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hoe werkt
een ecosysteem?
1. SAMEN ZIJN
A

			

De grauwe gans is belangrijk voor het ecosysteem in de Oostvaardersplassen.
Weet jij waarom? Wat lukt de grauwe gans wél dat natuurbeheerders niet voor
elkaar krijgen?

 Vossen verjagen
 Rietvelden omzetten in een gevarieerd rietveld met open water, hoog en laag
riet
 Er voor zorgen dat er geen algen in het water komen

B

Waarom is open water (en gevarieerd rietland) zo belangrijk voor het natuurgebied en het ecosysteem?

2. SAMEN OP DE FOTO 			

		

Bekijk de foto hieronder. Welke (soorten) dieren zie je? Wat doen ze, denk je?
Hoe hebben deze dieren elkaar nodig om te leven?
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3. SLIMME STREKEN 						
Bekijk het clipje Territorium van de vos.

A

Vossen hebben een eigen territorium.
Schrijf op wat een territorium is.
Waarom hebben dieren een territorium?

B

Hoe zorgt een vos ervoor dat andere dieren weten wat zijn
territorium is?

C

Heb jij zelf ook een territorium?
Hoe laat jij dat merken aan je omgeving?

D

Weet jij een bekend spreekwoord over vossen?
Wat betekent die zin? Maak een tekening over dit spreekwoord.

4. HET HUIS VAN DE VOS 					
Bekijk het clipje De vos en zijn leefomgeving.

A

De vos heeft in zijn territorium twee soorten gebieden.
Welke twee zijn dat?

B

Hoe heet het ‘huis’ van een vos?

C

Waar gebruikt de vos die plek voor? Woont ie daar het hele jaar? Maak een
tekening van zo’n vossenhuis.

5. DE GRAUWE GANS EN DE VOS 				
Bekijk de clip De grauwe gans en de vos.

A

Waarom zijn grauwe ganzen een makkelijke prooi voor
vossen tijdens de vleugelrui?

B

Hoe lossen grauwe ganzen dat probleem op?
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6. GROTE GRAZERS 					
Bekijk de clip De populatie van de koniks.

A

Wie maaien het gras in de Oostvaardersplassen?

 De boeren
 Wilde runderen en paarden
 Futen en kiekendieven

B

Vul in de tabel hieronder in wat elk dier eet. Zoek op internet naar de antwoorden.

Grauwe gans

WIST
JE
DAT

Vos
Konikpaard

DE GRAUWE GANS
BIJNA UITGESTORVEN WAS
IN NEDERLAND?

DE KONIKPAARDEN MAAR
VOORAL DE HECKRUNDEREN
DE GRAUWE GANZEN HELPEN
DOOR HET TAAIE GRAS TE ETEN,
ZODAT ER NIEUW MALS GRAS
KOMT VOOR DE GANZEN?

MAAR ALS ER WEINIG GRAS IS,
ZIJN GANZEN
EN KONIKPAARDEN
ELKAARS CONCURRENT.

EEN VOS OP EEN VOEDSELTOCHT
SOMS 30 KILOMETER LOOPT?
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hoe werkt een
ecosysteem?

NODIG:

Je hebt gezien dat er in de natuur verschillende ecosystemen zijn. Kleine en grote.
Nu ga je zelf een mini-ecosysteem maken.

• Aquarium of grote glazen
pot, met deksel met
gaatjes.

OPDRACHT: MAAK EEN MINI-ECOSYSTEEM

• Tuinaarde
• Wit zand

Verzamel de benodigdheden in je omgeving.
Stap 1
Bedenk van te voren wat voor soort ecosysteem je wilt gaan maken. Zoek uit
welke planten er passen bij jouw ecosysteem.

• Houtsnippers of grind
• Plantjes en kleine
beestjes: zelf zoeken of

• Grasland: grassen of wilde bloemen.
• Woestijn: cactussen of aloë vera planten. Niet teveel water geven!

eventueel kopen.

• Moeras: waterplanten. Zorg dat ze voldoende nat blijven.
• Moestuin: groenten en fruit, zoals radijsjes, tuinkers, veldsla enzovoorts.
Stap 2
Leg een laagje houtskool op de bodem van de pot of bak, en leg daarbovenop
een laag zwarte tuinaarde van een paar centimeter. Voor een woestijn-ecosysteem
gebruik je een mix van tuinaarde en wit zand (half-half).

Zoek kleine dieren bij jou in de buurt die passen in jouw ecosysteem. Denk aan
wormen, kruipende insecten, waterdiertjes of sprinkhanen. In de vijver kun je met
een schepnet goed diertjes vangen. Wel voorzichtig met de beestjes omgaan!
• Wat kunnen jouw diertjes eten in jouw ecosysteem? En waar slapen ze?
Maak foto’s van jouw diertjes en zoek op www.soortenbank.nl
welke insecten of diertjes het zijn. Een tekening maken mag
ook.
• Wat gebeurt er in jouw ecosysteem? Verandert er iets?
Schrijf op wat je allemaal ziet.
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Stap 3
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