
Extremofielen

Hallo, ik ben een beerdiertje.

Ik behoor tot de grote familie van de
. Soms word ik ook wel

waterbeertje genoemd.

Vinden jullie me ook zo'n knuffel met
mijn acht pootjes en mijn trage
manier van bewegen?

Jullie kunnen ons overal op de
wereld vinden: in zout of zoet water,
in mossen op het land, op grote
hoogte, tot in de diepzee en van de
polen tot aan de evenaar.

We zijn heel klein. Onze grootte
varieert van minder dan 0,1 tot circa
1,5 mm. Niet echt een knuffeldier.
Maar we hebben heel opvallende
eigenschappen. En daarom worden
we ook extremofielen genoemd.

Tardigrada

Wij, tardigrada's, zijn immers on-
verwoestbaar.

Droog ons volledig uit, laat ons in
die toestand jaren liggen, gooi er
daarna een druppeltje water op. En
we lopen weg alsof er niets is
gebeurd.

Kook ons langdurig in water, en we
komen ongeschonden uit de pan.
Dompel ons onder in vloeibaar
helium (-272 ° C), laat ons zwem-
men in pure alcohol, geef ons een
badje in zoutzuur, verhit ons tot
+200 ° C, plaats ons onder een druk
van 1000 atmosfeer, stel ons bloot
aan hoge doses radioactieve
straling...

Het is geen probleem voor ons. Wij,
tardigrada’s, overleven alles.
Zonder problemen.

Een extremofiel is een organisme dat in
extreme omstandigheden leeft. Hun
bestaan is nog niet zo lang bekend
(sinds 1965). De meeste extremofielen
w o r d e n g e v o n d e n o n d e r d e
schimmels, algen, bacteriën en
archaea (of oerbacteriën).

Bij een extremofiel wijkt één of
meerdere levensbehoeften sterk af van
die van de meeste organismen, die
leven in normale of beter de meest
voorkomende omstandigheden.
Extremofielen kunnen dus overleven in
omstandigheden die voor veel andere
organismen dodelijk zijn. Maar als
deze extreme omstandigheden
wegvallen, dan kunnen ze niet
overleven; ze zijn eraan gebonden.

Er zijn diverse types extremofielen,
afhankelijk van de omstandigheid die
ze nodig hebben, bijvoorbeeld:

- hoge of een lage temperatuur;

- hoge of een lage zuurgraad (pH);

- zeer hoog zoutgehalte;

- hoge concentraties giftige stoffen;

- gebrek aan algemeen benodigde stof-

fen (meestal zuurstof);

- een koolstofarme of zelfs koolstofloze

omgevingen zoals midden in een rots;

- zeer hoge druk zoals in diepzeetrog-

gen of diep in de grond.

Extremofielen komen ook voor aan de randen
van de Grand prismatic spring en veroorzaken
hier de typische fel oranje kleur.

Onderzeese vulkaan: een 'black smoker'
Hier leven extremofielen.

Geiser met sterk gekleurde archaea

In de meest extreme omstandigheden is op
aarde leven aangetroffen. Onder andere bij
extreem hete vulkanische uitlaten in de
oceaan en op plekken waar geen of
nauwelijks zuurstof is.

Korstmos Xanthoria parietina hing probleem-
loos twee weken aan de buitenkant van een
de Russische ruimtetuig.

Veel geleerden hellen thans over
naar de mening dat de eerste
levensvormen op aarde wel eens
extremofielen geweest kunnen
zijn. Misschien kunnen extre-
mofielen zelfs een reis door de
ruimte overleven. En wanneer er
elders in het heelal leven is, dan
zouden de extremofielen wel
eens de eerste buitenaardse
organismen kunnen zijn die de
mens tegenkomt.


