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Werkblad “Water quiz”		
Een wereld van beelden 
Onderwerp: Geografie en wetenschappen
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Water quiz
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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
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2. What is een koraal?


Een alg
	Een plant
	Een dier
	Een gesteente
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3. Wat is een atoll?


Een kunstmatig eiland
	Een eiland in een lagoon
	Een ring vormig koraalriff rond een lagune
	Een koraal eiland
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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
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5. Op dit Formosat beeld zie je ijsfragmenten afkomstig van de smeltende Wilkins ijsvlakte in Antartica.  
Ga naar de ‚Ice melting’ pagina voor een gedetailleerd beeld.

Kan je de lengte schatten van de langste ijsberg die op dit beeld te zien is? 
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Ijsfragmenten afkomstig van de smeltende Wilkins ijsvlakte in Antartica (08/03/08). 
Bron: National Cheng-Kung University en National Space Organization (Taiwan).
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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 
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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

Hint: Bekijk enkele delta’s. B.v. de Lena delta (biodiversiteit) en de delta gevormd door de Ganges en de Brahmaputra rivier (kustzones). 
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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
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9. Bekijk aandachtig volgend beeld. 
Ga naar de Olielozingen pagina voor een meer gedetailleerd beeld.
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Olievlek in La Coruña in Spanje (13/12/92 en 2/01/93).
Bron: ESA.
De donkere vlek (donker groen) geeft de volledige olievlek weer voor de kust van Spanje (La Coruña) op 13 december 1992. De grijs-groene zone is de olievlek na drie weken. 

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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10. Vergelijke deze twee beelden van White River in Arkansas.
Ga naar de pagina Overstromingen voor een meer gedetailleerd beeld. 

In april 2006 was het waterpeil van de rivier dicht bij het normale waterpeil. Autoweg US 79 kan je zien als een dunne witte lijn doorheen het bos (helder groen gebied) die verder loopt over de rivier tot in de Clarendon, een kleine stad. In april 2008 werd deze regio door zware overstromingen geteisterd (donker blauw en grijs). 

file_30.jpg

file_31.wmf


Details van de White River, USA (14/04/06 en 07/04/08). 
Bron: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS/ASTER Science Team.

Bekijk het gedetailleerd beeld van 2008. 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 
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11. Wat is fytoplankton?


Giftige microscopische algen
	De meest voorkomende levensvorm in de oceanen
	Microscopische marine planten
	Alle deze beweringen zijn juist
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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
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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? 
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