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1. Voorstelling van het project.
Wanneer je buiten speelt of een wandeling maakt, zie je
vast wel eens een dier of een plant die je niet kent. Er
bestaan immers enorm veel dieren- en plantensoorten.
Deze biodiversiteit maakt onze wereld juist zo boeiend.
Bovendien zijn er nog veel soorten niet ontdekt.
Biologen schatten dat er in totaal tussen de 4 en 100
miljoen verschillende levensvormen zijn. Hoe zien we
de bomen dan nog door het bos?
Onderzoekers willen niet dat het een warboel wordt.
Daarom rangschikken ze al die dieren en planten in
groepen. Ze geven ze een plaats in deze indeling
door ze met elkaar te vergelijken. Soorten met veel
gemeenschappelijke kenmerken zetten ze in een groep
bijeen. Soorten die erg verschillen, plaatsen ze ver van
elkaar.
Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) zet
het Museum voor Natuurwetenschappen zich in om de
kennis over dieren en planten bij stadskinderen wat uit
te breiden. Zo maakt de tentoonstelling kinderen bewust
van de rijke natuur in de stad, waardoor ze zin krijgen
die te observeren, te bewaren en te herstellen.
We doen dit aan de hand van de reizende
tentoonstelling: Classific’Action. Het Brussels Natuur
Educatie Centrum (BNEC), een dienst van het Museum
voor Natuurwetenschappen, biedt deze interactieve
tentoonstelling aan de lagere scholen van de 19
Brusselse gemeenten aan. Dit vanaf februari 2016,
gedurende 2 jaar. Een bezoek aan onze tentoonstelling
is volledig gratis!
Classific’Action is een doe-tentoonstelling over hoe
dieren te benoemen en onder te verdelen in groepen.
Ze is bedoeld voor klasgroepen van de lagere school,
dus voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Bij een doetentoonstelling wordt de nadruk vooral gelegd op het

(inter)actief ontdekken. Onze tentoonstelling is volledig
tekstloos. De animator past ze aan de leeftijd van de
kinderen aan. Op deze manier bepaalt de klasgroep in
zekere mate zelf wat en hoeveel ze leren. De inhoud
is op een kindvriendelijke manier visueel voorgesteld
zodat zowel jonge als oudere kinderen zich kunnen
inleven. De inhoud kadert binnen de eindtermen voor
het basisonderwijs. Samen met een animator van het
Museum voor Natuurwetenschappen doorlopen de
leerlingen de expo. Zo maken ze in het eerste deel
kennis maken met de enorme weelde aan planten- en
diersoorten. Hier gaan ze dan een eerste maal dieren
en planten onderverdelen in groepen. Ze zullen hier
ook een aantal belangrijke termen zoals ‘soort’ leren.
In dit eerste deel kiezen ze een dier uit waarvan ze op
het einde van de animatie zullen weten in welke groep
dit dier thuishoort én ze gaan dan ook de exacte naam
van hun dier ontdekken. In het tweede deel leren ze
al spelenderwijs de verschillen en overeenkomsten
tussen de verscheidene diersoorten. Ze gaan deze
verschillen en overeenkomsten kunnen zien, aanraken
én ontdekken hoe wetenschappers ze gebruiken om
dieren in groepen te verdelen. Op het einde van dit
tweede deel kunnen ze zelf al aan de hand van een spel
tot een eenvoudige classificatie komen. In het derde
deel gaan we dieper in op hoe we dierennamen kunnen
opzoeken en vinden.
De leerlingen ontdekken aan de hand van een zeer
eenvoudige determinatiesleutel al spelenderwijs de
naam van hun, in het eerste deel gekozen dier. Zo
hebben ze na afloop van de animatie zonder het
misschien zelf te beseffen een classificatie en een
determinatie van hun uitgekozen dier uitgevoerd.

Vorige tentoonstellingen die het BNEC organiseerde:
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2. Wat maak je allemaal mee in onze tentoonstelling?
Deel 1: De biodiversiteitswand
In de enorme wirwar van nu levende
(en uitgestorven) levensvormen kan
het handig zijn een beetje orde in
deze schijnbare wanorde aan te
brengen. In de wetenschap doen
ze dit door organismen te verdelen
in groepen met gemeenschappelijke
kenmerken. Deze groepen worden
dan steeds verder uitgesplitst in
kleinere groepen met bepaalde
overeenkomsten. Maar waarom
hebben we nu juist nood aan orde
in deze enorme biodiversiteit? We
brengen orde in de biodiversiteit
omdat we inzicht in de
verwantschappen willen verwerven
en in de evolutie van soorten, zodat
pas ontdekte soorten of recent
gevonden fossielen ondubbelzinnig
samen geordend kunnen worden.
Op die manier kunnen nuttige of
interessante gemeenschappelijke
kenmerken makkelijk voorspeld
worden.
Het decor van dit eerste deel bestaat uit een hele reeks
dieren (60) die de kinderen in de natuur, maar ook in de
stad kunnen tegenkomen. Ze staan opgesteld in een
grote wand van kartonnen dozen: de biodiversiteitswand.
In dit eerste deel maken de leerlingen meteen kennis met
de enorme verscheidenheid aan leven op onze planeet.
Hier ontdekken ze samen met de BNEC-animator dat
er heel veel verscheidene levensvormen zijn. Ze kunnen
hier al een eerste maal een onderverdeling in maken.
Het opzet van het eerste deel van onze workshop-expo
is dat de leerlingen een eerste onderverdeling maken
aan de hand van het volgende criterium:

•
•

Dier
Geen dier

Ze krijgen hiervoor een doos vol spelpionnen met
een aantal dieren en een aantal andere zaken. Aan
hen om de dieren te onderscheiden van de planten en
de levenloze zaken in deze doos (dieren uit de doos,
levenloze materie en planten in de doos).
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Ze leren hier ook enkele belangrijke termen kennen die
ze verder in de expo nog zullen tegenkomen. Hierbij
denken we aan termen als ‘soort’. In de biologie spreken
we meestal over de term soort of species indien het gaat
over een groep van individuen die niet alleen sterk op
elkaar gelijken, maar zich bovendien samen kunnen
voortplanten en vruchtbare nakomelingen krijgen.

Al lijken sommige diersoorten zeer sterk op elkaar, toch
kunnen ze zich niet voortplanten.

In de natuur is het ook mogelijk dat twee dieren die sterk
op elkaar lijken toch met elkaar nakomelingen krijgen.
Deze nakomelingen zijn echter steriel en kunnen zelf
dus geen nakomelingen krijgen. Dit is het geval bij het
paard en de ezel: zij kunnen samen nageslacht krijgen,
namelijk een muilezel. Maar deze muilezel is steriel en
kan dus niet op zijn beurt voor nageslacht zorgen.

Momenteel zijn er ongeveer 1,75 miljoen ‘soorten’
gekend, en elk jaar worden er nog ongeveer
15 000 nieuwe ontdekt en beschreven. De nog
ongekende soorten zitten voornamelijk verscholen
in ontoegankelijke gebieden, zoals de diepzee of de
tropische regenwouden. Bovendien geven talloze
fossielen in gesteenten aan dat er nog veel meer
(uitgestorven) soorten hebben bestaan in de voorbije
honderden miljoenen jaren.

Natuurlijke selectie houdt in dat organismen die beter aan
hun omgeving aangepast zijn, meer kans hebben te overleven
en voor nakomelingen te zorgen dan minder goed aangepaste
organismen. Hierdoor zullen de best aangepaste organismen
beter overleven en steeds meer de overhand nemen binnen een
populatie. (“survival of the fittest”)
1

Hoe is deze enorme verscheidenheid aan soorten op
aarde ontstaan? De drijvende kracht achter het ontstaan
van nieuwe soorten is natuurlijke selectie1.
Indien je een grote groep van dieren van dezelfde
soort bekijkt, zie je dat er lichte verschillen merkbaar
zijn (variatie). Wanneer deze dieren voor nageslacht
zorgen, kan je ook wel opmerken dat het nageslacht
kenmerken bezit van beide ouders en dus dat deze
kenmerken erfelijke kenmerken zijn.
In de natuur is er echter een voortdurende strijd aan de
gang om te overleven. Deze strijd omvat alle gevaren in
de natuur: van roofdieren, die ervoor zorgen dat er geen
overpopulatie ontstaat tot de afwezigheid van voedsel
en water die niet altijd vanzelfsprekend is.

Het samenspel van variatie, omgevingsdruk en
overerving zorgt ervoor dat toevallig (net wat) beter
aangepaste individuen meer kans op overleven en
voortplanten hebben in de moeilijke omstandigheden
van hun omgeving. Het zijn deze individuen die op
die manier voor meer nakomelingen kunnen zorgen,
die op hun beurt dezelfde aanpassingen vertonen dan
hun ouders. Na vele generaties natuurlijke selectie kan
mogelijk een nieuwe soort ontstaan.
Wanneer een nieuwe soort uit een andere soort ontstaat,
blijven die nauw verwant. Het erfelijk materiaal (vaak
DNA) van de nieuwe soort gelijkt immers heel sterk op
dat van de voorouder.
Het is alsof de natuur (omgeving) selecteert welke
varianten (variatie) kunnen voortbestaan: natuurlijke
selectie.

Leuke weetjes
•

Alle verschillende hondenrassen behoren tot dezelfde diersoort
(Canis lupus familiaris = hond). Ze hebben dan ook allemaal
dezelfde gemeenschappelijke voorouder (Canis lupus = de wolf).
Dit wil zeggen dat je in theorie een Deense dog kan kruisen met
een chihuahua. In de praktijk is dit om vanzelfsprekende redenen
niet mogelijk: het verschil in omvang is te groot.

•

De mens grijpt af en toe in bij natuurlijke selectie en ontwikkelt
zo zijn ‘eigen’ variaties binnen een diersoort. Dit door variaties
binnen dezelfde soort te gaan kruisen zodanig een gewenste
‘nieuwe’ variatie te bekomen. Dit zijn meestal dingen die op
die manier in de natuur niet zouden gebeuren. Dit proces heet
kunstmatige selectie.

•

Niet alleen de mens en de chimpansee hebben één
gemeenschappelijke voorouder. Alle (nu) levende wezens zijn
uit een eenvoudige cel geëvolueerd. Die zogenaamde oercel
ontstond ongeveer 3,5 miljard jaar geleden, niet zolang na het
ontstaan van onze planeet.

•

Een gemiddelde stofzuigerzak bevat 500 insecten, 66 000
huisstofmijten, 2,6 miljard schimmels en 365 miljard bacteriën.

•

Onze verre voorouders deelden planten op in eetbare en
niet-eetbare planten. Deze kennis was onontbeerlijk voor hun
overleving.
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Deel 2 - De ontdekkingskist
Wanneer je diverse groepen levende organismen
bekijkt en vergelijkt, kan je vaststellen dat er zeer veel
verschillende organismen bestaan. Om de studie
van deze organismen te vereenvoudigen worden
ze gegroepeerd op basis van hun overeenkomsten
en verschillen. Dat resulteert in een eenvoudige
ordening of classificatie.
Classificeren in de biologie is het rangschikken
en ordenen van organismen volgens bepaalde
kenmerken of criteria; het resultaat is een classificatie.
Kenmerken waarmee we organismen kunnen
ordenen noemen we classificatiecriteria. Door deze
groepering worden de overeenkomstige kenmerken
tussen organismen duidelijk. In de studie van de
verscheidenheid van organismen proberen we niet
enkel gemeenschappelijke eigenschappen, maar
ook verwantschappen tussen organismen weer te
geven. Op die manier ontstaat er een beter inzicht in
het ontstaan van de verschillende organismen.
Een classificatiesysteem brengt organismen die
duidelijk kenmerken gemeenschappelijk hebben, in
grote groepen samen, waardoor orde in de veelheid
aan levende wezens ontstaat. Elke groep kan
verder onderverdeeld worden in kleinere groepjes,
waarbinnen nog meer overeenkomstige kenmerken
aanwezig zijn.
Wetenschappers kijken naar morfologische2
kenmerken van organismen: zo onderzoeken ze
overeenkomsten en verschillen in skeletopbouw,
organen… Die kenmerken helpen bij het classificeren.

Tegenwoordig gebruiken de wetenschappers analyse
van DNA als hulpmiddel om verwantschappen aan te
geven. Zo herinnert ons erfelijk materiaal er ons aan
dat de mens nauw verwant is met chimpansees en
bonobo’s. Ons DNA is voor ongeveer 98 % gelijk. Het
onderzoek naar overeenkomsten in erfelijke code en
morfologische kenmerken laat toe onze ‘levensstruik’
in kleinere takken onder te verdelen en groepsnamen
aan delen van de ‘levensstruik’ toe te kennen.
Bij de onderverdeling in groepen maken we gebruik
van de termen stam, klasse, orde, familie, geslacht en
soort. Dit zijn classificatieniveaus. We beperken ons
tot bovenstaande (in volgorde) classificatieniveaus
omdat we vooral de dierenwereld zullen bespreken
in onze workshop-expo. Door de diergroepen steeds
onder te verdelen in kleinere deelgroepen met meer
gemeenschappelijke kenmerken, kan men snel meer
orde brengen.
Aangezien onze doelgroep leerlingen zijn van de lagere
scholen gaan we niet te diep in op termen als DNA en
andere puur wetenschappelijke termen. We houden
het bij het vergelijken van de eenvoudig waarneembare
kenmerken van de verschillende diergroepen.
Aan de hand van onze ontdekkingskist zullen de
leerlingen een aantal van deze kenmerken van
verschillende diergroepen kunnen ontdekken. Ze
zullen onder andere de vacht van een zoogdier en
een veer van een vogel kunnen aanraken en nog een
heel aantal andere zaken bekijken en ontdekken.
2

De structuur en vorm van planten en dieren.

Classificeren
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Gewervelden

Viervoeters

We praten over de gewervelden
als een groep van dieren die een
wervelkolom bezitten. We stellen dit
voor aan de hand van pictogrammen
die de leerlingen later in onze expo
nog meermaals zullen gebruiken.
Bij de tetrapoda of viervoeters onderscheiden
we 6 groepen: vogels, amfibieën, schildpadden,
schubreptielen, zoogdieren en krokodilachtigen.
Als gemeenschappelijk kenmerk hebben ze de
aanwezigheid van 2 paar aanhangsels: 4 poten of 2
poten en 2 vleugels.

Kraakbeenvissen
De kraakbeenvissen vormen een
aparte groep van dieren waar de
roggen en haaien deel van uitmaken.
De bekendste kraakbeenvissen zijn de
haaien waaronder wij de voornaamste
roofdieren van de zee aantreffen.
Kraakbeenvissen bestaan al sinds
het Boven-Ordovicium (ongeveer 450 miljoen jaar
geleden), het waren de eerste gewervelde dieren
met kaken. Hun skelet bestaat volledig uit kraakbeen.

Straalvinnigen
Straalvinnigen vormen een
klasse van dieren binnen
de gewervelden. Ze worden
zo genoemd omdat de
vissen stralen in hun vinnen
hebben. Deze stralen zijn been- of hoornachtige
structuren in de vinnen die de huid ondersteunen.

Vogels
Vogels zijn een klasse van de
gewervelden die allemaal twee
zeer kenmerkende eigenschappen
gemeen hebben: ze hebben
vleugels en veren. Vogels hebben
zeer uiteenlopende leefgebieden:
van oceanen tot woestijnen en
van tropische regenwouden tot
het poolgebied. Ook in vorm en grootte zijn vogels
zeer verschillend. De struisvogel is groot en kan niet
vliegen; de kolibrie is klein en is een zeer behendige
vlieger.

Amfibieën
De
amfibieën
vormen een klasse
van koudbloedige
dieren. De naam
amfibie is afgeleid
van het Grieks
en
betekent
dubbel-levend. Dit verwijst naar de levenswijze
van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als
op het land overleven. De huid van amfibieën is
meestal dun, nooit bedekt met schubben en bevat
heel wat slijmklieren. Die scheiden stoffen af die de
huid vochtig houden. Bijna alle amfibieën hebben 4
vingers en 5 tenen.
Classific’Action - didactisch dossier
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Schubreptielen
Schubreptielen
(Squamata) vormen een
onderdeel van de grote
groep van viervoeters.
Deze orde omvat de
slangen en hagedissen.
Schubreptielen hebben
altijd een met schubben
bedekte huid die hen tegen uitdrogen beschermt.
Veel soorten hagedissen hebben poten maar alle
slangen hebben de pootjes verloren. Een groot
aantal van de schubreptielen heeft een zeer flexibel
kaakgewricht waardoor ze de bek zeer wijd kunnen
openen.

Zoogdieren
Zoogdieren vormen een klasse
van warmbloedige, gewervelde
dieren waarvan de nakomelingen
levend ter wereld komen. Ze zogen
hun jongen met borstvoeding.
De zoogdieren zijn de enige
gewervelde dieren met een met
haren bedekt lichaam.

Schildpadden
Schildpadden zijn
gemakkelijk
te
onderscheiden
van alle andere
viervoeters door het
uitwendige schild.
Alle schildpadden hebben een benig schild aan
zowel de buikzijde als de rugzijde. Schildpadden
planten zich meestal jaarlijks voort en zijn zonder
uitzondering eierleggend. Schildpadden komen
over de hele wereld voor in uiteenlopende
biotopen, zoals bossen, graslanden, moerassen
en zeeën.

8

Classific’Action - didactisch dossier

Krokodilachtigen

De krokodilachtigen zijn viervoeters die sterk aan
het water zijn aangepast en leven in tropische
en subtropische gebieden. Alle soorten zijn
waterbewoners die goed kunnen zwemmen en
regelmatig het land betreden. Omdat alle soorten
sterk aan het water zijn aangepast, hebben ze
enkele bijzondere uiterlijke kenmerken, zoals
bijvoorbeeld de zware bepantsering van schubben
met onderliggende beenplaatjes. Krokodilachtigen
zijn net als schildpadden uitsluitend eierleggend:
de jongen worden nooit levend geboren zoals bij
sommige slangen en hagedissen voorkomt. Achter
het oog is een driehoekige opening in de schedel
aanwezig die een groter aanhechtingsoppervlak voor
de sterke kaakspieren biedt.

Ongewervelden
Ongewervelden of invertebraten zijn dieren zonder
wervelkolom of ruggengraat.
Ze maken ongeveer 95% van het dierenrijk uit.
Het belangrijkste onderscheid tussen gewervelden
en ongewervelden is de aan-of afwezigheid van
een verstevigde kolom van wervels rond de centrale
zenuw. Bij de ongewervelden ontbreekt die.

Neteldieren
Neteldieren leven allemaal
in het water, de meeste
leven in zee, maar er zijn
ook groepen die in zoet
water leven. Neteldieren
zijn opgebouwd uit een
zakje met maar één
opening. Deze opening is
de mond maar tevens de anus van het dier. Rond
de opening zitten tentakels of vangarmen waarin
gespecialiseerde cellen zitten die harpoentjes
kunnen afschieten. Dit zijn de netelcellen, waaraan
deze dieren hun naam te danken hebben. Het gif
dat uit deze harpoentjes komt, verlamt prooien, die
daarna door de tentakels naar de ‘mond’ worden
gebracht.

Ringwormen

Slakken

De ringwormen of gelede
wormen omvatten een
grote groep dieren van
het dierenrijk, waartoe
de
gesegmenteerde
wormen behoren. De
bekendste soorten zijn
de regenwormen en bloedzuigers. Zij bezitten een
lichaam onderverdeeld in een heel aantal ringen.

Stekelhuidigen
De
stekelhuidigen
vormen een duidelijk te
onderscheiden
groep
van uitsluitend in zee
levende dieren, waarvan
de volwassen exemplaren hoofdzakelijk op of in de
zeebodem leven.
Een algemeen kenmerk is de aanwezigheid van een
skelet, dat onder de opperhuid ligt en dat bestaat
uit losse kalkplaten, die in sommige gevallen aan
elkaar vergroeid zijn en zo een stevige schaal
vormen. Stekels en knobbels steken vaak vanaf de
kalkplaten door de huid naar buiten.

Weekdieren

De weekdieren of mollusken vormen een stam van
ongewervelde dieren met een week lichaam en in
de regel een uitwendig kalkskelet (schelp). Sommige
onder hen hebben echter een inwendige schelp.
De bekendste klassen onder de weekdieren zijn
de slakken, de tweekleppigen en de inktvissen. De
meeste weekdieren leven in het water en daarvan
leeft het grootste deel in zee waaronder ook de
meeste slakken. Sommige van de slakken leven
echter in zoet water en slechts een klein deel van de
slakken leeft op het land. Landslakken zijn de enige
weekdieren die ook op het land leven.

De slakken zijn op
verschillende manieren
in te delen: zo zijn
er slakken met een
huisje (huisjesslakken)
en slakken zonder
huisje (naaktslakken).
Het lichaam van een slak bestaat voor een heel
groot deel uit water. De slijmerige huid zorgt er bij
landbewonende slakken voor dat de dieren niet
uitdrogen. Alle slakken hebben een langwerpig
lichaam opgebouwd uit de gespierde voet die ze
gebruiken voor de verplaatsing, een mantel waar
de organen en de schelp zich bevinden en een kop
waarop bij sommige slakkensoorten twee gesteelde
ogen staan. De steeltjes worden tentakels genoemd.
Alle slakken hebben onder de ogen een gepaard
gesteeld zintuiglijk orgaan dat korter is dan de
oogstelen, de zogenaamde tasters. Deze bevatten
receptoren die onder andere geuren analyseren. Ze
worden gebruikt om de omgeving waar te nemen.

Tweekleppigen
De schelp van tweekleppigen bestaat uit
twee met een scharnier
gelede kleppen. De
twee kleppen worden
dicht gehouden door
één of meer sluitspieren
die
een
duidelijke
aanhechtingsplaats op de binnenzijde van de
kleppen (spierindruksels) laten zien. Meestal worden
de kleppen naar elkaar toe getrokken wanneer de
sluitspier samentrekt.

Inktvissen
De inktvissen vormen een
klasse dieren die tot de groep
van de weekdieren behoren.
Inktvissen worden gekenmerkt
door de positie van hun
tentakels rond hun mond.
Ze hebben acht tentakels
die zuignappen dragen. De
zeekatten en pijlinktvissen
hebben daarenboven nog twee voedingstentakels.
Inktvissen danken hun naam aan het feit dat ze in
staat zijn inkt te spuiten om zo een tegenstander het
zicht te ontnemen.
Classific’Action - didactisch dossier
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Geleedpotigen
Geleedpotigen zijn
koudbloedige dieren
met een uitwendig
skelet, waarvan de
poten een aantal
gewrichten hebben.
Hun lichaam is
gesegmenteerd,
waarbij er verschillende onderverdelingen zijn. Zo
is het lichaam bij spinnen onderverdeeld in een
kopborststuk en een achterlijf; bij insecten in een kop,
borststuk en achterlijf. Ze vormen de grootste stam
van het dierenrijk en komen in alle leefomgevingen
(land, zoet water en zout water) voor. Tot de
geleedpotigen behoren de zespotigen (voornamelijk
insecten), de (achtpotige) spinachtigen, de (tien tot
veertienpotige) kreeftachtigen en de veelpotigen
(duizend- en miljoenpoten) Ongeveer vier op de vijf
diersoorten op aarde zijn geleedpotig.

Veelpotigen
De veelpotigen behoren tot de
stam van de geleedpotigen
met als bekendste groepen de
duizendpoten en de miljoenpoten.
De namen duizendpoten en
miljoenpoten zeggen niets over
het aantal poten. In feite hebben
bepaalde soorten duizendpoten
zelfs meer poten dan sommige
miljoenpoten. Wel een belangrijk en duidelijk
onderscheid is dat duizendpoten altijd maar één paar
poten aan ieder segment tellen en miljoenpoten twee
paar poten per segment.

Insecten
Insecten zijn een klasse van
de geleedpotigen. Met bijna
een miljoen beschreven
soorten is het verreweg de
grootste groep van dieren.
Insecten zijn eenvoudig
van andere geleedpotigen
te
onderscheiden
door de vrij specifieke
lichaamskenmerken. Ze hebben allemaal een
exoskelet en alle insecten bezitten hetzelfde
algemene bouwplan waardoor ze als insecten
zijn gedefinieerd: een kop, een borststuk en een
achterlijf. Aan de kop zitten altijd twee gelede
antennes die vaak reukzintuigen bevatten om geuren
en/of feromonen waar te nemen voor het zoeken
naar voedsel of voor de voortplanting. Het borststuk
verzorgt de voortbeweging en draagt de poten
(steeds 6) en eventuele vleugels.

Kreeftachtigen
De kreeftachtigen vormen
een zeer diverse groep
dieren, die in grootte
sterk kunnen variëren.
Door de aanwezigheid
van een exoskelet (niet
rekbaar pantser) moet de
kreeftachtige ‘vervellen’
om te kunnen groeien.
Kreeftachtigen bezitten altijd een met twee paar
voelsprieten getooide kop.

Spinachtigen
De spinachtigen
zijn een groep
dieren die tot de
geleedpotigen
horen. In klasse
stam horen niet
alleen de spinnen
die wij goed kennen, maar ook nog heel wat andere
soorten dieren. Ze hebben allemaal 8 poten en een
lijf dat uit 2 stukken bestaat: het kopborststuk en het
achterlijf. De kleinste dieren zijn minder dan 1 mm
groot, zoals de teken en de mijten. De grootste dieren
zijn de schorpioenen die tot 23 cm groot kunnen
worden. Sommige dieren hebben wel krachtige
vangarmen en gifklieren, zoals de schorpioenen.
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Leuke weetjes
•

Spinnen hebben 4 paar, (dus acht) ogen maar ze kunnen hiermee echter slecht
zien. Ze gebruiken vooral hun web om hun omgeving in de gaten te houden.

•

Wist je dat als een zeester een arm verliest, er weer een nieuwe arm kan
aangroeien?
Een zeester heeft een zeer sterk ontwikkeld regenererend vermogen
(herstelvermogen). Dit vermogen zorgt ervoor dat als een zeester een arm verliest
(afgehakt door een roofdier bijvoorbeeld), er op dezelfde plaats weer een nieuwe
arm aangroeit.

•

•

Wist je dat het hart van een muis meer dan 600 keer per minuut klopt? Het hart
van een muis klopt dus 10 keer per seconde. Ter vergelijking, het hart van een
mens klopt 60 tot 80 keer per minuut. Alle zoogdieren hebben ongeveer een
miljard (1.000.000.000) hartslagen in hun hele leven.

•

Een slak houdt een soort winterslaap om zich te beschermen tegen uitdroging. Hij
eet dan niets. Tijdens deze winterslaap trekt hij zich volledig terug in zijn slakkenhuis
en bevestigt zich met slijm aan een glad oppervlak op een geschikte plaats. Hij
beschermt zichzelf zo tegen de kou en uitdroging. Als de omstandigheden niet
goed genoeg zijn om te ontwaken, door bijvoorbeeld aanhoudende kou, kan deze
winterslaap wel 3 tot 4 jaar duren.

•

Wist je dat vogels eigenlijk met hun maag kauwen? Vogels hebben een snavel
die geen tanden of kiezen bevat. Een vogel slikt voedsel dan ook in zijn geheel
door. In de spiermaag van vogels bevinden zich steentjes (die ze zelf moedwillig
ingeslikt hebben). De spieren van de spiermaag en de steentjes zorgen ervoor
dat het voedsel gemalen wordt, zodat het daarna in de tweede maag (kliermaag)
verteerd kan worden.

•

Wist je dat koraal dierlijk leven is? Koralen zijn de prachtige bloemachtige riffen
die onder andere bij Australië voorkomen. Er is veel discussie geweest over
koraal, waarbij sommige wetenschappers koraal tot de planten rekenden en
andere wetenschappers koraal tot de dieren rekenden. Tegenwoordig wordt de
theorie dat koraal bestaat uit duizenden kleine diertjes van enkele millimeters
groot algemeen aanvaard.

•

Wist je dat het geslacht van een krokodil bepaald wordt door de temperatuur van
het ei waaruit hij komt? Bij een hoge temperatuur worden voornamelijk mannetjes
geboren. Ook bij sommige schildpadden en hagedissen geldt dit.

•

Wist je dat een schildpad ook zenuwen in zijn schild heeft? Als je een schildpad
over zijn schild aait, dan voelt hij dat.

Classific’Action - didactisch dossier
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Deel 3: Dierenboeken
Determineren is in de biologie het ‘op naam brengen’
van een planten-, bacterie- of diersoort. In onze
expo zal je op de eerste plaats moeten bepalen tot
welke diergroep een bepaald exemplaar behoort.
Daarna zal je met behulp van de determinatieboeken
de exacte naam (soortnaam) van het te zoeken
dier achterhalen. Voor de determinatie wordt
vaak gebruikgemaakt van determinatiesleutels
of determinatietabellen. Aan de hand daarvan
word je door het beantwoorden van vragen over
waarneembare kenmerken van het exemplaar naar
een nieuwe vraag geleid. Dat herhaalt zich tot er
uiteindelijk nog maar één mogelijkheid over is. Een
binaire sleutel is een vragenlijst waarbij iedere vraag
steeds maar twee mogelijk antwoorden heeft. Onze
dierenboeken zijn binaire sleutels opgebouwd uit ja/
neen vragen waar de vragen door pictogrammen
zijn vervangen en waar je in plaats van ja/neen
smileys krijgt → ja = glimlachend gezichtje; neen =
droevig gezichtje. Op die manier zullen de leerlingen
een aantal verschillende namen van aanwezige
diersoorten kunnen achterhalen. We hebben
zoals bij al onze didactische spelletjes steeds een
makkelijke en een moeilijke versie van het spel. In
onze biodiversiteitswand zijn er 14 dieren waar ofwel
een oranje of een groen plaatje bijstaat. De oranje
plaatjes staan bij de diersoorten die moeilijker te
determineren zijn dan diegene waar een groen
plaatje bij staat.

Determineren

De veertien dieren uit de dierenboeken

1. Zweefvlieg (Syrphus ribesii)
Zweefvlieg, wesp, bij of
hommel? Zweefvliegen
zijn meesters in het
nabootsen van wespen,
bijen of hommels terwijl
ze volkomen ongevaarlijk
zijn.
Uiterlijk: Zweefvliegen (Syrphidae)  hebben dezelfde
felle kleuren en soms ook de beharing van hommels.
Ze hebben echter kortere antennes. Ze hebben
maar één paar vleugels tegenover de twee paar bij
hommels, wespen en bijen. Met die vleugels zijn ze
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heel wendbaar en kunnen ook stil in de lucht hangen.
Daar hebben ze ook hun naam aan te danken. Een
zweefvlieg heeft vaak geen taille; bijen, wespen en
hommels vaak wel. Vliegenogen zijn bijna rond en
vullen een groot deel van de kop: ogen van wespen,
bijen en hommels zijn langwerpig (ze lijken kwaad
te kijken) en vullen een minder groot deel in van de
kop. Bij veel soorten (niet alle) staan de ogen van
de vrouwtjes een stukje uit elkaar, terwijl ze bij de
mannetjes tegen elkaar aan staan.
Voedsel: Zweefvliegen leven vrijwel zonder
uitzondering van nectar en stuifmeel. Veel soorten
zweefvliegen zijn geliefd in de tuinbouw vanwege
de vraatzuchtige larven die alleen bladluizen eten.
Echter niet alle soorten zweefvlieglarven leven van
bladluizen. Sommigen eten afval, op het land of in
het water.
Woonplaats: Zweefvliegen zijn overal ter wereld te
vinden. Je zal ze vooral aantreffen in de buurt van
bloemen.

2. Brede geelgerande watertor (Dytiscus
latissimus)
Uiterlijk: Brede geelgerande
watertorren zijn grote (2,3
tot 4,4 cm) in het water
levende kevers. De brede
geelgerande watertor is
een fors insect met een
verbreed achterlijf. De mannetjes zijn herkenbaar
aan grote zuignappen aan hun voorpoten. Bij wijfjes
ontbreken dergelijke zuignappen. Ze hebben onder
de geelgerande dekschilden 1 paar vleugels zitten
waar ze ook mee kunnen vliegen.
Voedsel: Zowel larve als kever zijn geduchte jagers
in sloot en vijver. Geen enkel dier is veilig voor ze,
zelfs een snoek, de koning van de sloot en vele
malen groter, wordt door
de geelgerande watertor gebeten. Om deze reden
wordt deze kever de ‘watertijger’ genoemd. Deze
kever heeft weinig vijanden. Het doodt een prooi
met een gif. Groene kikkers en stekelbaarsje kunnen
makkelijk ten prooi vallen.
Woonplaats: De brede geelgerande watertor is een
waterbewoner. Hij voelt zich vooral thuis in sloten en
vijvers. Dit dier is jammer genoeg een zeer bedreigde
diersoort. In Vlaanderen kunnen we stellen dat deze
diersoort zelfs helemaal niet meer voorkomt.

3. Europese karper (Cyprinus carpio)
Uiterlijk: De Europese
karper is een beenvis
met grote schubben. De
vis kan tot 120 cm lang
worden en heeft een zeer hoge rug. De karper is
herkenbaar aan zijn 4 baarddraden, twee korte op de
bovenlip, twee lange in de mondhoeken en aan een
lange rugvin met zeer sterke eerste vinstralen.
Voedsel: De karper is net als de brasem een vis die
de bodem omwoelt: dit wordt azen genoemd. Vooral
in de vroege ochtend en tijdens de schemering kan
je dit waarnemen. De vis staat dan vaak rechtop in
het water en door het gewoel in de bodem zie je
afhankelijk van de soort bodem trossen kleine dan
wel grotere belletjes naar de oppervlakte opstijgen.
De karper doet dit wanneer hij op zoek is naar
voedsel, voornamelijk planten en waterinsecten.
De karper is geen roofvis. De karper aast ook in de
ondiepe sterk begroeide gedeeltes van het water en
dicht bij de oever.
Woonplaats: De karper kan in vrijwel heel Europa
gevonden worden. Karpers komen voor in zowel
meren als in vijvers en rivieren. Karpers kunnen zich
goed aan de omstandigheden aanpassen, ook als
die extreem zijn zoals een zeer laag zuurstofgehalte
van het water. De karper komt in zowel stilstaand
als in stromend water voor en houdt van een hoge
temperatuur en een zandige of modderige bodem.
Ook houdt de karper erg van dichte begroeiing, wat
goed te zien is aan het feit dat hij zich vaak ophoudt
tussen waterlelies en andere waterplanten.

4. Gewone poelslak (Lymnaea stagnalis)
Uiterlijk: Deze slak is met
een huisje van maximaal
6 cm een van de grootste
zoetwaterslakken
in
West-Europa.
Het
huisje is kegelvormig en heeft een bruingrijze tot
hoornachtig bruine kleur. Het huisje heeft 4 of 5
windingen waarvan de laatste snel breder wordt.
Voedsel: De poelslak eet vooral halfvergane delen
van planten, zwammen en algen. Levende en
verse, groene planten eten de meeste slakken niet.
Het voedsel bestaat dus hoofdzakelijk uit rottende
plantendelen, algen en aas die van de bodem
geschraapt worden, maar de kleine diertjes die hierin

leven, zoals wormen en insectenlarven, worden ook
opgegeten. De slak kruipt door de waterplanten
op zoek naar voedsel en gaat niet diep onder het
wateroppervlak. De slak is in staat om 75% van
het opgenomen voedsel ook daadwerkelijk vast te
houden. Bovendien eet het diertje ook nog eens
zijn eigen uitwerpselen, waardoor zelfs 85% van het
voedsel effectief opgenomen wordt.
Woonplaats: De poelslak leeft in een vochtig milieu.
Zoals bij vijvers, meren en rustige beekjes, maar ook
in vochtige en drassige bossen en parken. De meeste
slakken komen voor in een kalkrijk gebied. Die kalk is
nodig voor hun huisje. In gebieden met zure bodems
komen vooral naaktslakken voor, want die hebben
geen huisje. Op een niet zo kalkrijke grond vind je
vooral slakken met dunne en snel breekbare huisjes.
De poelslak komt voor in heel Europa.

5. Grote gele kwikstaart (Motacilla
cinerea)
Uiterlijk: De grote gele
kwikstaart heeft een
zeer lange staart, grijze
rug en een gele buik.
Mannetjes hebben ‘s
zomers bovendien een zwarte keel. Ze worden
ongeveer 18 cm groot en vallen verder op door hun
witte oog- en mondstreep.
Voedsel: De grote gele kwikstaart is een echte
insecteneter.
Woonplaats: Je kan de grote gele kwikstaart vinden
aan beken, meren, rivieren, maar ook in stedelijk
gebied. Meestal vind je ze aan heldere en ondiepe
beken met stenige (delen van de) oevers en aan
oevers van meren. Soms overwintert de grote gele
kwikstaart ook op platte daken in steden. De grote
gele kwikstaart is in vrijwel geheel Europa aan te
treffen.

6. Vuursalamander (Salamandra
salamandra)
Uiterlijk: De vuursalamander is een
grote (tot 20 cm),
stevige landsalamander met een unieke geelzwarte
tekening. De vuursalamander heeft een glanzende
zwarte rug met opvallende gele vlekken. Hij heeft
hiernaast een rolronde staart en afgeronde snuitpunt.
Classific’Action - didactisch dossier
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De opvallende gele kleuren dienen om natuurlijke
vijanden af te schrikken. Er is echter veel variatie en
sommige exemplaren zijn eerder geel met zwarte
vlekken of strepen: de vlekken zijn soms oranje
tot rood van kleur. De buikzijde is grijs en minder
duidelijk gevlekt dan de rugzijde.
Voedsel: Voornamelijk landslakken worden gegeten
en dan vooral naaktslakken. Daarnaast hebben ze
een grote voorkeur naar regenwormen. Prooien
worden altijd in één keer verslonden. Ook sommige
geleedpotigen en larven staan op het menu, maar dit
zijn altijd de wat tragere soorten omdat de salamander
niet zo snel is. Voorbeelden zijn miljoenpoten,
spinnen, pissebedden en rupsen. Net als andere
salamanders is de vuursalamander in het bezit van
een zogenaamde schiettong die ze razendsnel naar
buiten steken om de prooi vast te grijpen en in de
bek te trekken. Vaak wordt een prooi ook gegrepen
door het lichaam snel naar voren te bewegen in een
springende beweging.
Woonplaats: De vuursalamander is zeldzaam en leeft
vooral in oude eiken-beukenbossen. Deze bossen zijn
het meest geschikt omdat het koele, schaduwrijke en
voedselrijke bossen zijn. De vuursalamander is een
typisch nachtdier dat van koele en vochtige plekken
houdt. Overdag verbergt hij zich doorgaans onder
stenen of houtstronken en in holten. Je kan hem
dan vinden onder een strooisellaag van bladeren,
stukken schors en andere vochtige plaatsen zoals
verlaten muizenholen, onder stenen, in en onder
omgevallen boomstronken, in oude waterputten en
in vochtige rotsspleten. Vuursalamanders graven
zelf geen holen. De mens wordt niet geschuwd; in
bewoonde gebieden worden natuurstenen muren
gebruikt als schuilplaats.

7. Bosspitsmuis (Sorex arraneus)
Uiterlijk: Het dier is
tussen de 5 en 9 cm
lang. Zijn staart is 3 tot
5 cm lang. De gewone
bosspitsmuis heeft een spitse kop met kleine donkere
ogen, lange snorharen en een donkere neus. De
oren zijn grotendeels in de vacht verborgen. Hij heeft
scherpe tanden met roodbruine tot oranje punten.
De vacht op de rug is donkerbruin tot zwart en op
de buik bleek, grijzig wit. Op de zijkant van het lijf is
duidelijk een overgang van de twee kleuren te zien.
De overgang is minder duidelijk bij jonge dieren. Zijn
staart is korter dan het lichaam, is tweekleurig en
heeft aan het uiteinde een kwastje. De staartharen
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worden niet vervangen, waardoor bij oudere dieren
de kwast versleten is en de staart zelf vrijwel kaal is.
Hij heeft aan alle poten vijf tenen met scherpe nagels.
Voedsel: De gewone bosspitsmuis eet zowel
plantaardig als dierlijk voedsel. Hij zoekt zijn voedsel
in de bodem, tussen het bladafval of in smalle
gangen die hij zelf graaft of die door andere kleine
knaagdieren zijn gemaakt. Hij vindt zijn voedsel
met behulp van zijn reukvermogen en eet levende
dieren zoals kevers, pissebedden, wormen, spinnen
en slakken. Ook doodt en eet hij soms andere kleine
zoogdieren (waaronder soortgenoten). Hij eet ook bij
voorkeur de wekere en voedzame delen van grotere
dode dieren, met name de ogen en hersenen.
Daarnaast eet hij ook zaden van naaldbomen
en ander plantaardig materiaal. Per dag eet een
bosspitsmuis 80-90% van zijn lichaamsgewicht aan
voedsel.
Woonplaats: Bosspitsmuizen leven een groot
gedeelte van hun leven onder het bladafval en onder
de grond. ‘s Winters blijven ze 80% van de tijd in
hun ondergrondse holen. Vaak graven ze zelf deze
holen, maar ook de holen van muizen, woelmuizen
en mollen worden gebruikt.

8. Meikever (Melodontha melodontha)
Uiterlijk: De meikever
meet ongeveer 3 cm en
is zo een middelgrote
keversoort. De kleur van
de dekschilden en de
poten is kastanjebruin. Het gehele lichaam is voorzien
van een fijne, witte beharing. De antennes hebben
een oranje kleur en eindigen in een langwerpige
verdikking. Die bestaat uit verschillende lamellen
die eenmaal uitgewaaierd duidelijk zichtbaar zijn. Ze
worden gebruikt bij het zoeken naar voedsel of een
partner.
Voedsel: De larve van de meikever is berucht om
zijn vraatzucht aan de wortels van planten. Vooral
kruidachtige planten en grassen worden gegeten,
inclusief granen die voor menselijke consumptie
dienen. De volwassen kever eet verschillende
plantendelen zoals bladeren en bloemen. De
volwassen kevers hebben een grote voorkeur voor
bladeren van de zomereik, ook beuk en haagbeuk
waarderen ze.
Woonplaats: Het leefgebied van de meikever bestaat
uit begroeide gebieden zoals graslanden of randen

van bladverliezende bossen. De meikever heeft
geen echte specifieke voorkeur maar de bodem dient
dichtbegroeid of schaduwrijk te zijn; en ook een losse
structuur is een vereiste. Dit is belangrijk voor de
ontwikkeling van de larven die niet kunnen overleven
in een harde bodem of een bodem die te droog wordt.

meestal bruin van kleur met enkele kleurvariaties
in de overige gekleurde tekeningen op het lichaam
(roodbruin, geelbruin, grijsbruin...). Ze hebben
lange achterpoten met vijf tenen en zwemvliezen.
De vier vingers dragende voorpoten hebben geen
zwemvliezen.

9. Snoek (Esox lucius)

Voedsel: De bruine kikker eet voornamelijk insecten
(kevers, sprinkhanen, spinnen, mieren) en andere
dieren zoals wormen, duizendpoten en (naakt)
slakken. Af en toe eet hij ook kleine gewervelde
dieren zoals muizen en kleinere kikkers.

Uiterlijk: De snoek heeft
een zeer langwerpig,
torpedo-achtig
lichaam met kleine vinnen en een kenmerkende
snavelachtige bek. De vrouwtjes kunnen een lengte
van 1,40 m bereiken, terwijl de mannetjes niet groter
worden dan ongeveer 85 cm. De rug- en aarsvin zijn
bijna symmetrisch en naar achteren geplaatst. De
onderkaak is duidelijk langer dan de bovenkaak en
steekt naar voor uit. De kleur van de snoek is variabel,
van groenbruin tot grijsbruin met goudkleurige stippen,
vlekken of strepen op de flanken, de buik is geelwit.
Voedsel: De snoek is een roofvis die voornamelijk van
vissen leeft. De voorkeur van de snoek gaat uit naar
zieke en verzwakte vissen die makkelijker te vangen
zijn. Maar ze eten ook amfibieën, kreeftachtigen
en knaagdieren zoals de muskusrat. Zelfs jonge
watervogels worden van onderen belaagd en ook
soortgenoten en jongen van de snoek zijn niet veilig.
Woonplaats: Je treft de snoek zowat overal aan, in
vrijwel alle binnenwateren. De vis leeft in zoet water,
maar soms ook in brak water. In kleine plassen en
vijvers zijn de mogelijke snoekstekken vaak duidelijk
te zien. Dat zijn alle plaatsen die een schuilplaats
of dekking bieden van waaruit de snoek uit een
hinderlaag kan aanvallen. In het water liggende
obstakels zoals takken en stenen maar ook uitgeholde
oevers, oeverbegroeiing en onder water staande
vegetatie bieden een uitstekende schuilplaats.
Ook kunstmatig aangebrachte schuilplaatsen zoals
sluizen, steigers, aanlegpalen, kademuren… worden
door de snoek bezocht.

10. Bruine kikker (Rana temporaria)
Uiterlijk: Bruine kikkers zijn
relatief grote, gedrongen
kikkers met een grote, platte
kop en een relatief stompe
snuit. De ogen zitten aan de
zijkanten van de kop en daar,
vanaf het oog tot aan de schouder, heeft de bruine
kikker bijna altijd een grote, donkerbruine vlek.
Bruine kikkers zijn, zoals de naam laat vermoeden,

Woonplaats: Bruine kikkers stellen weinig eisen
aan hun leefomgeving. Je vindt ze vrijwel overal
op plaatsen met dichte begroeiing (bossen, parken
en tuinen, akkers en weilanden). Kleinschalige
landschappen met een vochtige bodem genieten de
voorkeur. Voortplanting vindt plaats in vijvers, weideen bospoelen, sloten en greppels, ondergelopen
graslanden en (kustmatige) tuinvijvers. De eipakketten
(kikkerdril) worden vooral in de ondiepe zones
afgezet, op plaatsen waar het water vlug opwarmt.

11. Fuut (Podiceps cristatus)
Uiterlijk: De fuut is een typische
watervogel die gemiddeld 50 cm
groot wordt. Het is een bewoner
van plassen en meren. Zijn
donkere pluimenkuif op de kop
geven hem een karakteristiek
uiterlijk. Hij heeft een wit gezicht
met een roodbruine en zwarte
kraag eromheen. Zijn onderkant is wit, van boven
is hij donker, overgaand in roestbruin. Tussen oog
en snavel loopt een zwarte streep. Anders dan een
eend heeft de fuut geen zwemvliezen, maar platte
lobben aan de tenen. Doordat de poten vrij ver naar
achteren op het lichaam staan, kan de fuut zich niet
zo gemakkelijk lopend over het land voortbewegen.
Voedsel: Een fuut leeft van kleine visjes, welke onder
water worden gevangen door ze te achtervolgen. Dit
gebeurt door onder water te duiken en tot zo’n halve
minuut onder water te blijven. In zeer helder water
wordt soms vanaf de oppervlak gejaagd: dan kijkt de
fuut met de kop onder water. Een fuut zal echter ook
wel insecten, schaaldieren, weekdieren, kikkers en
planten eten.
Woonplaats: Futen komen vooral voor in gematigd
Europa, waar zoetwatermeren te vinden zijn. Verder
zal je ze kunnen vinden in beken en meren, moeras,
oevers, plassen en vennen.
Classific’Action - didactisch dossier
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12. Muurhagedis (Podarcis muralis)
Uiterlijk: De muurhagedis is een kleine
hagedis met een
lichaamslengte van 6,5 cm en een relatief lange staart
van 12 cm. Het lichaam en de kop zijn sterk afgeplat,
de poten en tenen zijn relatief lang en de tenen zijn
voorzien van scherpe klauwtjes. De bovenzijde is
bruinachtig met zeer fijne schubben. De mannetjes
hebben een ingewikkelde rugtekening met veel
variaties, soms netvormig of met laterale strepen en
donkere flanken. De onderzijde is wit, roze, geel en
vooral bij mannetjes oranje of baksteenkleurig met
zwarte vlekjes. De wijfjes hebben donkere flanken
met twee licht gekleurde flankstrepen. De kleuren
van de buikzijde zijn zoals bij het mannetje, maar dan
met puntvormige vlekjes.
Voedsel: De muurhagedis leeft van allerlei insecten
en andere geleedpotigen die rond de schuilplaats
worden gevangen. Vooral sprinkhanen, vliegen
en insectenlarven, maar ook wielspinnen, kevers,
vlinders en regenwormen worden gegeten. Jongere
exemplaren hebben echter vaak ook soortgenoten
als vijand. Waarschijnlijk omdat de dieren groepjes
vormen, komt kannibalisme vaker voor dan bij
andere hagedissen.
Woonplaats: Zoals de naam al doet vermoeden is de
muurhagedis een goede klimmer en komt hij vooral
voor op rotsachtige hellingen, muurtjes en ruïnes,
die dikke, verweerde en begroeide muren hebben en
bovendien in de zon liggen.

13. Steenmarter (Martes foina)
Uiterlijk: De steenmarter
kan
je
herkennen aan zijn
grijsbruine vacht, een
witte tot lichtbruine keelvlek en een vleeskleurige
neuspunt. De steenmarter weegt tussen één en twee
kg en meet ongeveer 70 cm.
Voedsel: Steenmarters staan bekend als
opportunistische omnivoren. Opportunistisch in die
zin dat ze werkelijk alles eten wat ze kunnen vinden.
Dit gaat van allerlei soorten bessen en andere
vruchten tot muizen, vogels en hun eieren, insecten
en wormen. Muizen en vogels vormen het hele jaar
door een belangrijk onderdeel van hun dieet. Ze eten
niets dat groter is dan jonge konijnen, ratten, duiven
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en kippen. Grote legkippen laten ze meestal met
rust, zolang die niet in paniek raken wanneer een
steenmarter hun eieren weghaalt.
Woonplaats: De naam ‘steenmarter’ verwijst naar hun
oorspronkelijke biotoop: rotsachtige gebieden met
spleten en holten tussen de stenen. In de huizen van
mensen heeft hij echter een passende vervanging
gevonden: spouwmuren, ruimtes onder daken en
boven plafonds en kruipkelders vormen ideale
schuilplaatsen voor de steenmarter. Steenmarters
slapen overdag, op veilige, donkere plaatsen, zoals
holten van bomen, holen van dassen, konijnen en
andere dieren, maar evengoed in de dichte begroeiing
van een klimop. De enige voorwaarde is dat ze er
bij kunnen raken. Daarbij komt het goed uit dat ze
uitstekend kunnen klimmen en dat een opening van
7 cm al voldoende is om ergens binnen te glippen.

14. Europese das (Meles meles)
Uiterlijk: De das heeft
een
grote,
brede
kop met twee brede
zwarte
strepen
en
een
zwaargebouwd,
gedrongen lichaam. Deze brede zwarte strepen
lopen vanaf het achterhoofd over de oren en ogen
en eindigen in een punt bij de mondhoeken. De das
heeft kleine zwarte ogen, kleine wit-zwarte oren en
een zwarte neus. Hij heeft korte poten met stevige
tenen met lange, gekromde nagels, waarmee hij
uitstekend kan graven en een korte, brede, witte
staart. De rug en de flanken hebben een zwart-witte
vacht en de onderzijde is geelwit.
Voedsel: Dassen zijn alleseters. Ze zijn slechte jagers
en eten dat wat ze direct voor de neus tegenkomen.
Ze eten daarom voornamelijk regenwormen die ze
‘s nachts in weilanden en open gebieden opsporen.
Verder eten ze bosvruchten, gevallen fruit, noten,
eikels, knollen, maïs, koren, paddenstoelen. Maar
ook kleine dieren zoals slakken en kevers, tot muizen,
mollen, vogels en hun eieren, en zelfs egels, wespen
en bijennesten horen tot hun dieet. In de lente eten
ze het liefst dieren, maar in de herfst liever vruchten.
Die zijn dan in de natuur veel te vinden.
Woonplaats: Dassen leven in uitgebreide, zelf
gegraven holenstelsels, ook wel burchten genoemd.
Deze burchten liggen in bosranden, houtwallen,
brede heggen, in hoog liggend terrein of op hellingen
en altijd in de buurt van gras- en akkerland en water.

3. Nuttige adressen
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
Museum voor Natuurwetenschappen

Vautierstraat 29, 1000 Brussel                                                                                               
Tel: 02/ 627 42 38                                                                                   
www.natuurwetenschappen.be
E-mail: info@natuurwetenschappen.be

Leefmilieu Brussel – BIM (De milieuadministratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel
Tel: 02/ 775 75 75                                                                                    
www.leefmilieubrussel.be
E-mail: info@leefmilieubrussel.be

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Gemeenschap dienst educatie
Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel
Tel: 02/ 553 03 71                                                                                    
www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie
E-mail: nme@lne.vlaanderen.be

Natuurpunt (Nationaal)

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
Tel: 015/ 29 72 20                                                                                                   
www.natuurpunt.be
E-mail: info@natuurpunt.be

Natuurpunt (Educatie)

Graanakker 11, 2300 Turnhout
Tel: 014/ 47 29 50                                                                                                                      
www.natuurpunt.be/cvn
E-mail: educatie@natuurpunt.be

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Tel: 02 525 02 00
www.inbo.be
E-mail: info@inbo.be
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4. Nuttige webadressen
Soortenlijst België
http://species.be/nl/index.php

Algemene informatie dieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoofdpagina

Classificeren: oefeningen, spelletjes en uitleg
1. http://biologiepagina.nl/34mavo/32Ordening/inleiding.htm
2. http://oud.digischool.nl/bi/werkstukpakket-natuurengezondheid/taxonomie.htm
3. http://leermiddel.digischool.nl/vo/leermiddel/search?filter_tekst=&vak_id=&niveau_id=&leermiddeltype_
id=&domein_id=31&vaardigheid_id=&methode_id=&term_id=&auteur=&eigenschap_id=&trefwoord=

4. http://www.bioplek.org/animaties%20onderbouw/indeling.html
5. http://www.computermeester.be/dierenrijk.htm
6. https://www.klascement.net/alles/zoeken/%22gewervelde%20dieren%22
7. http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/uploads/oefentoetsen/focusthema%207%20-%205de%20
leerjaar/11_gewervelde_dieren_toewijzen.html

8. http://users.telenet.be/root/hotpot/5de-Dierenrijk/index.htm

Determineren: oefeningen, spelletjes en uitleg
1. http://www.biodoen.nl/biodoenLite.php?idOrder=0703010301
2. http://www.determineer.be
3. http://www.dierenzoeker.nl/linnaeus_ng/app/views/matrixkey/index.php?epi=401
4. https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.naturalis.dierenzoeker
5. http://huisonderwijseducatief.weebly.com/biologie.html
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6. Technische fiche van de tentoonstelling
Titel: Classific’Action
Oppervlakte: ca.100 m²
Vorm: Veranderlijk tot verschillende afmetingen
Benodigde elektriciteitsvoorziening: Minimum vier contactpunten vereist
Publiek: Kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen) + één maal per maand een gezinsrondleiding
Duur van het bezoek: 120 minuten (Bij aanvraag aanpasbaar)
Begeleiding: begeleid bezoek in het Nederlands of het Frans
Informatie: telefonisch op nummer 02/ 627 44 10 of via mail op:
niko.schmit@natuurwetenschappen.be
En op onze website: www.naturalsciences.be/nl/museum/crafting-view/1147/5561/377
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