
ACTIVITEIT NR. 1
Op ontdekking

OPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN

• Kleur de verschillende onderdelen van de tekening in.

• Beschrijf ze daarna hieronder:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

• Het gaat hier om levende wezens met verschillende genen. Hoe noemen we het, wanneer er veel verschillende 
soorten planten en dieren zijn?

et
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Op zoek naar biodiversiteit

Onderzoekstabel

De biodiversiteit is bedreigd

Dieren
Planten

Welke besluit kan je hieruit trekken? 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................
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•

•

MET UITSTERVEN
BEDREIGD

•••

Niet vergeten: zelfs het kleinste stukje natuur bevat biodiversiteit.

ACTIVITEIT NR. 2

• Biodiversiteit zie je overal om je heen, waar je ook gaat of staat!
Ga maar even op onderzoek uit en je zult het merken…

ACTIVITEIT NR. 3

STELLER-
ZEEKOE

BRUINE
TANDBAARS

ANDES-
KAT

CHINESE
VLAGDOLFIJN

BEDREIGD UITGESTORVEN

Geef aan in onderstaande tabel welke vormen van biodiversiteit je ziet op een mooi groen plekje. Zet een streepje 
voor elke plant- of diersoort die je ziet en reken na 10 minuten uit hoeveel je er hebt..

• Het is echt ongelofelijk hoeveel verschillende soorten levende wezens er zijn! Maar sommige soorten zijn nu met 
uitsterven bedreigd of zelfs al uitgestorven.

Koppel voor elk dier de afbeelding aan de juiste naam en de mate waarin het bedreigd wordt:
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Bevoorrading

Regulering

Cultuur

Levensonderhoud

Behoud van bedreigde soorten
ACTIVITEIT NR. 4

Wat betekent biodiversiteit voor ons?
ACTIVITEIT NR. 5

• We gaan wat dingen opzoeken! Waarom zijn deze dieren bedreigd en zijn sommige al uitgestorven? Vul de volgende 
tabel in met het resultaat van je opzoekwerk:

Waarom 
bedreigd of 
uitgestorven?

Populatie wereld-
wijd

Beschermins-
maatregelen

steller-
zeekoe

Chinese
vlagdolfijn

bruine
tandbaars

andes-
kat

De bruine tandbaars leeft bijvoorbeeld in de Middellandse Zee. Wat kunnen wij in Nederland doen om deze vissoort in 
stand te houden?

• Biodiversiteit doet elke dag buitengewone dingen voor ons, anders zouden we niet kunnen leven! Lees de definities 
hieronder en zet ze op de volgende pagina bij de juiste tekening.

Dagelijks gebruiken we dierlijke of plantaardige producten voor 
onze voeding, kleding, verwarming enz.

Dankzij de biodiversiteit zijn heel wat natuurverschijnselen goed 
geregeld. Bomen houden de bodem vast en voorkomen aardver-
schuivingen en verzakkingen, lieveheersbeestjes beschermen 
gewassen tegen schadelijke insecten enz.

De biodiversiteit creëert unieke landschappen die ons al eeuwen-
lang inspireren en in vervoering brengen.

Omdat er zo veel verschillende levende wezens zijn, houden 
natuurlijke kringlopen zichzelf in stand: er komen nieuwe, jonge 
plantjes dankzij bestuiving, wormen zorgen voor lucht in de 
bodem enz.
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Bestuiving

Hoe werkt bestuiving?

...................... ...................... ...................... ......................

Tip! Kijk goed naar de richting van de pijltjes! 

stuifmeelkorrels
vruchtbeginsel

stamper
nectarhelmknoppen

tong

ACTIVITEIT NR. 6

• Bestuiving is zo'n belangrijke bijdrage 
die biodiversiteit levert aan onze 
ecosystemen. Dankzij een grote biodiver-
siteit vermeerderen planten zich makkelij-
ker, wat op zijn beurt de ecosystemen in 
stand houdt.

We gaan bestuiving even van dichtbij 
bekijken! Op deze tekening zie je hoe 
een bij nectar uit een bloem haalt. Kleur 
ze in.

ACTIVITEIT NR. 7

• Lees de tekst en zet daarna de pijltjes met de bijschriften op de juiste plaats in de tekening.

"Bijen voeden zich met nectar en stuifmeel, die ze uit bloemen halen. Met hun tong kunnen ze zelfs bij nectar die 
onderaan in de bloem zit, maar daardoor wrijft hun kopje tegen de helmknoppen die het stuifmeel aanmaken. 
Wanneer ze van de ene bloem naar de andere vliegen, blijft er stuifmeel aan hun kopje plakken, maar laten ze het 
ook achter in de stuifmeelbuis van de bloem. De stamper pikt het mannelijke stuifmeel op, dat in het vruchtbegin-
sel van de bloem valt. Door op die manier voedsel te verzamelen, bestuiven bijen bloemen en zorgen ze ervoor dat 
die zich kunnen voortplanten."
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Penen onder het vergrootglas

• Teken en beschrijf een peen eerst zoals jij hem voor je ziet:

  ..............................................................
 ............................................................

 ............................................................................
...................................................................Hoe groeit een peen (maak een schets)?  

............................

............................

............................

............................

............................

............................

............................

Ananaskers

 

De diversiteit in 'biodiversiteit'
ACTIVITEIT NR. 8

• De natuur heeft heel wat verrassingen in petto!
Teken het fruit na dat hieronder beschreven wordt

Geeloranje vrucht die verstopt 
zit in een omhulsel van 
blaadjes die op lampionnetjes 
lijken. Daarom wordt ze ook 
wel lampionvrucht genoemd. 
De vrucht smaakt fris en 
zoetzuur, en bevat heel wat 
kleine, eetbare pitjes.

Weet jij welke vrucht dit is?

Tip: laat je niet misleiden door 
de naam!

ACTIVITEIT NR. 9

• Ga nu op onderzoek uit en beantwoord de vragen!

Hoeveel soorten penen bestaan er ongeveer?

Lijken ze op elkaar? Geef een paar voorbeelden.

Is het de plant die we opeten?
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