
Het groene wonder

Wat weegt een boom? Algauw een dikke duizend kilo, toch?

En waar komt die duizend kilo aan hout vandaan? Uit de aarde?

Dat kun je makkelijk testen. Neem een pot met aarde en weeg alle

aarde die daar in zit. Laat er een plant in groeien. Wacht een paar

jaar tot de plant flink gegroeid is en weeg de aarde daarna opnieuw.

Je zult zien dat de aarde nauwelijks minder weegt, terwijl de plant

een stuk zwaarder is geworden. Maar waar groeien bomen en

planten dan van? Toch niet van de lucht soms? Of wel?

Ja dus. Die bomen met dat keiharde hout waar je tafels en

honkbalknuppels uit kunt zagen, bestaan voor een groot deel uit de

luchtdeeltjes die jij in- en uitademt. Uit koolstofdioxide om precies

te zijn. De belletjes die in je glas cola naar boven borrelen, zitten er

ook vol mee. En je maakt er Spa rood mee van Spa blauw.

Dat groeien van bomen en planten is eigenlijk een wonder.

Een wonder waar alles wat groen is en bladeren of naalden heeft,

gebruik van maakt. In de lucht om ons heen zitten verschillende

stoffen. Zuurstof ken je vast al. Maar dat is maar een klein deel van

alles wat er om ons heen zweeft. In elke honderd luchtdeeltjes die je

inademt, zitten gemiddeld ongeveer achtenzeventig stikstofdeeltjes,

een dikke twintig zuurstofdeeltjes en net iets minder dan één

deeltje argon. Dan hou je nog een klein beetje over en dat bestaat

grotendeels uit water en koolstof. En juist die koolstof is belangrijk

bij het maken van een boom. Maar dat gaat niet vanzelf. Om van

de lucht om je heen een boom te maken, heb je fotosynthese nodig.

Die fotosynthese wordt opgewekt in de thylakoïden in chloroplasten,
waar met behulp van fotonen en chemische reacties uiteindelijk
glucose wordt gemaakt. Klinkt dat ingewikkeld? Nou, als je je erin
gaat verdiepen, wordt het pas écht ingewikkeld!
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Eén plus één is één

Voor wie niet alles hoeft te weten, is er gelukkig ook een eenvoudige
uitleg. Bomen halen water uit de grond. Daarnaast halen ze
koolstofdioxide uit de lucht via piepkleine openingetjes in hun
bladeren of naalden, zoals op de tekening op de vorige bladzijden.
In die bladeren en naalden zitten bladgroenkorrels die zorgen
voor die mooie groene kleur. En in die bladgroenkorrels vindt het
wondertje plaats. Daar worden het water en de koolstofdioxide met
behulp van zonlicht omgezet in suikers. Met die suikers kunnen
twee dingen gebeuren: of ze worden gebruikt als energie, zoals jij
een broodje met pindakaas gebruikt om te bewegen, of ze vormen
een bouwstof voor een nieuw stuk boom of plant. Dan maken ze
uiteindelijk deel uit van het hout. Intussen geven bomen en planten
's nachts een cadeautje terug: zuurstof. Daarom worden bossen ook
wel de longen van de aarde' genoemd.

Bomen groeien op twee manieren. Ze groeien ten eerste in de

lengte, bijna altijd via de toppen van de takken waar een stukje

aangroeit. Vooral jonge bomen groeien eerst omhoog, zodat ze snel

genoeg zonlicht opvangen. Maar een lange, dunne boomstam met

veel bladeren bovenaan waait natuurlijk zo omver. Daarom groeien

bomen ook in de breedte. Dat gebeurt vlak onder de schors, waar

elk jaar een extra laagje groeit. Of eigenlijk twee: in het voorjaar is

er veel water en groeit er een ring van licht hout bij, en in de zomer

is er minder water en groeit er een donkere ring bij. Zo kun je de

ringen van een omgezaagde boomstam tellen en zien hoe oud een

boom is geworden: één en één is... één jaar. Een boom met dertig

ringen is dus vijftien jaar oud.
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De nacht is

van de dieren

Enge verhalen spelen zich bijna altijd 's nachts af. En dan ook nog

het liefst in een bos. Dat is niet zo gek, want veel mensen lijden

aan nyctohylofobie: de angst om in een pikkedonker bos te zijn.

Die angst heeft twee oorzaken. Ten eerste zijn onze ogen niet zo

geschikt om in de nacht te kijken. We zijn in het duister minder

op ons gemak dan overdag, wanneer we precies kunnen zien wat

er om ons heen gebeurt. Ten tweede hoor je behoorlijk griezelige

geluiden als je 's nachts door het bos loopt. Gebrom, gekrijs, gepiep

en vooral enge geluiden die nergens op lijken. Van spoken? Nee.

Veel kans dat het om bijvoorbeeld herten, vossen of wilde zwijnen

gaat. Die hebben 's nachts beduidend meer praatjes dan overdag.

Je zou eigenlijk een keertje 's nachts met een boswachter mee

moeten gaan, want dat is zeker de moeite waard. Op klaarlichte

dag zie je misschien een paar wilde dieren, maar als je 's nachts

een goede plek uitkiest en daar heel stil blijft zitten, dan komt er

ineens van alles langs. De nacht is van de dieren. Hun zintuigen

zijn er helemaal op ingesteld. Als wij moeten vluchten of jagen,

dan gebruiken we vooral onze ogen. Voor de meeste dieren spelen

hun andere zintuigen een grotere rol. Ze hebben betere neuzen dan
wij, dus ze ruiken letterlijk gevaar - of een lekker hapje. Hun oren
zijn meestal ook een stuk gevoeliger dan die van ons. Handig, want
door al die stammen, bladeren en takken zie je toch al niet veel in
de verte. En hun ogen mogen overdag dan minder goed zijn dan
die van ons, 's nachts zien ze juist meer.



Het is allemaal de schuld van de dino's

De meeste zoogdieren zijn dus vooral nachtdieren. Dat is al zosinds de eerste zoogdieren op aarde liepen. Het komt waarschijnlijk
door de dinosauriërs. Tyrannosaurus rex, Velociraptor en
Triceratops waren koudbloedige dieren die het zonlicht nodig
hadden om warm te worden. Tussen die giganten leefden er
tientallen miljoenen jaren geleden ook al zoogdieren. Dat waren
nog geen tijgers, olifanten of mensen, maar verre, verre voorouders,
die meestal een stuk kleiner waren. Deze dieren hadden tegenover
die machtige superreptielen weinig in te brengen. Ze trokken er
daarom liever in het donker op uit, wanneer de dino's aan het slapen
waren. Pas na het uitsterven van de grote dinosauriërs kwamen er
zoogdieren zoals eekhoorns en apen, die liever overdag leven.

De meeste dieren wachten niet tot het helemaal donker is
voordat ze op pad gaan. Daarom vind je overdag ook nog wel wat
wild. Soms is dat niet de bedoeling. Dassen en egels horen overdag
te slapen, dus wanneer je ze bij licht tegenkomt, is er iets aan de

hand. Gelukkig komt dat niet al te vaak voor. Wil je al die dieren

toch eens in het wild zien, maar heb je ook last van nyctohylofobie?

Dan kun je ervoor kiezen om tijdens de schemering het bos in te

trekken. Dan zie je behoorlijk wat meer dieren dan op Idaarlichte dag.

Bovendien is die donkerebossenvrees natuurlijk prima. Hoe meer

mensen het hebben, hoe beter. Want overdag verstoren we de dieren

al genoeg, laten we ze dus 's nachts vooral met rust laten.


