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‘Hallo Dr. Zeepaard,
Vorig jaar waren wij
in Noorwegen bij de
H a r d a n g e r g l e t s j e r.
We wandelden langs
een meer met smelt-
water van de grote
gletsjer. Daar liggen
heel veel rotsen waar
korstmossen op
groeien. Toen zagen
wij ineens deze Smi-
ley van korstmos! We
zijn gaan kijken of
het wel echt korstmos
was, en dat was zo! We
waren erg verbaasd
en hebben daarom
deze foto gemaakt.’
Dat schreef Tijn (11
jaar uit Pijnacker).
Dr. Zeepaard is net zo
verbaasd. Een grappi-
ge foto, zeg!
Siem van Raaij (5 jaar)
schreef ook over zijn
vakantie. In Australië
wandelde hij in Wi l -
son's promontory. Daar
kwam zomaar een
walvis uit het bos te-
voorschijn! Poeh, Dr.
Zeepaard is blij dat

hij dat beest met zijn
grote muil niet zelf
tegenkwam. Mooi!
Zag je ook een dier in
een tak, rots of wolk?
Stuur je foto naar:

Dr. Zeepaard
NRC Handelsblad
Postbus 8987
3009 TH Rotterdam
of naar:
zeepaard@nrc.nl

Smiley van mos en walvis van rots

I L LU S T R AT I E  I R E N E  G O E D E

Lente! Lammetjes! Jonge geitjes!
Bokkesprongen, rennen en draven,
stoeien, omvallen en weer opstaan.
En mekkeren, met véél kabaal.
Maar het ene mekkeren is het ande-
re niet. Jonge geitjes oefenen op een
bijzondere uitspraak. Als ze met el-
kaar in een vast clubje optrekken,
leren ze elkaar een accent aan. Zo
klinken ze samen anders. Niet zoals
andere op de wei zwervende groe-
pen jonkies.
Kleine geitjes trekken eerst vooral
op met hun broertjes en zusjes en
hun moeder. Maar als ze groeien,
gaan ze steeds vaker naar de geiten-
crèche. Gezellig met alle jongen van
de kudde bij elkaar, terwijl de ou-
ders hun eigen gang gaan. Soms ko-
men kleine kuddes met hun eigen
crèches bij elkaar. Maar de geitjes in
het ene clubje klinken nèt anders
dan die in andere groepjes.
Ze mekkeren wat hoger, of juist la-
ger dan de andere groepjes. Snel of
juist wat langzamer, rond of wat
scherper. Mensen die erg hun best
doen, kunnen het soms horen. En
de geitjes horen het altijd. Van el-
kaar: wij horen samen. In ons mooie

vaste groepje, niet te groot, niet te
klein. Ons cluppie, met een eigen
roep. Zo kunnen ze hun vaste groep
altijd vinden, schrijven onderzoe-
kers deze week in Animal Behaviour.
Het mooie is dat die verschillende
groepen ook allemaal hun best
doen net iets anders te klinken. Het
lijken wel jonge mensen die alle-
maal anders willen zijn, maar in
hetzelfde clubje toch erg hetzelfde
doen. Nee, de geitjes hebben geen
rare kleren of kapsels, of bijzondere
woorden zoals hangjongeren in
hun straattaal – maar ze mekkeren
wel met een eigen accent. Ook al is
het voor de anderen maar een
gèèèè-è-è-è-è-èèk accent.
Van walvissen en vleermuizen was
al bekend dat ze hun eigen geluid
aan dat van hun groep aanpassen.
Dat geitjes nu meetellen in dat
rijtje is mooi. Misschien is het wel
bij veel meer zoogdieren zo. Hun
standaard geluid – mekkeren, bla-
ten, loeien, hinniken en balken,
noem maar op wat je in de lente al-
lemaal hoort - is helemaal niet zo
standaard. Als we beter luisteren.
Frans van der Helm

De straattaal van geitjes
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Monsterslang at
krokodillen
Een boa constrictor groot?
Mm, ja, Maar de Titanoboa is
groter. Véél groter. Je zou ver-
stijven van angst als je deze
wurgslang tegenkwam.
Gelukkig is hij uitgestorven.

Dr. Zeepaard en avondrood

DE PROEFJESFABRIEK

Waarom is de lucht blauw? En waarom
kleurt hij ‘s avonds vaak rood? Dat zie
je in dit proefje.

Wat heb je nodig? - Een glas, water,
halfvolle melk, een krachtige zaklamp

(gloeilamp, geen LED-lamp), een wit
papiertje en een donkere kamer.

Wat moet je doen?- Vul het glas met
water, en roer er een theelepel melk
doorheen.

- Maak de kamer goed donker.
- Richt de zaklamp op de zijkant van
het glas: welke kleur heeft het water?
- Houd nu het papiertje boven het glas
en beschijn met de zaklamp de
onderkant van het glas: welke kleur zie
je op het papiertje?

Hoe kan dat? Minuscule melkdeeltjes
kaatsen de lichtstralen uit de zaklamp
alle kanten op. Maar eigenlijk bestaat
wit licht uit alle kleuren van de
regenboog: van blauw tot rood. En niet
al die kleuren kaatsen evenveel. Blauw
licht kaatst het vaakst. Daardoor lijkt
het melkwater blauw, als je het glas
vanaf de zijkant beschijnt. Rood licht
reist veel vaker rechtdoor. Dat zie je als
je met de zaklamp door het melkwater
heen op het papiertje schijnt.
Hoog in de lucht gebeurt net zoiets. De
lucht zit vol stofdeeltjes. Het blauwe
deel van het zonlicht kaatst daar veel
vaker vanaf dan het rode deel. Daarom
is overdag de lucht blauw.
En ’s avonds als de zon zakt? Dan staat
de zon laag en moeten de lichtstralen
door een dikkere laag lucht heen om je
ogen te bereiken. Onderweg kaatsten
ook alle andere kleuren, die samen
weer wittig mengen. Alleen rood doet
niet mee. Dat reist nog steeds vooral
rechtdoor of weerkaatst aan de wolken
(dat lukt wel). Vandaar de rode lucht!
Met dank aan UNAWE,
Sterrenkunde voor kinderen
Meer: http://nl.unawe.org
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Uit de boeken van Harry Potter ken je
vast de basilisk, de reuzenslang die je
doet verstijven met zijn dodelijke
blik. De basilisk heeft nooit bestaan,
maar er leefde 58miljoen jaar geleden
wel een slang op aarde die misschien
nog enger was. Je zou verstijven van
angst als je hem alleen maar zag.

Die slang was 14meter lang, zo lang
als een vrachtwagen. Hij woog meer
dan een ton, dus zoveel als een kleine
personenauto. De Titanoboa – zo
wordt hij nu genoemd – was daarmee
twee zo groot als de grootste slangen
die nu leven. Hij kon een grote kro-
kodil doorslikken zonder dat je een
bult zag in zijn slangenlijf.
Titanoboa was geen gifslang, maar
een wurgslang, zoals de python en de
boa constrictor. Hij slingerde zijn lijf
om zijn prooi en kneep het dier fijn.
Dat deed de slang met ongelooflijk
veel kracht, namelijk met bijna 30 ki-
lo per vierkante centimeter. Dat is als-
of er 50 olifanten bovenop je liggen.
Hoe kwam de slang zo groot? Na het
uitsterven van de dinosaurussen 65
miljoen jaar geleden werd de aarde
warmer. Reptielen vinden warmte
fijn, omdat ze zichzelf niet kunnen
warm houden. Met de opwarming
van de aarde werden alle reptielen
groter – ook de slangen.
Wetenschappers vonden fossiele ske-
letten van de reuzenslang tien jaar
geleden bij een opgraving in Colom-
bia, een land in Zuid-Amerika. Ze
vonden ook de restanten van een uit-
gestorven reuzenkrokodil en van een
verdwenen schildpad zo groot als een
keukentafel. Maar het blijst waren ze
met de slangen, omdat de schedels
compleet bleken te zijn.
Complete slangenschedels van lang
geleden zijn namelijk heel zeldzaam.
Bij mensen zijn de schedels een ge-
heel van botten; de onderkaak zit bij-
voorbeeld stevig aan het hoofd. Bij
slangen houdt zacht weefsel de delen
van de schedel bij elkaar. Als een
slang doodgaat, vergaat dat weefsel
snel. De delen van de slangenschedel
raken verspreid en verloren.
Maar de schedels van Titanoboa wa-
ren zo groot dat de onderdelen niet zo
makkelijk kwijtraakten. Wetenschap-
pers konden zo met de schedels en
skeletten een soort standbeeld maken
van de reuzenslang. Die reconstructie
is nu te zien in het Smithsonian Natu-
ral History Museum in Washington.
Volgend jaar gaat de slang rondreizen
buiten Amerika. Misschien komt ie
wel naar Nederland. Brrr, doodeng.
Karel Berkhout
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