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Afrika is groter… of kleiner…

dan Groenland – afhankelijk van je kaart.
Landkaarten maken is niet gemakkelijk. Want hoe moet je de aarde,
die bolvormig is, als een vlakke kaart op papier krijgen? Er bestaan veel
methoden, maar met geen enkele wordt alles helemaal juist afgebeeld.
Een wereldbol is de enige correcte manier
om de hele aarde weer te geven, maar die
is vaak groot en lastig om mee te nemen.

Een vlakke kaart maken
van de aarde is net zoals
het bolle omhulsel van
een bal in delen snijden
en die proberen plat neer
te leggen. Dat lukt niet.

Deze delen moeten
worden uitgerekt
om elkaar te raken.
Je vindt een kaart met veel van de plaatsen die in dit boek voorkomen op bladzijde 122-123.
Blader voor een lijst met termen naar de verklarende woordenlijst op bladzijde 124-125.
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Er bestaan verschillende manieren om kaarten uit te rekken of in elkaar te duwen
om ze vlak te krijgen. Die manieren noemen we projecties.
De mercatorprojectie werd
in 1569 uitgevonden door de
Nederlandse kaartenmaker
Gerardus Mercator. De vormen
van de landen zijn vrij correct…
… maar de groottes van de
landen boven en onder aan de
kaart niet. Ze lijken veel groter
dan ze echt zijn.

De projectie van Gall-Peters werd
in 1855 voor het eerst ontworpen
door James Gall. Die geeft
alle groottes van de landen in
verhouding tot elkaar juist weer…
… maar daardoor worden hun
vormen in elkaar gedrukt en
uitgerekt.
Afrika (groen) is in werkelijkheid 14 keer groter
dan Groenland (paars). Hieronder zie je hoe
ze er op verschillende kaarten uitzien.
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Dit probleem kan zelfs niet worden opgelost op
digitale kaarten die je op een computer bekijkt.

20261_100 things to know_earth.indd 5

5

8/06/2021 17:05

2

Schaduwen en een kameel…

zijn alles wat je nodig hebt om de aarde op te meten.
In de oudheid wist niemand hoe groot de aarde was. Ongeveer 2300 jaar
geleden bedacht de Griek Eratosthenes een eenvoudige manier om dit te
kunnen bepalen. En zijn resultaten waren verrassend nauwkeurig.

Syene

Alexandrië

Eratosthenes zag dat gebouwen die even hoog zijn, ’s middags
in verschillende steden schaduwen met een verschillende
lengte wierpen.

Hij huurde iemand in om op een
kameel de afstand tussen Alexandrië
en Syene te meten.

Alexandrië

Met deze meting, de lengtes en
de hoeken van de schaduwen
berekende Eratosthenes dat de
afstand rondom de aarde
44.100 km was.
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Syene

Hedendaagse wetenschappers hebben
met satellieten gemeten dat de afstand
rondom de aarde (de omtrek) aan de
evenaar 40.075 km is.
Mijn berekeningen
waren bijna correct en ik
had alleen schaduwen,
een kameel en mijn
verbeelding nodig!

1/50ste cirkel is 5000 stadiën.
Dus 1 cirkel is 50 x 5000…
1 stadie = 192 m
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De omstandigheden op aarde…

zijn precies goed voor leven.
De aarde draait in een baan rondom de zon binnen de Goudlokje-zone. Hier
bereikt net genoeg zonlicht de planeet, zodat de omstandigheden precies
goed zijn voor leven. Tot nu toe is de aarde de enige plek die we kennen
waarop leven is.
Wat maakt de aarde zo perfect?

Vloeibaar water
De afstand van de aarde tot
de zon zorgt ervoor dat deze
niet te warm en niet te koud is,
zodat ze altijd vloeibaar water
op haar oppervlak heeft. Dat is
heel belangrijk voor leven.

Verschuivende
continenten
De aardkorst verschuift
constant. Hierdoor worden
belangrijke elementen
voor leven, zoals koolstof
en ijzer, herverdeeld
en gerecycled.

Voldoende atmosfeer
De grootte van de aarde zorgt voor genoeg
zwaartekracht om haar atmosfeer om zich
heen te houden. Deze beschermt de planeet
tegen dodelijke straling uit de ruimte.

Deze planeet is precies goed!

Let op: het is niet omdat de aarde de enige planeet is waarvan
we weten dat er leven is, dat er misschien niet nog andere in
het universum zijn.
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Twee dozijn konijnen…

veranderden het landschap in Australië.
Als in een gebied een nieuw soort dier of plant terechtkomt, kan dit het
plaatselijke evenwicht verstoren. Deze nieuwkomers noemen we invasieve
soorten. Kijk maar naar wat er door slechts 24 konijnen gebeurde…
In 1859 liet een Engelse kolonist, Thomas Austin, 24 konijnen vrij op
zijn landgoed. Hoewel hij niet de eerste was die konijnen meebracht
naar Australië, leek het probleem wel bij hem te zijn begonnen…

Zijn konijnen fokten…
… en fokten…
… en fokten.

Tussen 1901 en 1907 werd meer dan 3000 km aan
hekken gebouwd zodat de konijnen zich niet verder
zouden verspreiden. Het plan mislukte: de konijnen
groeven zich gewoon onder de hekken door.
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In slechts 60 jaar tijd breidde de
konijnenpopulatie in het land zich
uit tot wel 10 miljard dieren.

Ze knabbelden zich een weg door gras,
kleine planten en jonge bomen. Ze aten zelfs
de wortels op, waardoor nieuwe planten niet
meer groeiden en er maar weinig voedsel
overbleef voor de inheemse dieren.

Zonder planten om de grond te beschermen,
blies de wind hem weg. Gebieden die vroeger
bedekt waren met planten werden dor.

Konijnen zijn ook nu nog een
invasieve soort in Australië, en de
overheid moet hun aantal onder
controle houden.
9

20261_100 things to know_earth.indd 9

8/06/2021 17:05

