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Hoofdstuk 6 

Paragraaf 6.1 De verwantschap tussen soorten 

Kenmerken van soorten 

Criteria of vast te stellen of individuen tot de zelfde soort horen: 

 Uiterlijke kenmerken 

 Mogelijkheid om vruchtbare nakomelingen te krijgen 

 DNA/eiwit onderzoek 

Tegenwoordig steeds meer gebruik maken van DNA onderzoek 

Bron 1:  

 tussen ringmus en huismus weinig verschil, maar verschillende soorten 

 tussen twee hondenrassen grote verschillen, maar zelfde soort  

Soms lijken dieren of planten veel op elkaar maar zijn niet verwant. Door evolutie 

speelt de omgeving een belangrijke rol hoe soorten eruit zien. 

Soortnaam en indeling 

Een soort heeft een wetenschappelijke naam dat uit twee delen bestaat: binominale 

naamgeving 

o geslachtsnaam begint met hoofdletter (Passer) 

o soortnaam begint met kleine letter (domesticus) 

o soms nog een letter erachter van de ontdekker of de naam van het ras 

Een soort is een groep organismen die zich onderling geslachtelijk voortplanten en 

vruchtbare nakomelingen krijgen. 

Een ondersoort is meestal een geografisch afgescheiden groep soortgenoten met 

iets afwijkende kenmerken. 

 Salix cinerea (Grauwe wilg) 

 Salix cinerea oleifera (ondersoort Grauwe wilg met meer glanzende bladeren) 

Een ras valt binnen een soort. Een ras wordt door bepaalde anatomische kenmerken 

gekarakteriseerd. 

 

Linnaeus https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus 

 Grondlegger taxonomie  

o wetenschap die soorten indeelt in groepen 

o is specialistisch werk 

 Binaire systeem (wetenschappelijke benaming, binominale naamgeving) 

 Hiërarchisch systeem 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


 Vooral ingedeeld op grond van overeenkomstige kenmerken zoals 

voortplantingsorganen 

Hiërarchisch systeem 

Domein: bacteriën, archaea, eukaryoten 
 
Rijk: dieren, planten, schimmels, bacteriën  
 
Afdeling: eencelligen, sponzen, holtedieren, wormen, weekdieren, geleedpotigen, 
stekelhuidigen, gewervelden. 
 
Klasse: vissen, amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren. 
 
Orde: roofdieren (carnivoren), knaagdieren, primaten, evenhoevigen, 
onevenhoevigen etc. 
 
Familie: hondachtigen, beren, marterachtigen, katachtigen etc. 
 
Geslacht: panters (Panthera), jachtluipaarden, etc. 
 
Soort: tijger (Panthera tigris), leeuw (Panthera leo), panter 
 

Bespreek bron 2 

 

Domeinen worden o.a. ingedeeld op grond van rRNA 

 Bacteriën  

o Prokaryoot 

o Circulair DNA 

o Geen kernmembraan 

o Geen organellen 

o Dubbel celmembraan van fosfolipiden 

 Archaea 

o Prokaryoot 

o Circulair DNA 

o Geen kernmembraan 

o Geen organellen 

o Enkel membraan van isopreenketens 

o Komen vaak in een omgeving voor met extreme omstandigheden 

(temperatuur, zout, zwavel) 

 Eukaryoten 

o Lineair DNA 

o Kernmembraan 

o Organellen 

o Dubbel membraan van fosfolipiden 

 



 

DNA/eiwitten 

 De moleculaire klok wordt gevormd door naar genen te kijken die met een 

bepaalde snelheid muteren. Met de moleculaire klok kan worden vastgesteld 

welke soorten verwant zijn en hoelang soorten al op aarde aanwezig zijn. 

 Nucleotidenvolgorde van genen die in veel verschillende organismen 

voorkomen zoals het hemoglobinegen of genen betrokken bij het maken van 

energie 

o Hoe grotere overeenkomst in nucleotidenvolgorde hoe meer verwant 

o Hoe kleiner overeenkomt in nucleotidenvolgorde hoe minder verwant 

en hoe langer geleden ze van een gemeenschappelijk ouder zijn 

afgesplitst 

 Aminozuurvolgorde bij overeenkomstige eiwitten 

o Hoe groter overeenkomst in aminozuurvolgorde hoe meer verwant 

Soorten houden zich niet aan menselijke regels 

Hybriden 

In de natuur komt het soms voor dat soorten met elkaar kruisen en vruchtbare 

nakomelingen krijgen. Deze nakomelingen worden hybriden genoemd. 

 Hybride eenden 

 Kruising tussen ijsbeer en grizzlybeer 

 

Echter, er zijn ook combinaties tussen soorten die geen vruchtbare nakomelingen 

opleveren. 

 ezel en paard verschillende soorten, want muilezel (ezel is moeder) en 

muildier (paard is moeder) zijn niet vruchtbaar. 

 schaap en geit 

o gaap (mannetje is geit), scheit (mannetje is schaap),  

 leeuw en tijger 

o teeuw (mannetje tijger) of lijger (mannetje is leeuw),  

 zebra en ezel 

o zonkey of zezel (mannetje is zebra) 

 

http://slideplayer.nl/slide/9441972/28/images/2/Muildier+en+muilezel.jpg  

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2226063-dit-is-een-mix-tussen-een-schaap-en-

geit.html Schaap en geit geeft gaap 

https://www.youtube.com/watch?v=wm3tUkwOlOA De Lijger  

 
Sommige dieren kunnen ook ongeslachtelijk vermeerderen zoals de wandelende tak. 
 

http://slideplayer.nl/slide/9441972/28/images/2/Muildier+en+muilezel.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=wm3tUkwOlOA


Paragraaf 6.2 Populaties 
 

De grootte van populaties 

Elke jaar worden er nieuwe soorten ontdekt. Van sommige soorten zijn slecht kleine 

aantal bekend. 

In Nederland zien we steeds meer soorten die hier vroeger nooit voorkwamen. 

Bijvoorbeeld de zilverreiger kwam voor 2000 nauwelijks in Nederland voor. In de 

Oostvaardersplassen is de grootste broedkolonie. 

Een populatie is een groep dieren van het zelfde soort in een bepaald gebied. 

Waarom is het nodig aantallen van een soort te bepalen? 

 Bij dreiging uitsterven 

 Bij plaag 

 Bij uitzetten van vis voor vissers 

Hoe bepaal je het aantal? 

 Tellen 

 Schatten 

 Sporen 

 Merken 

 DNA onderzoek aan haar (soort DNA profiel per individu) 

Opdracht: tel bosspitsmuizenpopulatie op een eiland. Hoe ga je te werk?  

Op het eiland worden 40 bosspitsmuizen gevangen en gemerkt. Vervolgens worden 

ze losgelaten. Na een week worden er 30 gevangen, hiervan zijn er 10 gemerkt. Wat 

is de totale populatiegrootte? 

Verhouding totale populatie tot de gemerkte dieren = tweede trekking tot het aantal 

gemerkte dieren binnen die tweede trekking 

N : 40 = 30 : 10    

Dus totale populatie is 3 x 40 is 120 dieren 

Groei van populaties 

Veertig jaar geleden waren er in Nederland weinig grauwe ganzen. Nu zijn het er 

meer dan 400.000. Er is een exponentiele groei (zie bron 8) die nu lijkt te 

stabiliseren. 

De groei hangt af van verschillende factoren: 

 geboorte  

 sterfte 

 immigratie 

 emigratie 



Geboorte en immigratie zullen groter zijn dan sterfte en emigratie als er voldoende 

voedsel en leefruimte is. Ook spelen jacht, ziekten en aanwezigheid van roofdieren 

een belangrijke rol. 

De toename van grauwe ganzen werd mogelijk omdat in Nederland het hele jaar 

volop gras te vinden is en er een jachtverbod gold. Grauwe ganzen kwamen 

oorspronkelijk alleen tijdens de winter vanuit Siberië naar Nederland. 

Grote aantallen grauwe ganzen berokken schade aan landbouw en veeteelt. 

 er is minder gras voor de koeien (dit wordt opgegeten door de ganzen) 

 het vee eet geen gras waarop gepoept is 

 de bodem verzuurt door uitwerpselen 

Invoering jacht heeft de populatie weer enigszins stabiel gemaakt. 

 

In Nederland zien we om verschillende redenen steeds meer planten en dieren die 

hier van nature niet thuis horen. Deze uitheemse soorten (exoten) zijn hier gekomen 

omdat het klimaat aan het veranderen is en of door introductie van de mens. 

Dieren en planten kunnen een plaag worden als: 

 er voldoende voedsel en woonruimte is 

 er geen natuurlijke vijanden zijn 

 

Amerikaanse rivierkreeft plaag 

 Amerikaanse rivierkreeft geïmporteerd om te eten of in siervijvers 

 Ontsnapte kreeften leven nu bijna overal. Ze eten veel waterplanten 

 Exoot die zich snel uitbreidt 

 Europese rivierkreeft verdwijnt niet door concurrentie. Ze eten namelijk vooral 

waterinsecten en visjes. De Europese rivierkreeft verdwijnt door een schimmel 

die is meegenomen door de Amerikaanse rivierkreeft. Deze schimmel 

veroorzaakt kreeftpest en is niet dodelijk  voor de Amerikaanse kreeft. 

 

 

Hieronder zijn wat voorbeelden van exoten die nu plagen zijn geworden: 

Muskusrat:  

Komt in redelijk grote aantallen in Nederland voor  geïntroduceerd in Oost Europa door Tsjechische/Roemeense graaf vanuit 

Alaska voor jacht en pels (bont)(begin 1900). Exoot of uitheems wil zeggen van oorsprong niet afkomstig uit Nederland maar 

Noord Amerika (Alaska). Vrij snel niet geschikt voor het bont, omdat klimaat niet koud genoeg is. 

Nu een plaag, omdat het dijken ondermijnt. Vanuit het water graaft hij een gang naar het land. Ingang onder water. Soms 

tweede gang als ventilatieschacht. Ingang onder water. Knaagdier behoort tot de woelmuizen. Muskusrattenvangers zorgen met 

vallen dat het aantal binnen de perken blijft. Kenmerkend zijn de stokken met oranje vlaggetjes in de weilanden langs de sloten. 

Ieder jaar meer dan 150.000 gevangen. In België op het menu als waterkonijn. 

http://www.youtube.com/watch?v=SL4gmZzUTvM  

http://www.youtube.com/watch?v=SL4gmZzUTvM


Andere exoten of uitheemse dieren die in aantallen toenemen: 

 zilverreiger, tijgerspin, processierups, tijger mug door verhoging van de temperatuur of door grotere natuurgebieden 

(zeearend) 

 Sommige planten en dieren door mens naar Nederland gehaald o.a. als planten en dieren in vijvers: krabbenscheer, 

grote waternagel, Amerikaanse rivierkreeft, maar ook Schotse hooglanders, Konik paarden, bevers, otter, korhoender 

Bedreigd door exoten  

https://www.youtube.com/watch?v=CWMg9vTzGD0 

Eikenprocessie rups vanuit zuid Europa naar Nederland 

http://www.youtube.com/watch?v=w8fRZT5F1Ng 

http://www.youtube.com/watch?v=KLvNOh6J5K4 

Tijgerspin 

http://www.youtube.com/watch?v=UO0QfmxSzfY 

Inheemse dieren/planten: nemen in aantallen (wild zwijn) toe en  soms af (korenwolf of das)  

Planten en dieren die dreigen te verdwijnen komen op de Rode lijst en worden beschermd 

Korenwolf 

 

Das  

Klemmen, honden, gif, vernietiging van burchten, auto’s, populaties raken gescheiden 

https://www.youtube.com/watch?v=W6P0gkns-Nk 

https://www.youtube.com/watch?v=tek6H5LmRTY 

Gezonde populaties 

Veel dieren hebben een territorium. Dit is een gebied dat een mannetje verdedigt 

tegen andere mannetjes. 

Voor vogels zoals koolmezen speelt niet alleen voedsel een rol maar ook nestruimte. 

De factor die de groei het meest belemmert is de beperkende factor. Dus als er 

genoeg voedsel is, maar er zijn onvoldoende oude holle bomen dan is dit de 

beperkende factor. Het plaatsen van nestkasten kan dan het probleem oplossen. 

Als te kort voedsel of woonruimte (oud bos veel holle bomen, jong bos voor 

koolmezen heeft beperkte nestruimte) 

 In de buurt blijven en eigen territorium bemachtigen  (versterken ze hun 

oorspronkelijke populatie) 

 Nieuw gebied koloniseren en een nieuwe populatie vormen 

https://www.youtube.com/watch?v=CWMg9vTzGD0
http://www.youtube.com/watch?v=w8fRZT5F1Ng
http://www.youtube.com/watch?v=KLvNOh6J5K4
http://www.youtube.com/watch?v=UO0QfmxSzfY
https://www.youtube.com/watch?v=W6P0gkns-Nk
https://www.youtube.com/watch?v=tek6H5LmRTY


 Territorium vinden in bestaande populatie (dragen bij aan genetische 

diversiteit 

Gescheiden populaties 

Versnippering 

In Nederland wel natuurgebieden (Waddenzee, Veluwe, Oostvaardersplassen, 

Biesbosch, duinen, allerlei bossen, uiterwaarden) echter versnippert 

Waarom is versnippering slecht voor een soort? 

In kleine populaties is de genetische diversiteit klein  wat de populatie kwetsbaar 

maakt voor ziekten. Direct door inteelt (kans op erfelijke ziekten neemt toe) en op de 

langere termijn doordat bij veranderingen in het milieu er minder nakomelingen zijn 

die aangepast zijn waardoor populatie kan uitsterven. 

Versnippering door: 

 Woonwijken  

 Kanalen 

 Wegen 

Verstedelijking goed voor merel, ekster, meerkoet, blauwe reiger 

Ontsnippering 

Verbinden van natuurgebieden  

o tussenliggende gebieden opkopen  

o tussenliggende gebieden beter inrichten (bomen aanplanten, houtwal, 

oeverbeheer door bosjes met dichte begroeiing aanleggen of riet in 

gedeeltes maaien) (ringslang) 

o ecoducten/tunnels/paddenschermen 

o vistrappen langs stuw 

 

Beheer 

Overlevingskansen ook vergroten door soort er zich te laten thuis voelen 

Gebied gevarieerder inrichten, water(kwaliteit), evt. dieren uitzetten (Konik paarden, 

Schotse Hooglanders, bevers, vissen, otter, korhoender) 

Herintroductie is als een soort wordt geïntroduceerd dat vroeger in een bepaald 

gebied voorkwam. Voorbeelden zijn de otter en de bever. 

Herintroductie is niet altijd succesvol. Veel dieren zijn het slachtoffer van het verkeer. 

 

DVD de Nieuwe Wildernis 

 



Toepassen Met hoeveel soorten zijn we op aarde?  

 Linnaeus in 1758 ongeveer 9000 soorten 

 Sinds 1850 is aantal nematoden (draadwormen) van 80 naar 20.000 soorten 

 Nu schatting tussen de 2 en 100 miljoen soorten op aarde 

 Meer dan 1,2 miljoen eukaryote soorten beschreven, schatting is dat er 8,7 

miljoen zijn 

 Het is lastig een schatting te maken van bacteriën en archaea (prokaryoten, 

omdat het lastig is een soort te definiëren door vele mutaties en uitwisselen 

erfelijk materiaal 

 Tropische oerwoud/ bodem van de diepzee bevatten meeste soorten 

 Onduidelijk hoeveel soorten er zijn omdat: 

o Geen centraal wetenschappelijk instituut dat lijst met beschreven 

soorten bijhoudt 

o Te weinig biologisch specialisten 

 Gewervelde dieren :  planten : ongewervelde dieren is 1 : 10 : 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Soorten in hun omgeving 

Leefomgeving 

https://www.youtube.com/watch?v=PH7PcG8oge8 filmpje Schiermonnikoog 

 Ecosystemen (begrensd gebied met organismen die beïnvloed worden door 

allerlei biotische en abiotische factoren 

o strand 

o duinen 

o weiland 

o bos 

o stad/dorp 

o graanakkers 

o beekjes 

o estuarium 

o kwelder 

o slik 

Begrippen ecologie 

 Abiotisch: behorend tot de levenloze natuur (temperatuur, mineralen, zonlicht, 

zuurstof, regen, beschutting) 

 Biotisch: behorend tot de levende natuur (allerlei organismen) 

 Ecologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de relaties van het 

organisme met het biotische en abiotische milieu 

 Biosfeer is het gedeelte van de aarde en de dampkring dat door organismen 

wordt bewoond. (leven in de hydrosfeer, lithosfeer en atmosfeer) 

 Bioom is een vegetatiegordel, grote gebieden waarin het klimaat bepalend is 

voor de soorten organismen die er kunnen leven. Voorbeelden zijn  het 

tropisch regenwoud, gematigd bos, naaldbos, tropisch grasland, gematigd 

grasland, toendra, moeras, woestijn, hooggebergte, poolijs. 

 Ecosysteem  

 Levensgemeenschap zijn alle organismen die in een ecosysteem leven 

(biotische factoren) 

 Biotoop is het geheel van abiotische factoren in een ecosysteem. Voorbeeld 

bos, park, stad, rotsgebergte 

 Habitat is een specifieke leefomgeving met biotische en abiotische factoren 

voor een bepaalde soort. De habitat omvat een deel van een biotoop, de 

gehele biotoop, of soms meerdere biotopen. Een vos heeft een habitat dat uit 

meerdere biotopen kan bestaan. Het biotoop weiland is het jachtgebied en het 

biotoop bos is het woongebied (hol) waar hij slaapt en zijn jongeren verzorgt. 

Bij planten spreken we over het algemeen niet van een habitat, maar van een 

standplaats. Bij de zonnedauw valt onder de beschrijving van zijn standplaats 

het vochtgehalte (hoog), de pH (laag), het mineraalgehalte (laag) van de 

bodem. 

 Het verspreidingsgebied of areaal is het geografische gebied waarin een 

bepaald soort aangetroffen kan worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=PH7PcG8oge8


 Niche is een specifieke functie van een soort in een ecosysteem. De niche 

beschrijft hoe een soort de omgeving gebruikt en beïnvloedt. Bijvoorbeeld 

insecteneters of planteneters.  

 Populatie is een groep organismen van het zelfde soort die samen een zelfde 

omgeving bewonen en er zicht voortplanten 

 Individu  

Grenzen aan variatie 

 

 Tolerantiegebied/tolerantiegrenzen (minimum en maximum waarden)/optimum 

 Het optimumgebied wordt bepaald door de grenzen waarbinnen de meesten 

individuen leven 

 De abiotische factoren bepalen vaak of een soort ergens voor kan komen. 

Biotische factoren bepalen meer de grootte van de populatie. 

Een soort en zijn leefomgeving 

 Elke dier/plant heeft beschutting (woonruimte) en voedsel nodig 

 Biotische factoren (levende natuur) voedsel, vijand, concurrentie tussen 

soorten 

 Abiotische factoren (levenloze natuur) water, temperatuur, licht 

 Niche is de rol in een ecosysteem. De niche beschrijft hoe een soort de 

omgeving gebruikt en beïnvloedt. 

o Zwanen, Wilde eenden, Kluten, Scholeksters en Bontbekplevieren 

leven allemaal om en nabij het water (drassig gebied) 

 Zwaan eet diep onder water levende knollen en insecten 

 Wilde eenden voeden zich in ondiep water met plantendelen, 

insecten en zaden 

 Kluten vangen insecten en andere ongewervelde dieren aan het 

oppervlak van het water 

 Scholekster wrikt met snavel schelpen open en wroet naar 

wormen in het zand 

 Bontbekplevier vangt insecten op het zand 

o Boerenzwaluw, Koolmees en Winterkoning eten allemaal insecten. 

 Boerenzwaluw  

 Voedsel: jaagt op insecten in de lucht  

 Woning: nest bestaat uit modder gemaakt tegen balken 

van schuur of stal 

 Koolmees 

 Voedsel: prooi in de bomen (rupsen en andere insecten) 

 Woning: holle boom of nestkast 

 Winterkoning 

 Voedsel: insecten in de struiken 

 Woning: nest van takjes tussen de pannen van een stal 

 Regenworm  

o Niche: afvaleter, bodemverbeteraar en prooidier 

 



Zelfde soort, andere omstandigheden 

 vacht hermelijn in de winter dikker dan in de zomer 

 veel bomen voorkomen winterschade door bladeren te verliezen 

 vogelzang is deels genetisch en deels bepaalt door omgeving (gefluit ouders). 

Op latere leeftijd kan de zang nog veranderen. 

o veranderingen ontstaan door evolutie  

 Genetische variatie (mutaties, recombinatie, crossing over) 

 Natuurlijke selectie (strijd om het bestaan, overleven van de 

sterkste, gevolgd door adaptatie) 

 Soortvorming door reproductieve isolatie 

 Koolmezen in natuurlijke habitat (bos) makkelijker nestplaats en 

insecten 

 In de stad zijn katten, veel verkeer en lawaai 

 voordeel stad is gemiddeld hogere temperatuur waardoor 

koolmezen minder energie verspillen om zich warm te houden 

en in de winter makkelijker voedsel voor vetbollen en pinda’s 

 Koolmezen in de stad fluiten met vooral met een hogere 

frequentie dan de koolmezen in het bos om boven het geluid van 

het verkeer uit te komen. Ze laten dus de lage tonen weg. 

 niche bos: insecteneter  

 niche stad: “alleseter” 

 

Trekgedrag en ecologische niche 

 door trekgedrag vermijden dieren ongunstige omstandigheden 

 Grutto (trekvogel) 

o Zomers in Nederland (broedseizoen) vooral eiwitten uit regenwormen 

voor de groei van de jongen. Niche: carnivoor 

o Winterverblijf in Senegal vooral zaden en rijstkorrels. Niche: herbivoor 

 Merels (geen trekvogel) 

o zomer en winter zelfde habitat 

o in de zomer eten ze insecten en wormen 

o in de winter eten ze zaden en bessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 6.4 Relaties tussen soorten 

BBC film living together afl 4 dvd Journey of Life 

DVD Trials of life hunting and escaping 

Dieren eten verschillende soorten voedsel 

 Herbivoren (planteneters) 

 Carnivoren (vleeseters) 

 Omniforen (alleseters) 

 Detriforen (afvaleters) 

Vormen van relaties 

 Competitie (voedsel en woonruimte) 

o Interspecifiek (tussen soorten) 

o Intraspecifiek (binnen een soort) 

 Predator-prooi relatie 

 Symbiose 

 

Predator-prooi relatie. Predatoren (roofdieren) zijn belangrijk omdat ze eerst de zieke 

en zwakke dieren  vangen en eten 

 Verdediging 

o Goede zintuigen 

o Camouflage 

o Mimicry (nabootsen ander organisme) 

o Verdedigingsmechanismen 

 Wegrennen, vliegen, zwemmen etc. 

 Graven van holen 

 Leven in groepen 

 Gif 

 Stekels 

 Vieze smaak 

 Geur 

 Bijten, slaan etc. 

 Alarmsignalen 

 Vangen 

o Goed ontwikkelde zintuigen 

o Vangtechnieken 

 Rennen, vliegen, zwemmen 

 Camouflage 

 Besluipen 

 Uithakken  

 Bijten 

 Gif 

 Vangen in groepen 



Symbiose 

Symbiose is een innige langdurige relatie tussen organismen van verschillende 

soorten. 

Er zijn drie vormen van symbiose: 

 mutualisme: beide organismen hebben baat bij de relatie 

 commensalisme: 1 van de 2 organismen heeft voordeel de ander geen nadeel 

 parasitisme: 1 van de 2 organismen heeft een voordeel de ander nadeel. Bij 

parasitisme is er een gastheer die groter is dan de parasiet. De parasiet houdt 

de gastheer zo lang mogelijk in leven. 

Voorbeelden 
 
Mutualisme (+/+): 

 Korstmos (relatie tussen schimmel en alg, waarbij schimmel water en zouten 
levert en de alg glucose 

 Koraal (relatie tussen poliep en alg, waarbij de alg glucose levert en de poliep 
aminozuren) 

 Mycorhiza (relatie tussen schimmel en plant, waarbij de schimmel de plant 
helpt bij het opnemen van water en voedingsstoffen en de plant de schimmel 
suikers geeft) 

 Hommels die planten bestuiven, waarbij de hommel stuifmeel krijgt en de plant 
wordt bestoven. 

 Neushoorn en bepaalde vogelsoorten (o.a. roodsnavelossenpikker), waarbij 
de vogels teken en andere parasieten uit de huid verwijderen 

 Mieren en bepaalde bomen (acacia’s) de mieren krijgen onderdak in delen van 
de boom en beschermen de boom tegen planteneters. De mieren kunnen ook 
andere planten en struiken in de omgeving verwijderen, waardoor de acacia 
het rijk alleen heeft 

 Mieren en luizen. De mieren doen aan veeteelt. Ze brengen luizen op de 
bladeren en beschermen de luizen tegen lieveheersbeestjes. De mieren 
krijgen honingdauw van de luizen. 

 
Commensalisme (+/0): 

 Alg op boom. De alg heeft een vochtige plaats. 
o Epyfyten zijn planten, algen en korstmossen die op andere planten 

groeien en daar geen voedsel aan onttrekken 

 Gier en leeuw. De gier eet de restanten van een prooi op 

 Roetdauw (schimmel) leeft van honingdauw van luis of witte vlieg 
 
Parasitisme (+/-): 

 Lintworm en mens 

 Witte vlieg en sluipwesp, witte vlieg en roofwants, witte vlieg en gaasvlieg 

 Malariaparasiet en rode bloedcel mens 

 Etc. 
 
The private life of plants episode 5 Living together. 
 



Voedselrelaties 

 Wilde varkens zijn omnivoren (alleseters). Ze eten eikels, kastanjes, knollen, 
groene plantendelen, regenwormen, insectenlarven, knaagdieren en dode 
dieren 

 Voedselketen: gras, regenworm, wilde varken, mens (denk aan richting 
pijltjes) 

 Meerdere voedselketens in een ecosysteem noemen we een voedselweb. 
Hoe complexer het voedselweb hoe stabieler het systeem. 

 Producenten staan aan de basis van de voedselpiramide. Ze zetten 
anorganische stoffen om in organische stoffen en zijn dus autotroof. 

 Consumenten zetten organische stoffen om in organische stoffen. Ze zijn 
heterotroof. Een herbivoor is een consument van de eerste orde, een 
carnivoor van de tweede orde of hoger. 

 Een reducent zet organische stoffen om in anorganische stoffen. Dit zijn 
bacteriën en schimmels. 

 Carnivoor is vleeseter, herbivoor is planteneter, omnivoor is alleseter, detrifoor 
is afvaleter (regenworm, pissebed) 

 Opdracht zoek naar de consument met de hoogste orde 
 

 

 

 

 



Verstoringen die kunnen optreden in een voedselweb ontstaan door: 

 ziekten bijvoorbeeld myxomatose bij konijnen, waardoor vossen wegtrekken. 

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Myxomatose) 

 gif afkomstig van bestrijdingsmiddelen, laatste schakel in de voedselketen 

zoals uilen en torenvalken hebben er het meeste last van. Dit komt door 

accumulatie (ophopen van gifstoffen in de voedselketen). De gifstoffen hopen 

zich op in de laatste schakel van de voedselketen. 

Wat kenmerkt een goed bestrijdingsmiddel? 

Goed bestrijdingsmiddel (pesticide) 

 specifiek 

 niet persistent (afbreekbaar) 

 kleine kans op resistentie 

Type pesticiden: 

 herbicide (tegen onkruid) 

 insecticide (tegen insecten) 

 fungicide ( tegen schimmels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Myxomatose


Toepassing: Bestrijding reuzenpadden 

 Bestrijding van plagen: 

 chemisch (bestrijdingsmiddelen) 

 mechanisch (bijvoorbeeld vangen van slakken of via kleefval) 

 biologisch 

o natuurlijke vijand (predator of parasiet) 

o steriele mannetjes techniek 

 Uitheemse dieren kunnen soms plagen veroorzaken 

 Introductie van Bufo marinus in Australië om suikerrietkever te bestrijden 

 Komt uit Puerto Rico waar de reuzenpad ingezet tegen suikerrietkever, echter 

vermindering kwam vooral van overstromingen 

 volwassen dieren 20 cm groot met gewicht van 1-1,5 kg, giftige huid 

 komt bij zee voor maar legt eieren in zoet water, tropische gebieden Zuid-

Amerika 

 volwassen dieren jagen ’s nachts op insecten, kikkers, en andere dieren 

 overdag beschutting tegen kaaimannen, slangen en vogels als ibis 

 Fiasco in Australië. Bufo ingezet om larve suikerrietkever te bestrijden 

o geen beschutting voor pad onder stenen 

o kevers overdag actief en ’s nachts hoog in het suikerriet 

o eet weinig suikerrietkevers, maar vooral kikkers, hagedissen en vogels 

o hierdoor weinig voedsel over voor lokale predatoren, zodat die sterk in 

aantal afnemen 

o de padden zijn giftig waardoor krokodillen en slangen sterven 

o padden enorm vruchtbaar, samen met veel voedsel, geen natuurlijke 

vijanden resulteert in enorme voortplanting (meer dan 200 miljoen) 

o zeldzame buideldieren verdwijnen, Northern quoll (insecteneter) 

verdwijnt 

https://www.google.nl/search?q=quoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v

ed=0ahUKEwiao-

2RpenWAhWKvRQKHb4wAGwQ_AUICigB&biw=1210&bih=695#imgrc

=4WjVvPrLUsWd2M:&spf=1507749648716  

o Bufo nu ook in woonwijken (zwembad) 

o honden en katten raken vergiftigd door eten pad 

o onbegonnen werk om pad te doden 

 Aanpassingen van reuzenpad 

o padden aan rand verspreidingsgebied hebben grotere poten, waardoor 

ze nog verder kunnen verspreiding 

o Padden hebben grotere temperatuurtolerantie waardoor nog groter 

gebied kolonisatie 

 Aanpassing lokale fauna 

o vogels draaien pad om en eten niet-giftige deel 

o zwarte slangen eten jonge exemplaren; dit is mogelijk door kleiner 

bekken; hierdoor kunnen ze geen volwassen dieren eten maar wel de 

kleine niet giftige dieren 

https://www.google.nl/search?q=quoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiao-2RpenWAhWKvRQKHb4wAGwQ_AUICigB&biw=1210&bih=695#imgrc=4WjVvPrLUsWd2M:&spf=1507749648716
https://www.google.nl/search?q=quoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiao-2RpenWAhWKvRQKHb4wAGwQ_AUICigB&biw=1210&bih=695#imgrc=4WjVvPrLUsWd2M:&spf=1507749648716
https://www.google.nl/search?q=quoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiao-2RpenWAhWKvRQKHb4wAGwQ_AUICigB&biw=1210&bih=695#imgrc=4WjVvPrLUsWd2M:&spf=1507749648716
https://www.google.nl/search?q=quoll&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiao-2RpenWAhWKvRQKHb4wAGwQ_AUICigB&biw=1210&bih=695#imgrc=4WjVvPrLUsWd2M:&spf=1507749648716


o varanensoort Goanna eet nu ook jonge padden 

https://previews.123rf.com/images/jdeks/jdeks1201/jdeks120100035/11

935141-Australian-Goanna-Lace-Monitor-Varanus-varius--Stock-Photo-

goanna.jpg  

o aantal zoutwaterkrokodillen neemt toe omdat Goanna nu meer padden 

eet. Jonge zoutwaterkrokodillen staan ook op het menu van de Goanna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2vkuAcJBso Cane toad 

https://www.youtube.com/watch?v=oYcl0xxU5_s invasion cane toad 

 

 

Practicum korstmossen 

 Begin met stuk van The private life of plants over korstmossen 

 Practicum Korstmossen (met ook mossen, plantendelen, schimmels op hout, 

algen) 

 

https://previews.123rf.com/images/jdeks/jdeks1201/jdeks120100035/11935141-Australian-Goanna-Lace-Monitor-Varanus-varius--Stock-Photo-goanna.jpg
https://previews.123rf.com/images/jdeks/jdeks1201/jdeks120100035/11935141-Australian-Goanna-Lace-Monitor-Varanus-varius--Stock-Photo-goanna.jpg
https://previews.123rf.com/images/jdeks/jdeks1201/jdeks120100035/11935141-Australian-Goanna-Lace-Monitor-Varanus-varius--Stock-Photo-goanna.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=oYcl0xxU5_s

