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Is global warming echt een probleem? Volgens onderzoekers en internet wordt global 
warming veroorzaakt door: 

- CO
- Methaan 

2 

- De zon 
- Natuurlijke variatie 

 

Carbon cycle: 

 

Koolstof wordt voornamelijk opgeslagen in sedimenten. In de lucht zit maar ±400 ppm CO2, 
niet veel dus. De koolstof die in sedimenten zit opgeslagen wordt minder en die in de lucht 
zit meer. Dit komt door de verbranding van fossiele brandstoffen. De laatste keer dat de CO2

1. De CO

 
concentratie in de lucht zo hoog was, was 15 miljoen jaar geleden. 

2 in de atmosfeer wordt meer. Er is altijd een evenwicht tussen de energie 
(waaronder warmte) die op een planeet komt en die er weer vanaf komt. Hoe dikker 
de atmosfeer, en hoe meer CO2, hoe meer warmte er op de planeet blijft. Bij het 
evenwicht op aarde is de gemiddelde temperatuur 15° C. 
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2. Het broeikaseffect is echt. We stoppen niet zo veel extra CO2 in de lucht, maar de 
opname (via oerwouden en oceanen) gaat te traag. De CO2 concentratie neemt 
daardoor toch toe. Kunstmatig CO2

3. De CO
 uit de lucht halen is niet haalbaar. 

2 concentratie blijft lang hoog. De laatste tien jaar is de atmosfeer nauwelijks 
warmer geworden. De warmte is de oceanen in, omdat deze een enorme warmte 
capaciteit hebben. Er is een verband tussen de toenemende CO2

De theorie over de zon is niet al te best. 

 concentratie en de 
stijgende temperatuur. Je kan experimenten doen met computermodellen en deze 
vervolgens vergelijken met waarnemingen. Als dat binnen een 95% 
betrouwbaarheidsinterval valt, zijn het bruikbare voorspellingen.  

4. CO2 en NH4

 

 spelen echt een grote rol. 

Ecologische effecten 

Bij een hogere CO2 concentratie maken planten minder huidmondjes (stomata) aan. Bij een 
hogere temperatuur sluiten de huidmondjes. Door climate change  gaan C2

Q

 planten het dus 
minder goed doen. 

10

De temperatuur heeft invloed op de biologische klok, maar licht nog meer. Wanner het ene 
organisme afhankelijk is van een ander organisme dat zijn externe klok heeft gebaseerd op 
een externe factor, anders dan het eerste organisme, kan er een mismatch ontstaan. 

: bij iedere 10° C verhoging gaan gaat een (chemisch) proces 2 tot 3 keer sneller. Zonder 
bij effecten zou er dus een snellere groei zijn.  

Adaptief: niet dominant en niet recessief.  

 

Fenotypische plasticiteit 

Voorbeelden: 

Nature vs nurture: 
- Alcoholisme 
- Zebravinken 

Omgevingsfactoren 
- Oog/geen oog bij vlinders 
- Springbalsemien 
- Zeepok 
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Genotype X omgeving 

- Veranderen ze? 
- Overleven ze beter? 
- Planten ze zich meer voort? 

Plasticiteit waardevol 
- Omgeving variabel 
- Niet een optimaal fenotype 
- Omgeving moet voorspellingswaarde hebben 

Reversibel/irreversibel 

Plasticiteit van leren: conditioned stimulus + unconditioned stimulus -> conditioned respons 

Experimenten: 

- Veldexperimenten: veel variabelen. 
- Controlled environment: in bepaalde omstandigheden 
- Common garden experiment: controle & nieuwe omgeving 
- Reciprocal transplant experiment: net als common garden, maar dan worden soorten 

in elkaars omgeving geplaatst. 

 

 

Abiotische factoren 

Het leven leeft aan e grens van de mogelijkheden. Dieren kunnen rond black smokers leven 
door de energie uit redox reacties, pH-gradiënt gestuurde reacties en chemosynthese. 
Chemosynthese werkt hetzelfde als fotosynthese, maar dan met SH4

Externe milieufactoren zonder biologische oorsprong: 

 in plaats van licht. 
Bacteriën rond black smokers doen aan chemosynthese, welke worden gegeten door o.a. 
garnalen. 

- Water 
- Zout 
- Temperatuur 
- pH 
- druk 

Deze factoren zijn extreem bij black smokersop de bodem van de oceaan. Hier is misschien 
leven ontstaan. Er is nu veel leven. Zwavel op de bodem zorgt voor energie voor 
biochemische reacties. 
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Fe2+  H2

Fe

S -> bacterie -> hoger organisme 

3+  SO4

 

2- 

Manieren om met de giftigheid van zwavel om te gaan: 
- Beschermende laag tegen zwavel 
- Aanpassen ademhalingsenzym tegenreactie op zwavel 
- Anaerobe pad voor energie 
- Zwavelbindend eiwit dat voorkomt dat zwavel binnenkomt 
- Gebruik van sulfide detoxerende enzymen 

Vijandig milieu -> schaadt enzym stabiliteit, smelt membraan, maakt DNA kapot, H2

Homeostase tegen te hoge of te lage temperatuur. 

S 
vergiftiging, hydrolyseert metabolieten.  

Homeotherm: constante temperatuur 
Poikilotherm: veranderend met de omgeving 
Ectotherm: externe warmtebron 
Endotherm: interne warmtebron 

2 soorten zweetklieren:  

Eccriene: 
- Waterig 
- Groot volume 
- Wijd verspreid 
- Op handpalmen en voetzolen 

Apocriene: 
- Vettig 
- Klein volume 
- Bij haren 

- Waterdichte huid 
- Eieren 
- Interne bevruchting 
- Water conserveren (Ammonia in plaats van urine en uric acid opslag in buisjes van 

tubes of malpighi) 
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Biotische factoren 

Een andere schaal = een ander milieu 

Microklimaat: boundary layer effect 
- Air speed 
- Luchtvochtigheid 
- Temperatuur 
- Verdamping 

Schimmels en bacteriën zoeken stomata op, want daar is het warmer. Spintmijten lopen 
naar het hoogste punt om weg te kunnen vliegen m.b.v. de wind. 

Oppervlaktestructuur: 
- Waslaag (waterafstotend) 
- Haartjes (veel soorten!) 
- Glad 

Primaire metabolieten: zorgen voor groei, ontwikkeling en voortplanting. Ze voldoen in een 
ideaal milieu. 

- Direct giftig 
- Giftig na activatie 
- Twee componenten 
- Indirect dodelijk 

Opties voor dieren om secundaire metabolieten te overleven: 
- Target site inactivation 
- Het gif omzetten in een andere stof/afbreken 
- Het gif inactief maken/binden en afvoeren 
- Het gif gebruiken in het eigen voordeel 

Er zijn drie metabolische pathways waarin secundaire metabolieten worden gemaakt:  

- De eerste is het stikstof metabolisme

- De tweede is het 

, waarin stikstofhoudende stoffen worden 
gevormd, zoals alkaloïden en glucosinolaten.  

koolhydraat metabolisme

- De laatste is het 

, waarin de phenol-houdende stoffen 
worden geproduceerd, waaronder flavonoïden, anthocyaniden, salicylaten en 
lignines.  

vetzuur metabolisme

Verschil tussen direct giftige en indirect dodelijke secundaire metabolieten: direct giftig 
betekent (nogal logisch) dat de stof giftig is voor de herbivoor. Indirect dodelijke stoffen 

, waarin de terpenen worden gemaakt. 
Hieronder vallen de monoterpenen, sesquiterpenen, sterolen, gibberellines en 
carotenoïden. 
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trekken predatoren en parasieten, zoals roofmijten en sluipwespen, aan (volatiles). 
Herbivoren gaan dan indirect dood aan de stof. 

Veel stoffen hebben meerdere functies.  

Roundup grijpt aan op het fenol metabolisme. Fenolen worden gezien als secundaire 
metabolieten, maar wanneer deze worden verstoord overleven planten dat meestal niet. De 
grens tussen primaire en secundaire metabolieten is dus vaag. 

 

 

Signalen & Communicatie 

Stimulus  ->  senses  ->  brain  ->  muscles  ->  behaviour 

Voor een lange afstand wordt gebruik gemaakt van: elektrochemisch, geluid en geur. 
Voor een korte afstand wort gebruik gemaakt van: zicht en gevoel. 

De Heliconius vlinder legt haar eieren op de passiebloem plant. De passieflora zit vol met 
blauwzuur glycosiden, waar de Heliconius de plant aan kan herkennen. Dit is een voorbeeld 
van een chemische stimulus. De Heliconiusi legt maar 1 ei per plek, want de larven zijn 
kannibalistisch. De passieflora maakt gele nep-eieren op zijn bladeren, waardoor de 
Heliconius er geen echt ei op legt. Dit is een voorbeeld van een visuele stimulus. 

Veel dieren maken gebruik van echolocatie met behulp van geluid of elektrische signalen. 

 

Aantekeningen Ecofysiologie 2015 
Jaar 1, periode 5 
Lissy Denkers

Aantekeningen Ecofysiologie 2015 
Print dubbelzijdig indien je print 
CONGO SAMENVATTINGENBANK




