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Oplossingen van de quizzen		
Een wereld van beelden 
Onderwerpen: Geografie, Wetenschappen
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Lucht quiz

1. Wat verstaat men onder de term global warming ?
De huidige stijging van de gemiddelde temperatuur tijdens de zomer
	De huidige stijging van de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer, de oceanen en de bodem. 
	De huidige stijging van de gemiddelde temperatuur van de onderste luchtlagen en het oppervlakte water van de oceanen
	De toenmame van de broeikasgassen in de atmosfeer
2. Wat is het Kyoto protocol ?
Een wet die een verbod oplegt voor het gebruik van CFK’s die de ozonlaag aantasten
	Een internationale richtlijn die het gebruik van natuurlijke grondstoffen en het behoud van de biodiversiteit promoot
	Een internationale afspraak die alle landen die het protocol hebben ondertekend, dwingt om tegen 2012 de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen
	Een internationale richtlijn die door veel landen werd ondertekend en die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
3. Met welke eenheid wordt de hoeveelheid ozon uitgedrukt ?
millimeters
	Dobson 
	Edison 
	m³ 
4. Waarom is het belangrijk dat de ozonlaag behouden blijft ?
Omdat de ozonlaag ons beschermt tegen de broeikasgassen
	Omdat de ozonlaag ons beschermt tegen de schadelijke UV-straling afkomstig van de zon
	Omdat het goed is voor de mens om ozon in te ademen
	Omdat ijsbergen smelten wanneer de ozonlaag zou verdwijnen
5. Welke uitspraak is fout ?
Het ozongat ontstaat doordat ozon reageert met chemische bestanddelen afkomstig van menselijke activiteit
	Het ozongat boven Antartica bereikt zijn maximum in juni
	Het ozongat boven Antartica is een seizoenaal verschijnsel
	Het ozongat boven Antartica is tijdens de winter veel kleiner in december omdat dan de ozon-vernielende chemische reactie tijdelijk stopt
6. Welke satelliet wordt niet gebruikt om meteorologische data te verzamelen ?
Meteosat-8
SeaWIFS
	Quickbird 
	Aqua

Tropische stormen met winden die snelheden bereiken van meer dan 33m/sec krijgen verschillende namen afhankelijk van de plaats waar ze voorkomen:
7. In het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan (ten westen van de datumlijn) zijn dit:
hurricanes
	gevaarlijke cyclonale stormen
	typhoons
	gevaarlijke tropische stormen
8. In het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan zijn dit:
hurricanes
gevaarlijke cyclonale stormen
typhoons
	gevaarlijke tropische stormen
9. In de noord-Atlantische Oceaan zijn dit:
hurricanes
	gevaarlijke cyclonale stormen
typhoons
	gevaarlijke tropische stormen
10. In het noordelijke deel van de Indische Oceaan zijn dit:
hurricanes
	gevaarlijke cyclonale stormen
	typhoons
	gevaarlijke tropische stormen
11. Wat is “smog” ?
een andere benaming voor ozonlaag in de stratosfeer
	een mengsel van ozon en fijne stofdeeltjes die zich aan het aardoppervlak bevindt
	luchtvervuiling die het gat in de ozonlaag veroorzaakt
	Een wolk die verantwoordelijk is voor de zure regen
12. Op welke gemeenschappelijke techniek is  RADAR (RAdio Detection and RAnging) en LIDAR (Light Detection and Ranging) gebaseerd?
Ze zenden hun eigen signaal uit (het zijn dus actieve sensorsystemen)
	Beide systemen kunnen enkel signalen ontvangen (Het zijn dus zogenaamde passieve systemen)
13. Hoe is de concentratie aan koolstofdioxide (CO2) in Hawaii geëvolueerd sinds 1997?
gemiddelde CO2-concentraties zijn afgenomen
CO2-concentraties oscilleren elk jaar maar het gemiddelde is op hetzelfde niveau gebleven als 1997
	gemiddelde CO2-concentraties zijn toegenomen
	we weten het niet aangezien CO2-concentraties onmogelijk te meten zijn

14. Wat is El Niño ? 
een klimaatgebeurtenis die gekenmerkt wordt door zeer sterke passaatwinden die het krachtig opwellen van koud water langsheen de Peruviaanse kust bevorderen.
	een klimaatgebeurtenis die gekenmerkt wordt door abnormaal warme temperatuur van het zeeoppervlak in de equatoriale Stille Oceaan.
	een klimaatgebeurtenis die gekenmerkt wordt door abnormaal koude temperatuur van het zeeoppervlak in de equatoriale Stille Oceaan.
een klimaatgebeurtenis die gekenmerkt wordt door zwakke passaatwinden die het krachtig opwellen van koud water langsheen de Peruviaanse kust bevorderenLand quiz

1. Wat kan aanleiding geven tot tropische ontbossingen?
Houtkap voor brandstof en bouwmateriaal
Aanleggen van nieuwe wegen en bouwen van huizen
Omschakelen naar plantagelandbouw, weilanden en boerderijen
	Al wat hierboven beschreven wordt

2. Welke kleur heeft vegetatie in een valse-kleur composiet? 
Blauw
	Rood
	Groen
	Zwart
3. Heb je goed begrepen wat een geklassificeerd beeld is? Dan kan je uit dit lijstje wel uithalen welke bewering er juist is
Een geklassificeerd beeld kan de belangrijkste bodembedekkingstypes zichtbaar maken
Een geklassificeerd beeld kan informatie tonen die niet zichtbaar is in het origineel beeld
Een geklassificeerd beeld wordt bekomen door middel van computerberekeningen
	Alle beweringen zijn juist

4. Wat is a mosaïek beeld ?
Een kunstmatig beeld van de aarde gemaakt door het overlappen van verschillende kleinere beelden
	Een beeld van de aarde gemaakt door middel van één beeld waarop een groot gebied van de aarde staat afgebeeld
Verschillende opnamen van de aarde gekombineerd in een tijdreeks
Een beeld zonder wolken
5. en 6. Vergelijk de twee beelden van het Ichkeul meer inTunisië. 
5. Op welk beeld staat het niveau van het meer het hoogst:
2001
	2005
	Dit kunnen we niet zien op deze beelden
6. Op welk beeld kan je waterplanten bemerken in het water van het meer? (waterplanten reflecteren sterk in het infrarood)
2001
	2005
	Dit kunnen we niet zien op deze beelden
7. Wat is de belangrijkste oorzaak waarom het ecosysteem bedreigd wordt en er minder trekvogels naar het meer komen?
Toename van de luchtvervuiling
	De verzilting van het meer
	Toename van de jacht
Ontbossing
8. Wat staat er op de werelderfgoedlijst van de UNESCO?
Namen van nationale parken of wildreservaten die een deel vormen van het natuurlijke erfgoed omdat ze een belangrijke universele waarde hebben. 
	Namen van plaatsen die een culturele of natuurlijke erfgoedwaarde hebben. 
	Namen van plaatsen met een belangrijke culturele en universele  erfgoedwaarde
Namen van plaatsten met belangrijke natuurlijke en universele erfgoedwaarde
9. Wat is er zo speciaal aan de delta van de Lena (Rusland) ?
De delta van de Lena is zeven maanden dichtgevroren
De delta vormt een heel vruchtbaar moeras gedurende vijf maanden van het jaar
De delta is een deel van een beschermd wildreservaat omdat het belangrijk is voor vogels en vissen
	Alle boven vermelde redenen zijn juist

10. Waar kan men de grootste duinen van de wereld aantreffen?
In de Namib woestijn
	In de Atacama woestijn
In de Sahara woestijn
Op Antartica
11. Wat is de grootste woestijn op aarde ?
De Namib woestijn
De Atacama woestijn
De Sahara woestijn
	Antartica

12. Vergelijk het satellietbeeld van de Escondida mijn met de foto op terrein genomen.
De fotograaf die deze terreinfoto genomen heeft stond gericht naar het oosten. Wat is de oriëntatie van het satelliet beeld? 
Top is het noorden, onderaan het zuiden
Top is het oosten, onderaan het westen
Top is het zuiden, onderaan het noorden
	Top is het westen, onderaan het oosten

13. Hoe kunnen satellietbeelden de landbouwers helpen?
Doordat ze de planten die onder stress staan kunnen identificeren nog voor de eerste stress gerelateerde tekens zichtbaar zijn
Doordat ze kunnen uitmaken welke planten een watergebrek hebben
Doordat ze kunnen uitmaken welke planten er bedreigd worden door plagen
	Alles wat hierboven vermeld staat
14. Hoe werden de kunstmatige eilanden van Dubaï en Bahrein gebouwd?
Door inpoldering
	Door op een bestaand koraalrif te bouwen
Door het samenvoegen van veel kleine eilandjes tot één groot
Door het vergroten van bestaande kleine eilandjeWater quiz

1. Een van de belangrijkste broeikasgassen is koolstofdioxide (CO2). Welke van de volgende processen produceert geen CO2?
Fotosynthese bij planten
	Verbranden van fossiele brandstoffen
vulkaanuitbarstingen
ademhaling van de dieren
2. What is een koraal ?
een alg
een plant
	een dier
	een gesteente

3. Wat is een atoll ?
een kunstmatig eiland
een eiland in een lagoon
	Een ring vormig koraalriff rond een lagune
	Een koraal eiland

4. Welke uitspraak is niet waar?
Een gezond koraalrif groeit continu omdat het levend koraal op de skeletten van dood koraal kan verder groeien. 
De kleuren van het koraal ontstaan door symbiose tussen algen en koraal poliepen
	Kleine veranderingen in de temperatuur van het zeewater, een laag zoutgehalte en veel zonlicht doen het koraal verbleken (coral bleaching)
	Koralen sterven doordat algen die de kleur geven aan de koralen, verdwijnen.

5. Op dit Formosat beeld zie je ijsfragmenten afkomstig van de smeltende Wilkins ijsvlakte  in Antartica  
Kan je de lengte schatten van de langste ijsberg die op dit beeld te zien is? 
250 m
500 m
	750 m
	1000 m
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Wilkins shelf disintegration, Antartica (08/03/08). 
Source: National Cheng-Kung University and National Space Organization (Taiwan).

6. Wat is de Golfstroom ?
Een warme zeestroming in de Noord-Atlantische Oceaan
	Een koude zeestroming in de Noord-Atlantische Oceaan
Een warme zeestroming in de noordelijke Stille Oceaan 
Een koude zeestroming in de noordelijke Stille Oceaan 
7. Waarom worden delta gebieden (in normale omstandigheden) steeds groter? 
Omdat sedimenten die door de rivier vervoerd worden, afgezet worden aan de monding van de rivier
	Omdat de mensen steeds kunstmatige eilanden bouwen door middel van inpoldering
Omdat het zeeniveau aan het dalen is door de klimaatsveranderingen
	Geen enkele bewering is juist
8. Waarom komt fytoplankton-algenbloei vaak voor in gebieden met opwellend water?
omdat diep water dat naar het oppervlak komt bijzonder rijk aan voedingsstoffen is
	omdat diep water dat naar het oppervlak komt bijzonder proper is
omdat diep water dat naar het oppervlak komt bijzonder koud is
omdat er op het land vaak typische kustwoestijnen door ontstaan
9. Bekijk aandachtig volgend beeld. Wat zie je? 
Na 3 weken blijkt de olievlek bijna volledig verdwenen te zijn in vergelijking met deze op 13 december 1992
	Na 3 weken blijkt de olievlek verkleind te zijn en een deel van de vlek is naar het zuiden verplaatst
	Na 3 weken blijkt de vlek groter te zijn geworden dan op 13 december 1992
Na 3 weken is de olievlek van de kust weggedreven
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Oil spill in La Coruña, Spain (13/12/92 and 2/01/93).
Source: ESA.

10. Vergelijke deze twee beelden van White River in Arkansas. Bekijk het gedetailleerd beeld. Help de overheid en de verzekeringsmaatschappijen door aan te duiden welke delen overstroomd zijn. Wat kan je zien? 
Het bos en de stad Clarendon zijn overstroomd
De stad Clarendon is veilig maar de bruggen van de US79 liggen onder water
	Het bos is overstroomd maar de stad Clarendon is buiten gevaar
	De stad Clarendon is overstroomd maar de bruggen van de US 79 niet. 

11. Wat is fytoplankton ?
Giftige microscopische algen
De meest voorkomende levensvorm in de oceanen
Microscopische marine planten
	Alle deze beweringen zijn juist

12. Wat zijn de voorwaarden opdat fytoplankton kan bloeien?
Ze moeten voldoende licht krijgen
Ze moeten over grote hoeveelheden voedsel beschikken
	Wanneer ze voldoende licht krijgen of wanneer er grote hoeveelheden voedsel ter beschikking zijn
	Geen enkele bewering is correct

13. Zeer hoge resolutie beelden hebben een grondresolutie van ongeveer één meter per pixel. Welke van volgende satellieten hebben geen hoge resolutie scanner aan boord? 
IKONOS
Quickbird
	ASTER/Terra
	Kompsat


