
Dat een gletsjermeer plotseling van 
de Chileense landkaart verdwijnt, 
trekt wereldwijd de aandacht. We-
tenschappers zoeken de toedracht 
tot op de bodem uit. Het raadselach-
tige natuurverschijnsel ontrukt ook 
de huemul aan de vergetelheid. Het 
zeldzame hert met konijnenoren 
dook namelijk geregeld in het ijs-
water en is bijna foetsie.

Twee maanden geleden was er nog 
sprake van een ijzige waterplas, nu 
gaapt op dezelfde plek een krater van 
40 meter diep. Daan Wensing kon 
zijn ogen nauwelijks geloven toen hij 
foto’s van dit fenomeen in Nationaal 
Park Bernardo O’Higgins zag. „Een 
halfjaar lang heb ik aan de oever van 
dit meer gewoond.”

In verband met zijn doctoraalstudie 
toog de bioloog samen met Jasper van 
Winden eind 2003 naar het grootste 
nationale park van Chili, qua op-
pervlakte iets groter dan Nederland. 
„Het gebied ligt zo’n 2000 kilometer 
ten zuiden van de Chileense hoofd-
stad Santiago. Het is een hele toer om 
er te komen, want wegen over land 
ontbreken”, vertelt de Utrechter. „De 
trip per vrachtschip naar Puerto Eden 
neemt twee dagen in beslag. Daarna 
brengt een vissersbootje je naar het 
onderzoeksstation. In het gunstigste 
geval duurt die tocht acht uur. Maar 
het stormt geregeld en dan ben je pas 
24 uur later op de plaats van bestem-
ming. Hierdoor kost het je zeker vijf 
dagen om vanuit Santiago op de plaats 
van bestemming te komen.”

Wensing trof ter plekke een even 
barre als spectaculaire wildernis aan. 
„Het is een onherbergzaam gebied 
met diepe fjorden, moeilijk door-
dringbare bossen, groene dalen en 
gigantische gletsjers. Hier ligt het 
grootste ijsveld buiten Groenland en 
de polen.” Het klimaat vertoont even-
eens extreme trekken. „Het regent er 
bijna dagelijks en de gemiddelde tem-
peratuur schommelt rond de 8 graden 
Celsius. ’s Winters daalt die tot min 10 
en het gehele jaar is er ook sprake van 
een gure wind.”

Ondanks deze bikkelharde condities 
leven er een kleine honderd mensen 
in deze contreien, allemaal in het vis-
sersdorpje Puerto Eden. De bewoners, 
inclusief enkele van de laatste Kawash-
karindianen, proberen vooral met de 
vangst van zalm en schaal- en schelp-

dieren een boterham te verdienen.

Penibele situatie
Behalve voor otters, dolfi jnen, pin-

guïns en zeeleeuwen is Bernardo 
O’Higgins een toevluchtsoord voor 
de huemul (spreek uit: wemul), een 
hertensoort waar ook veel biologen 
nooit van gehoord hebben. „Zelfs de 
meeste Chilenen weten niet dat dit 
zoogdier, samen met de condor, op 
het wapenschild van hun land prijkt. 
Het dier komt uitsluitend nog in het 
zuiden van de Andes voor, in Argenti-
nië en Chili, in gebieden die haast niet 
toegankelijk zijn. De meeste onder-
zoekers zien hem dan ook nauwelijks. 
Aan de hand van indirecte bewijzen, 
uitwerpselen en pootafdrukken, ma-
ken zij inschattingen over het aantal 

dieren. Daarover bestaat geen eenslui-
dend antwoord.”

Over één ding zijn de zoölogen het 
wel eens: de Hippocamelus bisulcus 
balanceert op de rand van uitsterven, 
vanwege de aantasting en teloorgang 
van zijn leefgebied. De internatio-
nale natuurbeschermingsorganisatie 
IUCN, die de versnipperde populatie 
in Patagonië op maximaal 2000 exem-
plaren schat, plaatste het Andeshert in 
1996 op de lijst van ernstig bedreigde 
diersoorten.

Om de bescherming handen en 
voeten te geven is informatie over 
de verspreiding en het gedrag van 
het dier van essentieel belang. Beide 
Nederlanders leverden daaraan een 
substantiële bijdrage. Het tweetal bi-
vakkeerde ruim een halfjaar in het 
nationale park, juist op het moment 
dat de Conaf, het staatsbosbeheer van 
Chili, de Chileense natuurbescher-
mingsorganisatie CAZ en de Wildlife 
Conservation Society het Huemul 
Project lanceerden.

Draagvlak
Hun onderzoek spitste zich toe op 

twee valleien die 20 kilometer uit el-
kaar liggen: Fiordo Tempanos en Fi-
ordo Bernardo. „Daar bevond zich 
op dat moment de grootste en wel-
licht laatste levensvatbare populatie 
ter wereld. We telden bijna honderd 
huemuls. Dat was nog nooit gedaan.”

Af en toe valt een hert ten prooi aan 
een poema, Andesvos of condor. De 
huemels laten zich niet gemakkelijk 
strikken. „Bij gevaar rennen ze als een 
speer een meer in. Het zijn uitste-
kende zwemmers en een dikke vacht 
biedt bescherming tegen het ijskoude 
smeltwater.” De verdwijning van Lago 
Tempanos brengt de herten niet in 
problemen, aldus Wensing. „Elders is 
er genoeg water voorhanden.”

Veelteelt vormt de grootste bedrei-
ging. „De bevolking liet koeien in 
het park grazen, wat verboden is. 
Van voedselconcurrentie is geen 
sprake, maar een rund kan ziektes 
bij zich dragen waartegen de huemuls 
geen verweer hebben. Daarnaast heeft 
de begrazing een verwoestend ef-
fect op de kwetsbare vegetatie. Het 
landschap is één grote granieten plaat 
met daarop een zompige groenlaag. 
De koeien trappen alle plantjes aan 
gort.”

Stroperij komt eveneens voor. „Op 
papier is de bescherming van het park 
uitstekend geregeld. In de praktijk 
kunnen de wachters weinig uitvoeren. 
Er zijn maar vier bewakers voor een 
gebied zo groot als Nederland. Geluk-

kig springt de plaatselijke marinebasis 
soms bij.”

De komende jaren moet het Huemul 
Project vooral het draagvlak onder 
de plaatselijke bevolking vergroten, 
meent de bioloog. „De huemul heeft 
ook een economisch waarde. De dor-
pelingen moeten de hele wereld dui-
delijk maken dat zij over Chili’s natio-
nale symbool waken. Daar kunnen ze 
in de toekomst van profi teren.”

Wensing, tegenwoordig werkzaam 
bij het kenniscentrum voor natuur en 
economie Triple E, zoekt zelf ook naar 
mogelijkheden om de bescherming 
van de huemuls fi nancieel te onder-
steunen. „Dit project gaat gebukt 
onder chronisch geldgebrek, maar er 
moeten meer parkwachters komen. 
Ons bureau bedenkt nieuwe manieren 
om natuur te fi nancieren. ’s Werelds 
eerste landschapsveiling, die in sep-
tember in de Nijmeegse Ooijpolder 
wordt gehouden, komt bijvoorbeeld 
uit onze koker. We proberen via een 
dergelijk initiatief ook de huemuls 
een handje te helpen.”

Zijn mooiste ervaring in Chili? „De 
herten laten zich heel gemakkelijk 
benaderen. Op een dag werden we 
omsingeld door een groep. De dieren 
hadden nog nooit een mens gezien en 
vertoonden absoluut geen angst. Een 
jong besnuffelde me zelfs. Ontroe-
rend, maar tegelijk toont dit gedrag 
hun enorme kwetsbaarheid.”

Een uitgebreide versie van dit artikel is te 

lezen op refdag.nl.

Willem H. Smith

Picksan Teken Stop is een 
nieuw plantaardig product. 
De spray bevat een extract van 
de naalden van de texasceder 
(Juniperus mexicana) en ver-
spreidt een karakteristieke 
geur waar teken niet van zijn 
gediend.

Het extract is ontwikkeld door de 
Duitse parasitoloog prof. dr. Heinz 
Mehlhorn, verbonden aan de Heinrich 
Heine Universiteit in Düsseldorf.

De spray beschermt zowel volwasse-
nen als kinderen gedurende 
minimaal zes uur tegen teken. 
De vloeistof moet op alle on-
bedekte lichaamsdelen, op de 
schoenen en ook op de kle-
ding worden gesproeid. De 
vloeistof laat geen vlekken 
achter op de kleding, aldus de 
producent. Vooral de onder-
benen en de broekspijpen ver-
dienen daarbij de aandacht. 
Volgens Onno Klein, werk-
zaam bij OTC Pharma Inter-
national, biedt de spray een 

adequate bescherming tegen 
teken. „Prof. Mehlhorn en zijn 
medewerkers hebben meer 
dan tachtig natuurlijke stoffen 
getest op hun werkzaamheid 
tegen teken. Daarbij kwam het 
extract van de Juniperus als 

beste uit de bus.”
Het product biedt volgens Klein een 

zeer goede bescherming, al is die niet 
100 procent. Ouders doen er volgens 
hem nog altijd goed aan zichzelf en hun 
kinderen na bezoek aan het bos altijd te 

controleren op teken. Als de 
teek binnen twintig uur na het 
bosbezoek wordt verwijderd, is 
de kans op besmetting met de 
bacterie Borrelia burgdorferi, 
waarvan gemiddeld een derde 
van de beestjes drager is, mi-
nimaal. De teek heeft zich dan 
nog niet goed in de huid kun-
nen ingraven.

Picksan Teken Stop is verkrijg-

baar bij drogisterijen en kost 

€ 9,95 per fl acon.

Bioloog Daan Wensing: Huemul rent bij gevaar als een speer ijswater in

Gletsjermeer foetsie, Andeshert bijna

Behandeling met elektrische 
pulsen leidt tot verdubbe-
ling van de overlevingstijd bij 
patiënten met een onbehan-
delbare hersentumor van het 
type glioblastoma multiforma 
(GBM).

Dat blijkt uit een opmerkelijk experi-
ment van Israëlische onderzoekers bij 
tien patiënten onder leiding van de eme-
ritus hoogleraar dr. Joram Palti, verbon-
den aan de Technion University in Haifa, 
zo meldt het tijdschrift Proceedings van 
het Amerikaanse National Academy of 
Sciences (PNAS).

De patiënten krijgen de hele dag of 
gedurende een aantal uren tijdens hun 
hele ziekteperiode dunne naalden op 
het hoofd geplaatst. Een batterij zorgt 
voor een continue aanvoer van elektri-
sche pulsen. De mensen kunnen gewoon 
blijven werken en hun dagelijkse activi-
teiten voortzetten. De overlevingsduur 

van de behandelde patiënten 
was gemiddeld ruim 62 weken, 
meer dan het dubbele van wat 
gebruikelijk is. De behandeling 
had, ook na zeventig weken, 
als enige bijwerking een lichte 
irritatie van de huid onder de 

elektroden.
Volgens Palti blijkt uit de experimen-

ten dat elektrische pulsen een veilige en 
effectieve nieuwe behandeling zijn die 
leiden tot vertraging van de groei van 
kankercellen, zowel binnen als buiten het 
lichaam.

Onderzoek met gekweekte cellen in la-
boratoria en proeven met muizen hebben 
volgens de onderzoekers de afgelopen ja-
ren aangetoond dat niet alleen gliomen, 
maar ook andere kankersoorten met 
behulp van elektrische pulsen kunnen 
worden aangepakt. Het ging daarbij om 
borstkanker, niet-kleincellige longkanker 
en inwendig uitgezaaid melanoom.

Maandeskundigen houden met 
spanning het nieuws uit Japan in 
de gaten. De Japanse ruimtevaart-
organisatie JAXA is bezig met de 
laatste voorbereidingen voor een 
missie naar de maan. „De grootste 
maanmissie sinds het Apollopro-
gramma”, zeggen ze. De lancering 
staat voor half augustus gepland.

Tussen 1961 en 1972 stuurden de 
Amerikanen elf bemande vluchten 
naar de maan. De Apolloruimtevaar-
tuigen verzamelden een schat aan 
informatie over het hemellichaam. 
Nadien zakte het maanonderzoek in. 
Het geld ging naar andere dure mis-
sies. De publieke aandacht verschoof 
naar andere –„interessantere”– ob-
jecten in het heelal, zoals de planeet 
Mars.

De maan heeft wetenschappers 
echter altijd gefascineerd. Zo rela-
tief dichtbij en toch zo onbekend. 
Maanonderzoekers hebben nog zo 
veel geheime te ontrafelen. Daarom 
zijn ze blij met de Kaguyamissie naar 
de aardsatelliet.

De Japanners doen onderzoek naar 

de samenstelling van het oppervlak 
van de maan, de zwaartekracht en 
het magnetisch veld. De gegevens 
moeten meer duidelijkheid geven 
over de vorm van de maan en de 
mogelijkheden om de maan in de 

toekomst te exploiteren.
Het onderzoek wordt aan appa-

ratuur overgelaten; er vliegen geen 
mensen mee. In dat opzicht is een 
vergelijking met het Apolloprogram-
ma een wat te grote broek.

De Kaguyasonde neemt twee kleine 
satellieten mee die boven het maan-
oppervlak zullen worden losgekop-
peld en afzonderlijke banen rond de 
maan gaan innemen. De grote sonde 

zal op een hoogte van minimaal 
100 kilometer een jaar lang boven de 
maan elliptische rondes maken en 
het gehele maanoppervlak in beeld 
brengen. Alle informatie wordt naar 
de aarde doorgeseind.

Samenstand
Voor een mooie gebeurtenis aan de 

julihemel verschijnt deze rubriek net 
een dag te laat. Zondag en gisteren 
stonden de planeten Venus en Satur-
nus op nog geen graad van elkaar. 
Een fraai gezicht aan de westelijke 
avondhemel op de momenten dat de 
hemel open was. 

Maar niet getreurd, er komt nog 
een herkansing dit jaar. Ook op 
14 oktober zullen de twee planeten 
elkaar dicht naderen. Althans, zo 
zien we dat vanaf de aarde. In wer-
kelijkheid zit er nog bijna 1,5 miljard 
kilometer tussen. Venus staat dicht-
bij; Saturnus staat er achter.

Halverwege de maand –in de nacht 
van 16 op 17 juli– is Venus weer een 
stukje opgeschoven en staat hij on-
der de ster Regulus. Op de 17e juli 
komt de maan ook nog eens langs. 

De maan staat overdag –rond het 
middaguur– bij Venus. Met een 
verrekijker is waarschijnlijk te zien 
dat de planeet vlak boven de maan 
staat.

Venus heeft maanden aan de avond-
hemel gestraald. Vanaf woensdag 
25 juli is er echter een keerpunt. Die 
dag staat hij voor onze waarneming 
het verst ten oosten van de zon. Vanaf 
de 25e wordt die afstand kleiner. Dat 
betekent ook een afname in helder-
heid, want Venus wordt overstraald 
door het zonlicht. Helaas, want het 
was de achterliggende maanden elke 
heldere dag genieten van deze pla-
neet aan de westelijke avondhemel.

Vallende sterren
Sterrenkundigen melden voor het 

weekend van 28, 29 juli een verhoog-
de activiteit van vallende sterren. De 
–vaak heldere– Aquariden zijn dan 
te zien, evenals vallende sterren van 
de Capricornide. De heldere maan 
speelt een goede waarneming echter 
parten.

W. G. Hulsman

Japanse satelliet naar de maan

 de sterrenhemel IN JULI

Juniperusextract beschermt tegen teken

Stroomstootjes vertragen groei hersentumor

● Parende huemuls, voor het eerst op 
een foto vastgelegd.  Foto Jasper van Winden

● De Japanners sturen over enkele 
weken Kaguyasonde de ruimte in die 
de maan in kaart moet brengen. 

Artist’s impression JAXA

Exploderende ijsmeren
In maart lag Lago Tempanos er 

nog, nu is het meer in Nationaal 

Park Bernardo O’Higgins van de 

aardbodem verdwenen. Twee 

boswachters troffen eind mei 

slechts een zompige krater met 

enkele verdwaalde ijsschotsen 

aan. Alsof iemand de stop uit 

deze badkuip van 20.000 vier-

kante meter heeft getrokken.

Wetenschappers buigen zich nu 

over de oorzaak. Een theorie is 

dat het gebied door een aardbe-

ving is getroffen. Door het trillen 

van de aarde zouden scheuren in 

de bodem zijn ontstaan, waar-

door al het water is gelekt. In 

het gebied komen regelmatig 

aardbevingen voor. Op 21 april 

was er in een nabijgelegen regio 

sprake van een zware beving, 

wat misschien gevolgen heeft ge-

had voor het meer, dat op 1500 

meter boven zeeniveau tussen de 

gletsjers Tempanos en Bernardo 

lag.

Glacioloog Gino Casassa van het 

Chileense Centrum voor Weten-

schappelijke Studies denkt dat 

het fenomeen ook wijst in de 

richting van klimaatsverandering. 

Nergens elders in Zuid-Amerika 

ligt het smelttempo volgens hem 

zo hoog als hier. In de afgelopen 

eeuw zijn beide ijsmassa’s ruim 

14 kilometer ingekrompen, 

waarbij geregeld grote ijsschot-

sen in het glaciale meer plonzen. 

Hij vermoedt dat Lago Tempanos 

door het broeikaseffect zo over-

vloedig met smeltwater werd ge-

vuld dat natuurlijke dammen van 

gletsjerpuin en ijsschotsen bezwe-

ken. Daardoor ontstonden onder 

het ijs tunnels die ertoe leidden 

dat de plas binnen enkele uren 

leegstroomde. Het is volgens hem 

geen vreemde gedachte dat der-

gelijke zwakke barrières het ook 

door aardbevingen of lawines het 

kunnen begeven.

Er zijn meer meren in de Andes 

die de laatste jaren in omvang 

toenemen en daardoor eveneens 

het gevaar lopen „te explode-

ren”, aldus Casassa. In Zuid-Chili 

zijn overigens vaker meren plot-

seling leeggelopen.

● De huemuls voor het nu verdwenen 
gletsjermeer. Het dier is net zo groot als 
een Nederlandse ree, maar veel plom-
per. De 20 centimeter lange oren vallen 
direct op.  Foto’s Daan Wensing

● In maart lag het Chileense meer 
Tempanos er nog, nu gaapt op dezelfde 
plek een krater van 40 meter diep. 
 Foto ANP

De Amerikaanse commissie die 
toeziet op voedingssupplemen-
ten (US Pharmacopeia Dietary 
Supplements Information Ex-
pert Committee) waarschuwt 
voor een zeldzame bijwerking 
van groenethee-extract in cap-
sulevorm: leverschade. Hetzelfde geldt 
voor kruidenextracten van zilverkaars in 
capsulevorm (Cimicifuga racemosa).

Groene thee en capsules van gecon-
centreerd groenethee-extract bevatten 
stoffen waarvan in onderzoeken is aan-
getoond dat ze het risico op kanker en 
hart- en vaatziekten verlagen. De bijslui-
ters moeten daarom worden aangepast.

De waarschuwing van de Amerikanen 
geldt niet voor het drinken van groene 
thee, maar voor het innemen van gecon-
centreerde kruidenextracten in capsule-
vorm. Er bestaat volgens de commissie 
geen veiligheidsrisico, mits de bijsluiter 
is voorzien van de juiste informatie zo-
dat mensen direct kunnen stoppen met 
het gebruik als zich bijverschijnselen 
voordoen.

In de bijsluiter bij capsules met groene-
thee-extract zou moeten staan dat ze al-

leen tijdens de maaltijd mogen 
worden ingenomen. Verder 
dient te worden vermeld dat 
het extract in zeldzame geval-
len de leverfunctie nadelig kan 
beïnvloeden. Bij buikpijn, don-
kergekleurde urine of geel zien 

dient het gebruik te worden gestaakt en 
een arts te worden geraadpleegd, aldus 
de commissie.

Voor extracten van zilverkaars geldt 
dezelfde waarschuwing, al wordt het 
slikken van capsules niet beperkt tot de 
maaltijd. Zilverkaars wordt verwerkt in 
capsules voor de behandeling van over-
gangsklachten. De extracten met daarin 
isofl avonen, natuurlijke stoffen die lijken 
op het vrouwelijke hormoon oestrogeen, 
helpen tegen opvliegers, krampen en 
hoofdpijn, zo is uit onderzoek gebleken.

Vorig jaar waarschuwden Australische 
en Europese geneesmiddelenautoritei-
ten tegen mogelijke giftige bijwerkingen 
van zilverkaars nadat in de loop der tijd 
negen gevallen van leverbeschadiging 
waren geconstateerd. Vier patiënten be-
landden in het ziekenhuis, twee hadden 
een levertransplantatie nodig.

Groenethee-extract kan leverschade geven

Toediening van antioxidanten 
remt de activiteit van ontste-
kingshaarden die kenmerkend 
zijn voor multiple sclerose.

Dit blijkt uit onderzoek in 
het laboratorium met cellijnen 
en ratten van drs. Gerty Schrei-
belt, waar zij vrijdag 6 juli promoveert 
aan het VU medisch centrum. MS is een 
aandoening van de hersenen en het rug-
genmerg waarbij zenuwbanen aangetast 
raken door ontstekingshaarden waardoor 
verlammingen ontstaan. Deze ontstekin-
gen worden versterkt door vrijkomende 
zuurstofradicalen, afkomstig van witte 
bloedcellen, die vanuit de bloedbaan de 
hersenen binnendringen.

Schreibelt toont in haar onderzoek aan 
dat zuurstofradicalen een belangrijke rol 
spelen bij het ontstaan van zo’n nieuwe 
ontsteking. Verder blijkt uit haar studie 
dat zuurstofradicalen onschadelijk ge-
maakt kunnen worden met antioxidan-
ten. Ze injecteerde ratten dagelijks met 
een hoge dosis van de natuurlijke anti-
oxidant alfalipoïnezuur, 100 milligram 
per kilo lichaamsgewicht. Het gevolg was 
dat de doorbraak van witte bloedcellen 
vanuit de bloedbaan naar het hersen-
weefsel werd geremd.

De gevonden resultaten zijn hoop-
gevend, aldus de promovendus, maar ver-
gen nader onderzoek voordat behande-
ling van mensen met MS in het verschiet 
ligt. Schreibelt: „Lipoïnezuur is een sterke 
antioxidant die we in hoge concentratie 
toedienden aan de proefdieren. We we-

ten niet of zo’n dosering veilig 
is voor mensen. Alleen verder 
onderzoek kan dat uitwijzen.”

Bepaalde vitamines en mine-
ralen (onder andere A, C, E en 
selenium) werken ook als anti-
oxidanten. Daarom adviseren 

orthomoleculair werkende artsen voor 
MS-patiënten een voeding die rijk is 
aan vitaminen en mineralen plus diverse 
voedingssupplementen.

Russische onderzoekers meldden in 
2002 een signifi cante vertraging van het 
ziekteverloop bij achttien MS-patiënten 
die negen soorten antioxidanten kregen, 
waaronder alfalipoïnezuur, vitamine C 
en selenium. De studie is echter klein en 
niet dubbelblind uitgevoerd, waardoor 
de bewijskracht gering is.

Vorig jaar bleek uit Amerikaans on-
derzoek van de universiteit Harvard, 
waarvan deze krant melding maakte, dat 
mensen met een hoge concentratie vita-
mine D in het bloed 60 procent minder 
risico lopen op MS.

In de VS worden binnenkort de resul-
taten verwacht van een vijf jaar durend 
onderzoek onder MS-patiënten, gefi nan-
cierd door het Nationaal Centrum voor 
Aanvullende en Alternative Geneeskunde 
(NCCAM) en uitgevoerd door dr. Dennis 
Bourdette en de universiteit van Oregon. 
De patiënten kregen Ginkgo biloba, alfa-
lipoïnezuur, vitamine E en selenium in 
wisselende combinaties. Het onderzoek 
is eind vorig jaar afgerond en de resulta-
ten worden binnenkort verwacht.

Antioxidanten beperken schade bij MS
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