoogdieren : kruidachtige
planten

Zombie planten
Bronnen :
Scientias.nl : 19-10-2015 - Wetenschap achterhaalt hoe een plant een zombie wordt
Friedrich Schiller Universiteit Jena : 16-10-2015 - How Plants turn into Zombies
Trends in Plant Science : 10-10-2015 - Did Convergent Protein Evolution Enable Phytoplasmas to
Generate ‘Zombie Plants’?










‘Zombie planten’ zijn aangetaste
planten die niet langer meer bloeien,
en enkel nog bladeren produceren.
Het nieuwe doel van de aangetaste
plant is nu de bacteriën verspreiden
Hoe wordt een plant aangetast?
Door insecten die bacteriën
(fytoplasma’s) overdragen.
Onderzoek om te begrijpen hoe de
bacteriën het doen
SAP54 = eiwit afkomstig is van de
bacteriën dat sterk lijkt op het eiwit
dat zorgt voor de bloei en vernietigd
deze eiwitten.

Distel in Genk
Bronnen :
De Standaard: 11-06-2014 - Stadsbestuur Genk stuurt aangetekende brief voor distel van 25 cm
Het belang van Limburg : 11-06-2014 - Stad Genk stuurt aangetekende brief voor distel
van 25 cm





Burenruzie
Aangetekend schrijven
 Van stad Genk
 aanmanen om de
enige distel in tuin te
verwijderen.

Volgens dienstdoend burgemeester Ali Caglar (CD&V) is het
probleem dat de distel is opgenomen in een Koninklijk Besluit waarin
staat dat iedere verantwoordelijke de bloei, de zaadvorming en
uitzaaiingen van schadelijke distels moet voorkomen.

Magische boom
Bronnen :
HLN.be (Wetenschap) : 23-07-2014 - Deze magische boom draagt 40 verschillende soorten fruit
Live Science : 31-07-2015 - Tree of 40 Fruit: Dazzling Franken-Tree Has Roots in Science
Officiële website : http://www.treeof40fruit.com/










Kunstproject : Tree of 40 Fruit
Is een Work-In-Progress
hedendaagse kunstenaar Sam
Van Aken, professor in the
school of art at Syracuse
University in New York
tijdens de lente krijgt de boom
bloesems met een verschillende
roze kleur
Er wordt gestart met een jonge
boom waarop takken worden
geënt.
Er wordt alleen gewerkt met
steenvruchten van het geslacht
prunus.

