Natuurpunt Damme
organiseert

25 en 26 mei

1000-soorten weekend
Vrijdag 25 mei 2018

Biodiversiteit: het leven
op aarde aan het infuus?
Lezing door Prof. Dr. Hans Van Dyck met een inleiding door
Prof. Dr. Patrick Meire

Wanneer: om 20 uur
Waar: Stadhuis van Damme, Markt Damme
Inkom: 3 euro voor leden Natuurpunt, 5 euro voor
niet-leden.
Achteraf is er gelegenheid om na te praten met spreker en aanwezigen onder het genoegen van een lokaal biertje.
Programma en info:
www.natuurpuntdamme.be
Met de steun van Stad Damme

Biodiversiteit: het leven op aarde aan
het infuus?
Biodiversiteit, de verscheidenheid van alle leven op aarde, staat onder druk.
Sommige voorspellingen gaan ervan uit dat tegen het eind van deze eeuw
de helft van de nu levende soorten op aarde zullen uitgestorven zijn. Is dat
zo en zo ja moeten we ons daar dan zorgen over maken? De recente aandacht die bijen krijgen als onmisbare bestuivers van vele voor ons onmisbare gewassen toont aan dat we ons daar effectief zorgen moeten over maken. In deze lezing gaat Prof. Van Dyck dieper in op de biodiversiteit zelf,
waarom die achteruit gaat en wat we eraan kunnen doen.
Hans Van Dyck (°1970) is professor gedragsecologie en natuurbehoud aan het
Earth & Life Instituut van de Franstalige universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Hij doceert o.a. algemene ecologie, landschapsecologie, gedragsecologie, toegepaste evolutiebiologie en entomologie (leer van insecten).
Hij tracht het gedrag van dieren in een wereld op mensenmaat te begrijpen. Wie zijn
de winnaars en de verliezers, en waarom is
dat zo? Naast doceren, onderzoek opzetten
en publiceren in de internationale vakliteratuur, loodst hij graag biologische inzichten
tot bij het grote publiek. Naast lezingen, schrijft en praat hij regelmatig in
diverse media. Zo is hij columnist voor het tijdschrift EOS en schrijft regelmatig opinies voor De Standaard en de Morgen. Hans is ook een regelmatige gast op radio (“Nieuwe Feiten” en “Interne keuken”) en televisie (“Van
Gils en Gasten” en “De herontdekking van de wereld”)

