
Lessen 4Havo schooljaar 2020-2021 

Les 1 

 Introductie Stam 

 Filmpje kapucijner aapjes 

 Filmpje Otmoor met vragen 

 Introductie boeken, toetsen, PO, huiswerk etc. 

 website www.biologieijsselcollege.nl   

 Gedrag 

 Waarom bestuderen we gedrag? 

 
Filmpje kapucijner aapjes https://www.youtube.com/watch?v=gOtlN4pNArk  

 
Otmoor (nabij Oxford) Starlings YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=U-
Kb_0yEOjs) en video Jan van IJken  https://vimeo.com/241007433 
 

Wat valt op aan de zwerm vogels? 

 Duizenden vogels groot 

 Lijkt een groot individu 

 Geen vage randen 

 Dichtheid vogels overal even groot 

Georganiseerde chaos geen anarchie 

Waarom grote vogelvluchten? Waarom doen de vogels dit? 

 Vele ogen zien meer roofdieren 

 Opwarmen voor nacht 

 Sociaal aspect (dominante mannetjes hebben de warmste en veiligste plekken 

na afloop 

 

Gedrag is alles wat mensen en dieren doen en laten. Gedrag is aanpassing aan de 

leefomstandigheden. Gedrag eend/beer/mens anders. 

Hoofdfunctie is het vergroten van de overlevingskans (individu/soort) 

 koud dan beschutting zoeken 

 honger dan eten 

Gedrag heeft ook sociale functie (kinderen met autisme hebben moeite met sociale 

contacten. 

Gedrag verandert over de tijd. Vakantie vieren volwassen persoon niet met schep en 

emmertje op het strand. 

http://www.biologieijsselcollege.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=gOtlN4pNArk
https://vimeo.com/241007433


Gedrag is een reactie op een prikkel. 

Prikkel-------zintuigen------zenuwstelsel------spieren/klieren------gedrag 

De reactie op een prikkel is een respons. 

Gedrag wordt bepaald door uitwendige en inwendige prikkels. Als prikkel boven een 

drempel waarde is leidt dit tot motivatie bepaald gedrag te vertonen. 

Langdurige zachte prikkel zoals aaien of kortdurende harde prikkel zoals klap 

Waarom gedrag van dieren bestuderen? 

 welzijn te verbeteren door inzicht in gedrag in natuurlijke leefomgeving (o.a. 

boerderij/dierentuin) (dvd mens, dier en voedsel) 

 beter met dieren omgaan in gevaarlijke situaties (inzicht gedragsketen van 

o.a. beer, haai, slang etc.) 

 Inzicht in menselijk gedrag (gedragswetenschappers o.a. agressie, of tijdens 

corona pandemie) 

 Nieuwsgierigheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 2 

Paragraaf 1.1 Communicatie 

Communicatie is het overbrengen van informatie 

 signalen (prikkels tussen soortgenoten) 

o geluid 

o licht (elektromagnetische straling zoals een bepaalde kleur) 

o geur (chemische stoffen o.a. feromonen) 

o elektriciteit 

Communicatie bij orang-oetans 

 vlooien 

 gebaren 

 lichaamshoudingen 

 geluiden 

o dertien verschillende geluiden (bang, schrikken, mannetjes uit de buurt 

houden, vrouwtjes lokken)  

 https://www.nemokennislink.nl/publicaties/orang-oetan-heeft-

controle-over-zijn-spraak/  

 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yim23IFJOyQ 

chimpansee 

Communicatie mens 

 taal 

 lichaamstaal 

 lichaamshouding 

 armgebaar 

 gezichtsuitdrukking 

o mond 

o wenkbrauwen 

Leven in groepen 

 Rangorde (alfa mannetjes en vrouwtjes); voordeel is dat iedereen een 

bepaalde taak heeft 

 Dreiggedrag 

 Territoriumgedrag (territorium bakent gebied af waarin gejaagd en/of gewoond 

kan worden); een territorium voorkomt continue gevechten 

 

 

 

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/orang-oetan-heeft-controle-over-zijn-spraak/
https://www.nemokennislink.nl/publicaties/orang-oetan-heeft-controle-over-zijn-spraak/
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=yim23IFJOyQ


Ritueel gedrag is een soort etiquette waarmee wordt aangegeven wat van een ander 

verwacht wordt; het gedrag is vaak afgeleid van gedrag dat zijn oorspronkelijke 

betekenis verloren heeft. Het zijn vaak overdreven handelingen geaccentueerd met 

kleur/tekening/geur/geluid 

o hand geven in bepaalde situaties 

o omhelzen/knuffelen  

o groep toespreken (hand omhoog, verzamelen, stil zijn, uitleg) 

o balts (leidt tot paringsgedrag) (voortplanting bestaat uit voorspel, paring 

en broedzorg)  

 aantonen soortgenoot van andere geslacht 

 aantonen geschikte partner 

 aantonen geschikte vader 

 sussen van agressie 

Bij balts is symmetrie belangrijk, dit zegt iets over gezondheid. 

Balts: 

 dreig- en imponeergedrag 

 voedselzoekgedrag/voedingsgedrag 

 (vacht)verzorgingsgedrag 

 (nest)bouwgedrag 

 

Balts mens 

 macho/sportief 

 mee uit eten/drinken 

 beleefd/zorgzaam/behulpzaam 

 hygiënisch 

 voldoende geld, huis, baan, opleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 3 

Paragraaf 1.2 Prikkels 

Hommels en prikkels 

 afbeelding hommel, honingbij, wesp 

 verschillen 

o honingbij overleeft als kolonie, wesp en hommel alleen de koningin 

o angel van honingbij heeft weerhaakjes en kan maar 1 maal steken 

o hommel vliegt ook uit bij kouder weer 

o sommige soorten bijen solitair 

o Hommels kunnen geen bijendans om te laten weten waar voedsel is. 

o Oriëntatie hommel m.b.v. UV 

o Koningin, werkster (onvruchtbaar vrouwtje, dar (mannetje haploïd uit 

onbevruchte eitjes) 

o Koningin maakt geurstoffen die ontwikkeling van eierstokken bij 

werksters tegengaat 

o taak werksters: verzorgen larven, verzorgen koningin, beschermen 

kolonie, halen van stuifmeel/nectar 

o darren slechts korte periode vliegen uit en bevruchten meerdere 

koninginnen. Een koningin wordt door meerdere mannetjes bevrucht 

o Levenscyclus 

 bij de levenscyclus spelen vele uitwendige en inwendige prikkels 

een rol 

 uitwendig: verandering in temperatuur en feromonen 

(geurstoffen) 

 inwendig: geslachtshormonen en UV straling 

 koningin hommel overwintert in de grond 

 als buitentemp boven 12 C komt uitwendige prikkel om uit te 

vliegen 

 nest maken 

 honingpot met nectar (suikers dus brandstof) 

 broedbal (nectar en stuifmeel voor 10 eitjes) stuifmeel bevat eiwit 

dus bouwstof 

 spiertrillingen waardoor temp boven 32 C 

 larven groeien door stuifmeel 

 verpoppen tot werksters (vele functies) 

 feromonen remmen de ontwikkeling van eierstokken van de 

werksters en zijn daardoor onvruchtbaar 

 werksters bouwen nest verder uit 

 later in het jaar onbevruchte eitjes (darren die uitvliegen) 

 later in het jaar minder feromonen waardoor werksters in 

vrouwtjes veranderen,  

 Koninginnen worden bevrucht, komen op geursporen van 

mannetjes af 



 Na de paring, toename van lichaamsgewicht en daling temp 

prikkeldrempel bereikt om weer de grond in te gaan. klaar voor 

nieuwe cyclus 

 Koppert bedrijf verkoop hommels in doos 

 uitleg bloem, stuifmeel, nectar, verschil zaad en stuifmeel 

 Sleutelprikkel is een prikkel die steeds tot het zelfde gedrag leidt. VB. 

honingpot leeg hommel vertoont voedsel zoek gedrag. Ook meeuwen met vlek 

en pikgedrag of kievit natte doek dribbel gedrag. 

 Supernormale prikkel is een versterkte sleutelprikkel waarop een sterke 

reactie volgt. 

 gedrag kan aangeboren zijn of aangeleerd 

 Instinct is aangeboren gedrag en is meer complex dan reactie op een 

sleutelprikkel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEbwp7rPF8 Video about bumble bees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFEbwp7rPF8


Les 4 

Paragraaf 1.3 Functies van gedrag 

 Herhalen en vragen stellen 

 DVD vormen van gedrag 

 Opdracht hond 

Situatie: 

 hond 

o ongeluk met auto 

o half onder de auto 

o lijkt gebroken poot 

o niet buiten bewustzijn 

o jankt zacht  

o kijkt voortdurend weg 

o oren plat langs de kop 

o opgezette haren 

 ziekenbroeder en ambulance 

 omstanders 

Wat doe jij als ziekenbroeder? 

1. Omstanders achteruit, hierdoor wordt de stress situatie voor de hond 

verminderd. (kortdurende stress is OK, echter langdurende stress niet) 

2. Rustig knielen (klein maken) en rustig toespreken, waardoor de hond verder 

kalmeert 

3. Hartslagfrequentie bepalen, bloeddruk meten, ademhaling tellen, doorbloeding 

rand van de ogen en tandvlees controleren. 

4. Indien na tijdje doorbloeding OK dan geen shock en kan de poot gespalkt 

worden en de hond naar het ziekenhuis worden vervoerd. 

Later zie je dat de hond vaak drukke wegen mijdt, dit is een vorm van klassiek 

conditioneren (koppeling van twee losstaande prikkels)(koppeling van een 

neutrale prikkel aan de prikkel die een reflex oproept) 

Shock is een levensbedreigende toestand waarbij de bloeddruk in de bloedvaten 

te laag is om vitale lichaamsfuncties in stand te houden. 

De doorbloeding en zuurstofvoorziening van hart, hersenen etc. komt in gevaar 

waardoor cellen kunnen afsterven. 

Shocksymptomen: 

 hart pompt sneller 

 ademhaling gaat omhoog 

 huid bevat minder bloed 

 huid voelt klam en zweterig aan 

 rusteloos en angstig gedrag 

 



Shock ontstaat door: 

 uitwendig of inwendig bloedverlies 

 hartproblemen o.a. door hartinfarct 

 onjuiste verdeling van het bloed in het lichaam doordat sommige 

bloedvaten verwijden 

o anafylactische shock (door allergische reactie komen histaminen vrij 

en treedt vaatverwijding op) 

o septische shock door bacteriën die in de bloedbaan zijn terecht 

gekomen, gifstoffen produceren die de vaatwand prikkelen en er 

vaatverwijding optreedt 

o obstructieve shock o.a. door longembolie waardoor op andere 

plaatsen te weinig bloed is. 

Deze vorm van shock is niet het zelfde als psychologische shock.  

 

Conflictgedrag (conflict tussen gedragssystemen) ontstaat door meerdere 

tegenstrijdige prikkels. 

 oversprong gedrag (is gedrag dat niet bij de situatie past en ontstaat door 

innerlijk conflict tussen twee tegenovergestelde gedragssystemen. Vb. 

likken poot leeuw, of achter oren krabben bij moeilijke toets, of op je hoofd 

krabben als niet meer weet of lachen of huilen. Weet het even niet en gaat 

maar iets heel anders doen 

 ambivalent gedrag is gedrag waarbij beide gedragssystemen even sterk 

zijn en elkaar afwisselen zoals bij afwisselend aanvalsgedrag en 

vluchtgedrag (overeind en dan weer zitten bij twijfel of aanvallen of niet) 

 omgericht gedrag als agressie gericht wordt op iets anders. Deur dicht 

slaan, bal schop geven etc. 

 

Bij de hond komen situaties van conflictgedrag voor: 

 Ambivalent gedrag vechten en vluchten 

o Vluchten bij auto, omstanders en stress situatie vandaan. 

Aanwezigheid stress zie je door verhoogde bloeddruk, hartslag, 

spierspanning o.i.v. adrenaline plus wegkijken van auto alsof 

vluchtroute te bepalen. 

o Verdedigen/vechten aanvalsgedrag zie je aan platte oren en 

opgezette nekharen 

 oversprong gedrag 

o hond begint plotseling te likken (verzorgingsgedrag) 

 

 

 



Les 5 

Paragraaf 1.4 Gedragsonderzoek 

Gedragsonderzoek helpt bij het verbeteren van dierenwelzijn. 

Een dier in een onnatuurlijke stressvolle situatie kan lichamelijk en psychisch 

overbelast raken. 

 vormen van gedrag: eenvoudig en complex, aangeboren en aangeleerd 

 gedragsstudies objectief 

 opbouw van gedrag (gedragselement, gedragssysteem en gedrag)  

o voedingsgedrag 

o bestaat uit gedragssystemen zoeken, eten, drinken 

o het gedragssysteem eten bestaat uit gedragselementen afbijten, 

kauwen, slikken 

 een gedragsketen is een logische opeenvolging van gedragselementen, 

bijvoorbeeld eerst afbijten, dan kauwen dan slikken. Bron 15: zien hooi, naar 

hooi lopen, met slurf hooi pakken, hooi naar mond brengen, staan kauwen 

 ethogram is een lijst met gedragselementen in afkortingen 

 protocol is een lijst met geobserveerde gedragselementen met tijdsaanduiding 

 antropomorf is een subjectieve menselijke benadering van gedrag, dit kan 

leiden tot miscommunicatie zoals bij flamen van paard (lijkt op lachen) 

 A4tje met stekelbaarsje en dvd met Tinbergen en stekelbaarsje, opdracht lijst 

met afkortingen maken. Ook stukje met meeuwen 

Vormen van onderzoek 

 Beschrijvend: de wetenschapper neemt waar en registreert de waarnemingen 

 Experimenteel: de onderzoeker varieert zelf de variabele en meet het effect 
ervan. Bij goed onderzoek varieer je maar 1 variabele 

 

Onderzoek kan fundamenteel zijn of toegepast 

Fundamenteel onderzoek is gericht op het verwerven van kennis zonder stil te staan 
bij de mogelijke toepassing van die kennis. Het is gericht op basismechanismen en 
grondbeginselen. v.b. onderzoek naar de oorzaak van CML (leukemie). 
 
Toegepast onderzoek is onderzoek waarbij verkregen kennis wordt toegepast. 
Toegepast onderzoek is gericht op het oplossen van problemen of het ontwikkelen 
van een product of dienst. v.b. als de kennis van CML wordt gebruikt om een test of 
een medicijn te ontwikkelen 
 

Wetenschappelijk onderzoek verloopt via een aantal systematische stappen 

 Waarneming 

 Onderzoeksvraag 

 Hypothese 

 Voorspelling 

 Experiment 

 Resultaten 

 Conclusie 

 Discussie 



Les 6 

Paragraaf 1.5 Ontwikkelen van gedrag 

Leren (zie dvd biobits leren) 

Gedrag is aangeboren of aangeleerd. 

Aangeboren gedrag 

 De eenvoudigste vorm van aangeboren gedrag is de reflex. Hierbij gaat een 

prikkel van het zintuig naar het ruggenmerg en vervolgens naar de spieren of 

klieren. De hersenen spelen geen rol. 

 Instinct is aangeboren gedrag dat (iets) ingewikkelder is dan een reflex. Het is 

een vorm van gedrag dat vrij automatisch wordt uitgevoerd en waar geen 

leerproces aan te pas komt. Dit is vooral belangrijk bij dieren met een korte 

levensduur en zonder broedzorg. 

 

Leren is een gedragsverandering veroorzaakt door specifieke ervaringen. 

Vormen van leren 

1. Conditioneren* (associatie leren) 

 Klassiek conditioneren. Bij klassiek conditioneren leert een dier (of mens) twee 

losstaande prikkels te koppelen. Er is dus een associatie tussen twee prikkels. 

Het dier (mens) koppelt een neutrale prikkel aan de prikkel die een reflex 

oproept. Bij de hond van Pavlov wordt een bel gekoppeld aan voedsel (geur 

en beeld) en leidt dus tot kwijlen (speeksel productie) 

 Operant conditioneren. Bij operant conditioneren leert een dier (mens) 

gewenst gedrag door de koppeling met een beloning of straf. Er is dus een 

associatie tussen gedrag en een gevolg. Er wordt een verband gelegd tussen 

een bepaald gedrag en het voordeel dat dit oplevert. Het effect van gedrag 

heeft invloed op de frequentie waarmee het gedrag plaatsvindt (Skinner box) 

Een puppy leer je goed mee te lopen aan de riem door hem te belonen met 

een aai of iets lekkers. Bij paardendressuur leer je een paard bepaalde 

stappen te maken door klopjes en snoepjes.  

 

Onderstaande cursief stukje niet voor de toets. Onderstaand stukje (cursief) 

wordt niet getoetst. 

o Bekrachtiging (reinforcement) is een beloning en leidt tot toename van 

een bepaald gedrag 

 Positieve bekrachting; v.b. geld bij een goed cijfer 

 Negatieve bekrachtiging: v.b. teruggeven van afgepakte telefoon 

o Straf (punishment) leidt tot een afname van een bepaald gedrag 

 Positieve straf; vb. een pak slaag 

 Negatieve straf; v.b. uitgaansverbod 

 

 



2. Proefondervindelijk leren (trial and error) is leren door uit te proberen. Bij 

proefondervindelijk leren speelt beloning en straf soms ook en rol, echter het 

dier bevind zich in een meer natuurlijke situatie dan bij conditioneren. De straf 

of beloning is niet afkomstig van de mens. Een vogel die een bepaalde vlinder 

eet die vies blijkt te smaken zal een dergelijk gekleurde vlinder niet meer eten.  

 

3. Gewenning is het leren niet meer op prikkels te reageren wanneer deze geen 

zinvolle informatie meer bevatten. Vb. kleding die je draagt voel je niet meer of 

een trein die langs een huis rijdt hoor je op den duur niet meer 

 

4. Motorisch leren is het leren je spieren te gebruiken bijvoorbeeld bij de 

ontwikkeling van de fijne motoriek of bij het leren lopen en fietsen. 

 

5. Inprenting is een leerproces dat snel verloopt in de eerste levensfase en 

gebonden is aan een gevoelige periode en niet meer is af te leren. Vb. het 

herkennen van ouders. Vogels leren bij het uit het ei komen wie hun ouders 

zijn. 

 

6. Imitatie is het leren nadoen van gedrag van soortgenoten. Vb. vogels imiteren 

de zang van soortgenoten 

 

7. Inzicht is het combineren van verschillende ervaringen in een onbekende 

situatie bij het vinden van een oplossing. Vb. aap die banaan aan het plafond 

kan pakken door dozen te stapelen. 

 

Opdracht 

Hoe kan je aantonen dat een duif onderscheid kan maken tussen een driehoek, 

vierkant een cirkel? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leer een duif dat als het een driehoek aanpikt dat het voedsel krijgt 

2. Geef een keuze tussen de drie figuren 

3. Als steeds op de driehoek wordt gepikt dan kan de duif onderscheid maken 

tussen de figuren. 



Les 7 

Toepassen Dieren als speurders 

Sluipwesp spoort landmijn op 

 sluipwespen kunnen goed reuken 

 eitje, larve, pop, sluipwesp 

 sluipwesp legt eitjes in rups van bijvoorbeeld koolwitje 

 larven vreten rups van binnenuit op 

 in de natuur komt de sluipwesp op een plant af die door rups wordt bedreigd 

(indirecte plantbescherming) 

 Klokhuis filmpje over sluipwesp training  

 http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1178/SLUIPWESP 

 Wat is nodig voor de training? 

Nodig is voor training: 

 de prikkel waarop de sluipwesp moet leren reageren 

 een beloning 

 

Ook ratten en bijen worden gebruikt bij het trainen bij het opsporen van landmijnen. 

Ratten lopen in een tuigje door het veld en krabben met hun voorpoten in de grond 

op de plaats waar ze landmijn ontdekken. De beloning is stukje banaan. 

Bijen worden gebruikt om “vergeten” landmijnen op te sporen, nadat mineurs het 

merendeel heeft opgeruimd. Suikerwater wordt gebruikt bij het trainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1178/SLUIPWESP


Les 8 

Paragraaf 1.5 Ontwikkeling van gedrag 

Ontwikkeling (lichamelijk, psychisch, sociaal) 

 Zygote 

 Embryo 

 Foetus 

 Baby 

 Peuter 

 Kleuter 

 Schoolgaand kind 

 Puber 

 Adolescent 

 Volwassen 

 Bejaard 

Ontwikkelingsgedrag (terrein van ontwikkelingspsycholoog) 

Eerste levensfase vooral reflexmatig gedrag later meer bewust gedrag 

 Baby veel reflexmatig gedrag (zuigreflex, slikreflex etc.) 

o Schrikreflex leidt tot schokken van het lichaam 

o Loopreflex leidt tot beweging van de benen 

o Grijpreflex leidt tot vastpakken 

 Na een aantal weken (ongeveer drie maanden) meer bewust gedrag 

o Volgt zijn eigen handjes 

o Maakt zijn/haar eerste geluiden 

o Reageert op stem van ander 

o Gaat kruipen (na ongeveer negen maanden) 

o Beweging en coördinatie stimuleren ontwikkeling van de hersenen 

o Zitten, staan, lopen 

 Na 8-9 maanden minder eenkennig (meer los van ouders) 

 Tussen 2-3 jaar ontdekking eigen ik, botsingen met anderen 

o Spelen en spelen (spieren/coördinatie) 

o Sociale oefeningen (imitatie van situaties uit het dagelijks leven via 

rollenspelen en rolpatronen). Meisjes spelen met poppen, jongens me 

auto’s 

o Inprenten (in gevoelige periode het herkennen van ouders, leren van 

taal gaat makkelijker ), imitatie en andere vormen van leren spelen een 

belangrijke rol 

 Later in de kleutertijd zelf nadenken over goed en kwaad, wat mag wel en wat 

mag niet. Diana (Princess of Wales) zei je mag zo ondeugend zijn als je maar 

wilt, als je maar niet gesnapt wordt. Een waarde is een opvatting over wat 



belangrijk is in ons bestaan zoals eerlijkheid. Een norm is een gedragsregel. 

Bij eerlijkheid horen de normen: niet liegen, niet spieken, niet stelen etc.. 

Film the secret life of 4, 5 and 6 year olds 

 

 

Les 9 

 Herhalen 

 filmpje afzien kinderen 4 jaar en filmpje papagaaien en taal van zomergasten 

met frans de waal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les 10 

Toepassen Manieren om te versieren 

Hieronder is een deel herhaling! 

 signalen (prikkels tussen soortgenoten) 

o geluid 

o licht (elektromagnetische straling zoals een bepaalde kleur) 

o geur (chemische stoffen o.a. feromonen) 

o elektriciteit 

 rituelen (een soort etiquette waarmee wordt aangegeven wat van een ander 

verwacht wordt; het gedrag is vaak afgeleid van gedrag dat zijn 

oorspronkelijke betekenis verloren heeft) Het zijn vaak overdreven 

handelingen geaccentueerd met kleur/tekening/geur/geluid 

o hand geven in bepaalde situaties 

o balts (leidt tot paringsgedrag) (voortplanting bestaat uit voorspel (balts), 

paring en broedzorg)  

 aantonen soortgenoot van andere geslacht 

 aantonen geschikte partner 

 aantonen geschikte vader 

 sussen van agressie 

Bij balts is symmetrie belangrijk, dit zegt iets over gezondheid. 

Balts: 

 dreig- en imponeergedrag 

 voedselzoekgedrag/voedingsgedrag 

 (vacht)verzorgingsgedrag 

 (nest)bouwgedrag 

Mens 

 macho/sportief 

 mee uit eten/drinken 

 beleefd/zorgzaam/behulpzaam 

 hygiënisch 

 voldoende geld, huis, baan, opleiding 

Versieren met geuren 

 Mannen en vrouwen gebruiken parfums, om lekker te reuken en om eigen 

lichaamsgeur weg te moffelen 

 proef met T-shirts mannen, vrouwen kiezen voor bepaalde geur 

(afweersysteem?) 

 feromonen 

 zeug geeft geurstoffen of om aan te geven dat ze vruchtbaar is. 



 Bij KI (kunstmatige inseminatie) op niet natuurlijke manier zwanger. Boer moet 

weten wanneer zeug paringsbereid is. Spray bevat nagemaakte feromonen uit 

het speekstel van de beer (mannetje). Blijft vrouwtje stilstaan dan 

paringsbereid. Inseminatie 

Kleuren/geluiden 

 zie mensen (vrouwen), vogels, zeepaard (vissen), kikkers, walvissen etc. 

 dvd the life of birds episode 7 finding partners 
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 Herhalen 

 Biologiepagina.nl puzzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


