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Schimmel maakt lood minder schadelijk voor
milieu
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AMSTERDAM - In de natuur voorkomende schimmels blijken in staat lood uit de
omgeving om te zetten in pyromorfiet, een mineraal dat veel minder schadelijk is voor
het milieu.
Schotse biologen beschrijven deze ontdekking in de online editie van
Current Biology (pdf) .

Lood is een zwaar metaal dat giftig is voor levende organismen.
Zowel dieren als planten zijn niet in staat het af te breken, waardoor
het metaal zich na opname ophoopt en vitale processen zoals de
vorming van rode bloedcellen verstoort.
Foto: NU.nl/Chris Heijmans

Lood wordt nog altijd gebruikt in constructiematerialen die bloot staan aan weersinvloeden, in
kogels voor jachtgeweren en in visloodjes. Zo komt het metaal terecht in de natuur.
Op verschillende manieren hebben wetenschappers al geprobeerd de omzetting van lood in
minder schadelijke mineralen te bewerkstelligen, maar dat is tot nu toe maar gedeeltelijk
gelukt, Tot rond de dertig procent van het lood in een bepaalde omgeving werd onschadelijk
gemaakt.
Voormalig mijnbouwgebied
De Schotse biologen bestudeerden de invloed van schimmels op loodmetaal in een voormalig
mijnbouwgebied in Schotland en ontdekten dat deze het lood kunnen omzetten in
chloropyromorfiet.
Bij voldoende tijd zijn de schimmels in staat vrijwel al het lood zo onschadelijk te maken. Ze
gebruiken hierbij onder meer organische zuren. Chloropyormorfiet is de meest stabiele vorm
van lood die er bestaat.
Ze denken dat deze reactie overal plaatsvindt waar schimmels en lood samen voorkomen. De
schimmels zouden kunnen worden ingezet om met lood vergiftigd land te reinigen.
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• Cowboykikker in jungle Suriname ontdekt
• Visfuiken van meer dan 7500 jaar oud gevonden in Rusland
• Zwarte gaten breken stervorming af
• Zonnestorm veroorzaakt lichtshow boven Noord-Europa
• Marswagentje begint aan negende onderzoeksjaar
• Monogamie zorgt voor stabiele samenleving
• Zonnestorm doet aarde aan
• Wetenschap kijkt naar Rembrandt en Van Gogh
• Kleur voorspelt giftigheid kikkers
• Machtige mensen voelen zich langer dan ze zijn
• 'Blinden zien na stamcelwonder'
• Artrose in toekomst beter te voorspellen
• Grote zonnestorm nadert de aarde
• Werking achter paddo’s uitgezocht
• Oog reageert ook op de illusie van licht
• Oudste dinosaurusnesten gevonden
• Duinvorming op Titan beïnvloed door hoogte en seizoenen
• Krokussen dit jaar zeer vroeg

nu.nl - Scio melius - Powered by Ibuildings - Hosting by Terremark Copyright © 1998-2012
NU.nl is onderdeel van het netwerk van Sanoma Media Netherlands groep
Andere sites van Sanoma Media Group:
Startpagina - Overzicht - Kieskeurig.nl - Web-log - GoeieVraag - Schoolbank - Vakantie.nl

http://www.nu.nl/wetenschap/2714350/schimmel-maakt-lood-minder-schadelijk-milieu.html

31-1-2012

