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Op plekken waar mensen en vrijwel al het andere leven 
nooit zouden overleven, komen toch organismen voor die 
zich aan de lokale omstandigheden hebben aangepast. 
Meestal zijn het micro-organismen, hoewel er ook enkele 
meercellige extremofielen zijn. Dankzij unieke eigenschap-
pen gedijen sommige soorten prima in ijswater, in zoute me-
ren of zure vulkanische modderpoelen en zelfs zeer dicht bij 
radioactieve bronnen. Onderzoek aan deze extremofielen 

biedt allereerst inzicht in de essentie van het leven en in de 
kringloop van elementen. Extremofiele microben zijn in 
staat om onder extreme condities energie te halen uit onder 
meer zwavel, waterstof, methaan en ammonium; verbindin-
gen die een belangrijke rol spelen in de elementencycli op 
aarde. Hier door hebben extremofielen allerlei potentiële 
toepassingen, van rookgas ontzwavelen tot afvalwater 
zuiveren.  

Extremofielen
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Intrigerende overlevers met potentie

I
n den beginne waren er… extremo-
fielen. Toen het allereerste leven op 
aarde ontstond, waren de omstandig-
heden immers naar alle waarschijn-

lijkheid verre van behaaglijk: er was nog 
geen zuurstof in de lucht, het aanwezige 
water was beperkt, de atmosfeer bevatte 
veel ammoniak en bestond vooral uit stik-
stof en koolstofdioxide. Bovendien was er 
extreem veel ultraviolette straling en was 
de temperatuur waarschijnlijk relatief 
hoog. Toch ontstond er onder deze barre 
omstandigheden leven, en dat wist zich 
vervolgens te handhaven en te vermenig - 
vuldigen.
Door die theorie over de oorsprong van 
het leven gingen microbiologen er lang 
vanuit dat alle extremofiele micro-organis-
men vielen onder de archaea of ‘oerbacte-
riën’, de oudste loot aan de boom des le-
vens. Maar het beeld van archaea als oer - 
bacteriën is inmiddels achterhaald en nu is 
duidelijk dat extremofielen in verschillende 
uitlopers van de tree of life voorkomen. De 
meeste extremofielen zijn bacteriën en  
archaea, maar er bestaan ook extremofiele 

eencellige algen. Je zou kunnen zeggen dat 
veel families van micro-organismen een 
neefje hebben dat in de loop der evolutie 
aan extreme omstandigheden is blootge-
steld en zich door middel van natuurlijke 
selectie heeft weten aan te passen. Deze 
extreme neefjes verschillen genetisch dan 
ook niet sterk van meer alledaagse micro-
organismen; het belangrijkste verschil be-
treft de genen voor een aantal specifieke 
eigenschappen die nodig zijn om te over-
leven onder de extreme omstandigheden. 

Kwestie van perspectief
Extremofiel is afgeleid van het Latijnse 
woord extremus, wat extreem betekent, en 
het oud-Griekse philia, wat liefde betekent. 
‘Houden van extreem’ dus. Al is dat ‘hou-
den van’ relatief. Net zomin als de Inuit 
niet per se houden van kou, maar er wel in 
weten te overleven en er ongetwijfeld aan 
gehecht zijn geraakt, geldt voor extremo-
fielen dat ze simpelweg wonderbaarlijk 
goed gedijen bij de omstandigheden die 
wij extreem vinden. Het woord ‘extreem’ is 
daarbij een kwestie van perspectief. De 

meeste extremofielen zouden onder de 
omstandigheden waarin wij leven, of in 
een gewoon zoetwatermeer, direct overlij-
den. De eiwitten en vetten waaruit cellen 
en hun machinerie bestaan, veranderen 
bijvoorbeeld van structuur bij extreme 
temperaturen, en een hoge zoutconcentra-
tie onttrekt water aan de cellen, waardoor 
ze uitdrogen. 
Extremofielen zijn aangepast, of afgesteld, 
op dergelijke leefomstandigheden. In de 
diepzee, diep in de bodem, in ijswater of in 
vulkanen bijvoorbeeld. Elke omstandigheid 
vergt specifieke aanpassingen en naar die 
aanpassingen vindt veel onderzoek plaats. 

Buitenhouden of elimineren
Micro-organismen hebben grofweg twee 
strategieën: ze houden de extreme omstan-
digheden buiten of elimineren die zo snel 
mogelijk wanneer ze binnenkomen. Ze be-
vatten bijvoorbeeld pompen om moleculen 
naar buiten te werken en zo de concentra-
tie van zout of metalen laag te houden. 
Tolerantie tegen hoge temperaturen berei-
ken micro-organismen onder meer door 
het inbouwen van complexe eiwitpolyme-
ren en relatief veel verzadigde vetzuren in 
hun membranen, zodat deze niet smelten. 
Bij extreem lage temperaturen neemt de 
flexibiliteit van membranen juist af. Mem-
branen van organismen die bij zulke om-
standigheden leven, hebben extra veel on-
verzadigde vetzuren, waardoor ze in een 
later stadium pas stollen, net zoals olie 
minder snel stolt dan boter. 
Bovendien is de stofwisseling van extremo-
fielen bijzonder: de meeste halen hun ener - 
gie niet uit voedsel of zonlicht, maar uit 
vloeistoffen en gassen, zoals methaan, wa-
terstofsulfide of waterstof. 

Extremofielen zijn organismen die door specifieke aanpassingen 
weten te overleven onder extreme condities. Dat is een kwestie  
van perspectief: wat voor ons extreem is, is voor hen normaal,  
en andersom. Onderzoek naar de overlevingsmechanismen van 
extremofielen biedt fundamentele biologische inzichten én 
biotechnologische toepassingen.

Extremofielen

Tabel 1. Typen extremofielen

Psychrofielen extreme kou

Thermofielen extreme hitte

Radioresistente microben radioactieve straling

Alkalifielen extreem hoge pH

Acidofielen extreem lage pH

Halofielen extreem zout (extreem halofielen vinden het leven fijn bij zout-
concentraties van 20 tot 30 % (ter vergelijking: zeewater be-
vat 3,5 % zout)

Xerofielen extreme droogte

Barofielen extreem hoge druk

Endolieten extreme rotsachtigheid Dunaliella salina zou verantwoordleijk zijn voor de fotogenieke, felroze kleur van Lake Hillier in Australië. 
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Kweken in het lab grote 
uitdaging
Microbiologen hebben een buitengewoon 
grote interesse in extremofielen. De eerste 
reden daarvoor is vrij banaal: alles wat ex-
treem is, intrigeert. Ook wetenschappers 
en subsidiegevers zijn gevoelig voor die 
exotische factor. Maar daarnaast bieden 
extremofielen daadwerkelijk kansen op bij-
zondere inzichten. Ecologen en microbio-

logen hopen die inzichten op te doen door 
hun vorm, structuur, fysiologie en stofwis-
seling te bestuderen.
Dat doen de wetenschappers op twee ma-
nieren: de klassieke microbiologische ma-
nier is micro-organismen in de natuur ver-
zamelen, om die vervolgens in het lab door 
te kweken en daar te onderzoeken. Het 
monster nemen komt nauw: als je het 2 cm 
verderop doet, kun je de gouden greep 
missen, en je kunt geen duizenden mon-
sters gaan analyseren. 
Maar een nog grotere uitdaging is de ver-
zamelde micro-organismen levend houden 
en in het lab kweken. Wetenschappers heb-
ben pas zo’n 1 % van alle op aarde levende 
soorten micro-organismen in het lab kun-
nen kweken. Het overleven van micro-or-
ganismen hangt namelijk sterk af van de 
precieze lokale omstandigheden, zoals de 
zuurgraad, het zoutgehalte, de aanwezig-
heid van bepaalde voedingsstoffen en die 
van bepaalde andere micro-organismen, 
die stoffen uitscheiden die de betreffende 
bacteriën juist weer afbreken.
Bij extremofielen zijn die omstandigheden 
ook nog eens, de naam zegt het al, behoor-
lijk extreem. Het is niet mogelijk om een 
heel ecosysteem in een lab te importeren. 
De kunst is dus in bioreactoren, grote me-
talen tanks in het lab, omstandigheden te 
scheppen die precies genoeg lijken op die 
in de natuur. Subtiele factoren kunnen 
daarbij doorslaggevend zijn. Zo kwamen 
onderzoekers van de Radboud Universiteit 
in Nijmegen er na maanden experimente-
ren achter dat bacteriën die ze opvisten uit 
een zure vulkanische modderpoel in de 
buurt van Napels in Italië, het lokale 
Italiaanse water nodig hadden. Wat bleek? 
Dat water bevatte bijzondere metalen die 
deze bacteriën nodig hadden bij hun stof-
wisseling. Het ging daarbij om zogenoem-
de zeldzame aarden uit de lanthaniden-
groep: cerium, praseodymium, neodymium 
en lanthaan. Toen de Nijmegenaren die 
aardmetalen aan hun kweekmedium in het 
lab toevoegden, begonnen er ineens meer 
en heel andere micro-organismen te groei-
en op hun kweekplaatjes. 

Schieten met hagel
De tweede manier om extremofielen te be-
studeren, is door het DNA ervan in kaart 
te brengen. Dat kan door eerst één bacte-
riesoort te isoleren en daaruit het DNA te 
halen, of door het DNA van een diverse 

populatie uit bijvoorbeeld een modderpoel 
in een keer te analyseren. Dat laatste noe-
men onderzoekers de shotgun-methode, 
omdat je met één reactie heel veel micro-
organismen tegelijk hebt. 
De onderzoekers kunnen bepalen welke 
soorten er aanwezig zijn door het gevon-
den DNA te vergelijken met dat van eerder 
ontdekte soorten. Ze kunnen tevens na-
gaan of er bacteriën aanwezig zijn die be-
paalde processen kunnen uitvoeren, bij-
voorbeeld methaan afbreken. Dat doen ze 
door in de berg DNA-sequenties te speu-
ren naar het gen wat hiervoor de geneti-
sche informatie bevat. Al zegt de aanwezig-
heid van het relevante DNA niets over de 
activiteit ervan, want genen kunnen name-
lijk ook permanent uitgeschakeld zijn. 

Maar daar hebben de onderzoekers een 
trucje op: ze meten eveneens het RNA, 
wat wordt gemaakt wanneer DNA wordt 
afgelezen. Die analyse is wel moeilijk en 
bewerkelijk, omdat RNA snel afbreekt. 
De mogelijkheid om bacteriën aan de 
hand van hun DNA te identificeren, heeft 
een revolutie teweeggebracht in de micro-
biologie. Microbiologen beseffen echter 
dat kweken in het lab onmisbaar is om 
écht te leren over een micro-organisme, 
Van daar dat ze zo hard hun best doen om 
de extremofielen toch in leven te houden 
in hun lab. 

Uit elkaar klappen
Door de omstandigheden waaronder ex-
tremofielen voorkomen, is het soms een 

grote uitdaging om ze te oogsten. Denk 
bijvoorbeeld aan vulkanen en heetwater-
bronnen. Maar in andere gevallen zijn de 
omstandigheden om ze op te sporen iets 
makkelijker, zoals de extremofielen in zou-
te meren, zoals Lake Hillier in Australië. 
Wanneer de hier levende halofielen zich 
veel vermenigvuldigen, kunnen ze schitte-
rende kleurpatronen vormen. Extreem ha-
lofielen vinden het leven fijn bij zoutcon-
centraties van 20 tot 30 % (als vergelijking 
zeewater bevat 3,5 % zout) en ze gaan dood 
in zoet water.
Het is veel lastiger om barofielen te vin-
den. Die extremofielen leven onder hoge 
druk, kilometers onder de zeespiegel. 
Monsters van deze micro-organismen 
neem je met behulp van onbemande on-

derzeeboten. Zou je ze omhooghalen zon-
der de druk constant te houden, dan zou-
den ze, bij lagere druk, uit elkaar klappen. 
Op deze diepten komen niet alleen micro-
organismen voor: op 2,5 km onder de zee-
spiegel leven buiswormen die tot 2,5 m lang 
kunnen worden. Die wormen hebben geen 
anus en mond, maar ze werken samen met 
extremofiele bacteriën. De worm haalt via 
zijn kieuwen zuurstof en sulfide (afkomstig 
van onderzeese vulkanen) uit het water. Via 
het bloed transporteert de worm het naar 
de bacteriën, waarna die aan de slag gaan 
om de energie in het sulfide te benutten. Ze 
zetten koolzuurgas om in organische stof en 
delen die met de worm.
Zulke samenwerkingen tussen verschillen-
de organismen komen vaker voor, zeker als 
het gaat om extremofielen. Ze helpen el-
kaar als het ware onder barre omstandig-
heden. Zo kunnen bacteriën netwerken 
vormen, waarbij één groep bacteriën sul-

Extremofielen

 XDe meest extreme van 
allemaal

Het meest extreme wezen op aarde 
is het beerdiertje (Tardigrada). Een 
beerdiertje is met een grootte van  

1 à 1,5 mm weliswaar een micro-or-
ganisme, maar ook een iets ‘hoger’ 
dier, omdat het uit meerdere cellen  

bestaat die celkernen hebben 
(eukaryoot). 

In tegenstelling tot vrijwel alle ande-
re extremofielen is dit organisme in 
staat om zich aan verschillende ex-
treme omstandigheden aan te pas-
sen. Het kan overleven bij tempera-

turen tussen -200 en 150 °C, bij 
druk variërend van dicht bij het va-
cuüm tot 1.200 keer atmosferische 
druk, onder extreme droogte, bij af-
wezigheid van zuurstof en bij bloot-
stelling aan radioactieve straling die 
500 tot 1.000 keer hoger is dan de 
voor mensen dodelijke dosis. Dat 
doen ze onder meer door schijn-
dood, een sluimerstand die ze bij 

droogte, hoge of lage temperatuur 
kunnen aanschakelen. Een aantal 
beerdiertjes wist hierdoor in 2007 
tien dagen lang aan boord van de 

Russische Soyuz-capsule in de 
ruimte extreme kou, uv-straling en 

vacuüm te overleven. 
Helemaal extremofiel kun je het 

beerdiertje eigenlijk niet noemen: 
het weet onder de genoemde om-

standigheden wel te overleven, 
maar is niet actief en kan zich ook 

niet voortplanten. 

 XPostzegelbacterie
In 1980 zag microbioloog Anthony 
Walsby onder de microscoop een 

merkwaardige platte, vierkante mi-
crobe in een extreem zout meertje 
in de Sinaï-woestijn. Het lukte hem 

niet om het in zijn lab te kweken. 
Dat lukte pas 24 jaar later door een 

groep onderzoekers van wie de 
Nederlander Henk Bolhuis van het 

Nederlands Instituut der 
Onderzoek aan de Zee deel uit-

maakte. Het bleek een archaeon te 
zijn. Ze vernoemden het micro- 
organisme naar de ontdekker: 

Haloquadratum walsby. Qua uiterlijk 
bleek dit archaeon heel bijzonder, 

net een postzegel, een bijna perfect 
vierkant (5 x 5 μm) en slechts  

0,2 μm dik.

Het extreem taaie beerdiertje (Tardigrada) kan overleven bij temperaturen van -150 tot 200 °C. Het zet hiertoe zelfs schijndood in.
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faat omzet in sulfide, waarna een tweede 
groep het omzet in sulfaat. Zo voeren ze 
samen dus een zwavelkringloop uit. 
Bovendien zijn er verschillende, uitwissel-
bare soorten die dezelfde stap in de cyclus 
kunnen uitvoeren, elk onder andere om-
standigheden. In Siberië bijvoorbeeld 
heerst een landklimaat, waardoor de 
weersomstandigheden enorm variëren: in 
de winter is het zeer koud, in het voorjaar 
zeer nat en in de zomer zeer droog. Bij al 
die omstandigheden kan de cyclus plaats - 
vinden. 

Onlosmakelijk verbonden
Naast kennis over levensprocessen, kan 
onderzoek naar extremofielen ook voor de 
industrie waardevolle inzichten opleveren. 
Veel van de door extremofielen uitgevoer-
de processen kunnen namelijk onder meer 
normale omstandigheden niet of in elk ge-
val minder goed plaatsvinden. Het proces, 
de omstandigheden en de micro-organis-

men zijn onlosmakelijk met elkaar ver  - 
bonden. 
Zo werken onderzoekers van de Univer-
siteit van Amsterdam aan bacteriën die 
zwavel kunnen binden en zo rookgas kun-
nen ontzwavelen. Dat is van belang, omdat 
de zwavel anders in de atmosfeer terecht-
komt en zure regen kan veroorzaken. 
Tijdens verbranding van met zwavel-ver-
ontreinigde brandstoffen kan zwaveldioxi-
de (SO2) ontstaan. Een vloeistof kan SO2 
absorberen, waarna sulfaat-reducerende 
bacteriën het omzetten in sulfide. Ten slot-
te zetten sulfide-oxiderende bacteriën het 
sulfide bij een hoge pH om in zwavel, wat 
in vaste vorm is en dus niet in de lucht 
verdwijnt. Dit zwavel is zeer goed bruik-
baar in kunstmest: het is fijner dan zwavel 
die in de natuur voorkomt en bovendien 
beter oplosbaar in water. 
Een andere nuttige eigenschap van extre-
mofielen is dat ze zogeheten extremozy-
men hebben. Voorbeelden van die ‘extreme 

enzymen’ zijn bepaalde proteases en lipa-
ses, die eiwitten en vetten in stukken knip-
pen en daarmee oplosbaar maken in water. 
Dergelijke enzymen zitten tegenwoordig 
veel in wasmiddelen, om vuil te kunnen  
afbreken in bijvoorbeeld kleding, en wer-
ken vaak ook goed bij de wat hogere tem-
peraturen die gebruikelijk zijn in een was  - 
cyclus. 
Ook zijn extremozymen bruikbaar als in-
strument in laboratoria. Bijvoorbeeld de 
DNA-polymerases uit thermofielen wer-
ken zeer goed bij de hoge temperatuur 
waaronder onderzoekers DNA vermenig-
vuldigen. Dankzij het DNA-polymerase 
van de thermofiel Thermus aquaticus is dat 
routinewerk geworden. 
Ten slotte is het mogelijk om extremofiele 
micro-organismen het broeikasgas me-
thaan dat ongewenst is geproduceerd door 
koeien in de landbouw te laten omzetten 
in eiwit, wat weer geschikt is als voer voor 
vee of kweekvis. Op dit moment is dat 

proces nog te duur om te kunnen concur-
reren met de productie van soja, maar een 
Amerikaans bedrijf probeert het efficiënter 
te maken en op termijn wordt dit waar-
schijnlijk een aantrekkelijke manier om  
eiwitten te produceren. 

Niets is te gek
Een extra reden om onderzoek te doen 
naar extremofielen, is dat dit mogelijk 
kennis oplevert over buitenaards leven. 
Ook op andere planeten zijn de omstan-
digheden waarschijnlijk heel anders dan 
wij gewend zijn. Zo zou het kunnen dat er 
in de bodem van Mars micro-organismen 
leven die aangepast zijn op een manier die 
vergelijkbaar is met de aanpassingen van 
op aarde levende extremofielen. Vandaar 
dat een van de instituten dat traditioneel 
veel onderzoek doet aan extremofielen, de 
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie 
NASA is. 
Micro-organismen kunnen, behalve zich 
aanpassen aan extreme omstandigheden, 
ook voor langere tijd overleven bij nóg ex-
tremere omstandigheden. Een van die ma-
nieren passen we veelvuldig toe: wanneer 
we etenswaren invriezen, worden bacteriën 
inactief en blijft het eten goed, maar na 
ontdooien komen ze weer tot leven. Derge-
lijke processen kunnen ook in de natuur 
plaatsvinden, waardoor micro-organismen 
soms vele duizenden jaren kunnen over - 
leven. 
Mogelijk is dit het geval op planeten waar-
van we nu veronderstellen dat er geen le-
ven mogelijk is, zoals Mars. Kennis over 
aardse extremofielen is van belang voor de 
ontwikkeling van robots die speuren naar 
leven op die planeet. Daarnaast is de ver-
bazing over aardse extremofielen een goe-
de basis voor een open blik richting een 
planeet als Mars. De wetenschap gaat er 
vanuit dat water cruciaal is voor leven, 
maar in theorie is het mogelijk dat een ex-
tremofiel zich aangepast heeft aan omstan-
digheden zonder water. Dat is dan ook een 
van de belangrijkste dingen die extremo-
fielen ons kunnen bijbrengen: verbeelding, 
omdat niets te gek is.  

Extremofielen

Tabel 2. Voorbeelden van extremofielen in industrie en biotechnologie

Industrieel proces Biomolecuul Voordelen Bronorganisme

Hydrolyse van zetmeel tot oplos-
bare dextrines, maltodextrines en 
maisstroop

α-Amylase Zeer stabiele, zuurtolerante 
bacteriële amylase

Bacillus stearothermophilus 
G-ZYME G995 (Enzyme 
Bio-System)

Papier bleken Xylanases Verlaagt benodigde hoeveel-
heid bleek

Thermofielen

Voorkomen van achteruitgang 
smaak bakproducten

α-Amylase Geeft boost aan 
gist-fermentatie

G-ZYME G995

Voedselverwerking, bakken, brou-
wen en wasmiddelen

Proteases Stabiel op hoge temperaturen Thermofielen

PCR-reactie DNA-polymerase Geen nieuw enzym nodig bij 
elke nieuwe cyclus

Thermofielen

Rijping van kaas en zuivel Neutrale proteases Stabiel bij lage temperaturen Psychrofielen

Afbraak polymeren in 
wasmiddelen

Proteases, amylases, lipases Verbeterde prestatie 
wasmiddelen

Psychrofielen

Maricultuur Meervoudig onverzadigde 
vetzuren

Geproduceerd bij lage 
temperaturen

Psychrofielen

Bioremediatie Vermindering van olievlekken Werkt efficiënt in koud water Psychrofielen

Geneesmiddelen Meervoudig onverzadigde 
vetzuren

Psychrofielen

Biosensoren Dehydrogenases Psychrofielen

Ontzwaveling van rookgassen Acidofielen

Productie antibiotica Antibiotica Alkalifielen

Voedselkleuring Caroteen Goedkoop te produceren Halofielen/Dunaliella

Geneesmiddelen Glycerol, compatibele 
oplossingen

Goedkoop te produceren Halofielen

Oppervlakte-actieve stoffen voor 
geneesmiddelen

Membranen Halofielen

Marsrover Curiosity speurt sinds 2012 naar ‘extreem leven’ op Mars.
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Extremofielen

Rond de zogenoemde black smokers, heetwaterbronnen op de oceaanbodem, bevinden zich complete ecosystemen in de categorie ‘extremofielen’. 

08_Bijschrift

Voor op school
1.  Geef een omschrijving van ‘extremofielen’ en leg uit welke twee 

overlevingsstrategieën extremofielen erop nahouden.
2. Waaruit halen de meeste extremofielen hun energie?
3. Wat is het verschil tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren? 
4.  Met welk reagens kun je het ‘onverzadigd’ karakter van een organi-

sche stof aantonen en welke waarneming hoort bij die aantonings - 
reactie?

5.  Leg uit of de vanderwaalskrachten tussen de moleculen van onver-
zadigde vetten groter of kleiner zijn dan de vanderwaalskrachten 
tussen de moleculen van verzadigde vetten. 

6. Waar in het periodiek systeem vind je de lanthaniden?
7.  Wat valt je op als je de elektronenconfiguraties van bijvoorbeeld lan-

thaan, praseodymium en lutetium met elkaar vergelijkt? Welke schil 
wordt (verder) opgevuld?

8.  Wat zijn halofielen? Tip: vergelijk die naam met de naam van de ele-
menten in groep 17 van het periodiek systeem.

9. Leg uit hoe extremozymen helpen textiel te wassen.
10.  Hoe noemt je het proces waarbij je eiwitten en vetten kleiner ‘knipt’?
11. Welke rol spelen de extremozymen hierbij in chemische zin?
12.  Waarom levert het onderzoek naar extremofielen mogelijk kennis 

op over buitenaards leven?
13. Geef het kringloopschema voor de zwavelkringloop. 
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Coverbeeld: de bekendste locatie van extremofielen zijn zout-
watermeren, zoals Lake Natron in Tanzania. Het water in het 
meer is gemiddeld 60 °C en heeft een pH van 10. Verrassend  
genoeg leven er verschillende micro-organismen in het meer, 

waaronder algen die flamingo’s tot voedsel dienen.
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