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Watersnip gonst
met zijn staart
Door onze redactie wetenschap
Rotterdam, 29 april. Het geheim van de watersnip is ontrafeld. Het staat nu vast hoe hij zijn
gonzende geluid maakt. Onderzoekers uit Manchester beschrijven het in de Journal of Experimental Biology (online 16 april). De watersnip (Capella gallinago gallinago)
is een steltloper met een lange
snavel die in vochtige gebieden
broedt. Hij wordt in Nederland
snel zeldzamer. Het mannetje watersnip laat zich tijdens de baltsvlucht van flinke hoogte naar beneden vallen en produceert daarbij een karakteristiek geluid. Het
was al bekend dat hij daarvoor
zijn staart gebruikte. Met behulp
van snelle video-opnames en proeven in een windtunnel is nu aangetoond dat hij het vermogen
dankt aan de zeer afwijkende
vormgeving van de buitenste
staartveren. In een flinke luchtstroom wapperen en klapperen
die als een vlag.

RIVM’er Sprenger
naar EU-centrum
Door onze redactie wetenschap
rotterdam, 29 april. Marc
Sprenger, directeur-generaal van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), gaat
daar per 1 mei weg om de baas te
worden van het European Centre
for Disease Prevention Control
(ECDC) in Stockholm. Het ECDC
is in 2005 opgericht door het Europees parlement om infectieziekten te bestrijden. ECDC is de evenknie van het Amerikaanse CDC,
een infectieziektewaakhond die in
feite wereldwijd actief is. Sprenger
leidde het RIVM sinds 2003 en
was daarvoor directeur van het
College voor Zorgverzekeringen.
Vorig jaar stelde hij zich verkiesbaar voor de functie van hoofd van
de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie,
maar trok zich terug toen bleek
dat iemand anders betere kansen
had: dat was de Hongaarse
Zsuzsanna Jakab, de vorige (en
eerste) directeur van de ECDC.

Grote planetoïde
Themis bevat ijs
Door onze redactie wetenschap
Rotterdam, 29 april. Astronomen hebben voor het eerst ijs aangetroffen op een planetoïde. Het
gaat om Themis die rond de zon
draait op 480 miljoen kilometer
afstand. Omdat het ijs snel vervluchtigt, moet er op de een of andere manier van binnen uit de
rotsklomp steeds nieuw water
worden aangevoerd, vermoeden
de astromen. Themis is een van de
talloze brokken ruimtepuin die in
een brede gordel tussen Mars en
Jupiter om de zon draaien. Met
een diameter van 200 kilometer is
het ook één van de grootste. De
vondst steunt het idee dat inslagen van meteorieten – uit koers
geslagen stukken ruimtepuin –
ooit water op aarde brachten. De
waarneming werd door twee onafhankelijke teams gedaan die allebei de infraroodtelescoop van de
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie op Mauna Kea in Hawaï gebruikten. Zij beschrijven hun
vondst vandaag in Nature.

Boomringdata
Door onze redactie wetenschap
Rotterdam, 29 april. Queen's
University in Belfast heeft de ruwe
gegevens van enkele decennia
dendrochronologisch onderzoek
gisteren op zijn website gepubliceerd. De Britse klimaatscepticus
Douglas Keenan had dat geëist
omdat hij denkt dat deze data
kunnen uitwijzen dat de huidige
opwarming niet uitzonderlijk is.
De rechter had hem gelijk gegeven.

