Panorama Waddenzee Lesbrief

Paspoort voor eilandbewoners

Titel

Paspoort voor eilandbewoners

Centrale vraag

Hoe leven verschillende soorten in het Waddengebied?

Niveau

Onderbouw havo/vwo - biologie

Duur

1 lesuur

Werkvorm

Tweetallen

Begrippen

Organisme - habitat - (a)bio sche factoren

Wat ga je doen?

Tijdens deze les maak je een paspoort voor een van de organismen die in het
Waddengebied te vinden zijn.

Wat heb je nodig? Bosatlas van de Wadden , internet, kleurpotloden/s
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Voor lesmateriaal, (interactieve) clips, achtergrond informatie en meer: https://wereldwad.nl
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Maak kennis met het leven op de Waddeneilanden
Als je ergens naartoe op reis gaat, zal je ongetwijfeld te maken krijgen met de lokale bewoners. Niet
alleen mensen, maar ook dieren, planten en andere organismen (levende wezens) maken onderdeel uit
van de couleur locale. Anderzijds zijn er ook onder dieren ‘toeristen’ te vinden - soorten die bijvoorbeeld
‘s zomers een jdje in het Waddengebied verblijven voordat ze naar een andere bestemming vertrekken
om te overwinteren. Op de Waddeneilanden kom je bovendien organismen tegen die je misschien niet zo
snel ergens anders ziet. Tijd om ze te leren kennen!
Het leven van alle organismen ter wereld wordt door verschillende factoren beïnvloed. Denk bijvoorbeeld
aan het voedsel dat ze eten of het weer dat ze meemaken. Een luiaard uit Panama wordt door heel
andere factoren beïnvloed dan een Noordzeegarnaal of bijvoorbeeld een madelie e. Al deze
omstandigheden zijn onder te verdelen in twee soorten: bio sche en abio sche factoren. Bio sche
factoren zijn alle levende factoren uit de omgeving. Dit zijn dus factoren die a oms g zijn van andere
organismen. Denk aan de hoeveelheid prooidieren, planten die beschu ng bieden of concurrenten die
een graantje willen meepikken van dezelfde voedselbron of die strijden om een leefgebied (territorium).
Abio sche factoren zijn alle niet-levende factoren in de omgeving, zoals de hoeveelheid regen,
temperatuur van de lucht of het water en zoutgehalte van de bodem.
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Opdracht 1 - Maak een paspoort
Kies een van de organismen van pagina 50-51 van de Bosatlas van de Wadden. Je gaat in tweetallen een
paspoort voor dit organisme maken. Zoek op wat het eet, in wat voor gebied(en) het lee (zijn habitat),
en andere kenmerken die in het paspoort moeten staan. Zoek op internet naar alle informa e die je
nodig hebt om het paspoort compleet te maken; over sommige organismen staat ook wat informa e in
de Bosatlas.

Opdracht 2 - (A)biotische factoren
Overleg welke factoren bij ‘habitat a ankelijk van’ en ‘voortplan ng a ankelijk van’ bio sch zijn, en
welke abio sch. Markeer de bio sche en abio sche factoren en zet de legenda naast je paspoort.
Als er nog jd over is, maak dan een tweede paspoort voor een ander organisme.
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