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Werkblad “Land quiz”		
Een wereld van beelden 
Onderwerpen : Geografie, wetenschap
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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
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2. Welke kleur heeft vegetatie in een valse-kleur composiet? 


Blauw
	Rood
	Groen
	Zwart

Hint: bestudeer nog eens goed het beeld van de ontbossingen
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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
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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
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5. en 6. Vergelijk de twee beelden van het Ichkeul meer in Tunisië. Ga naar de pagina over „Natural Heritage“ voor een meer gedetailleerd beeld van dit gebied.
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Het Ichkeul meer in Tunisië (14/11/01 and 29/07/05). 
Bron: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS/ASTER Science Team

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
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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
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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
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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
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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
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11. Wat is de grootste woestijn op aarde?


De Namib woestijn
	De Atacama woestijn
	De Sahara woestijn
Antartica
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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

Hint: bekijk de ligging van de drie water bekkens.
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De Escondida mijn in Chili. 
Bron: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS/ASTER Science Team.
Foto: BHP Billiton Group.
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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
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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 eilandjes

