Tijdelijke tentoonstelling GIF

Werkblad - Niveau 2

We schrikken allemaal wel van een slang in de buurt. Want…help… slangen zijn giftig!
Maar wist je dat van de meer dan 3000 soorten slangen er maar 450 giftig zijn?!
Een bezoek aan deze tentoonstelling zal je kennis van giftige dier- en plantensoorten verruimen.
Gif wordt gebruikt voor de ontwikkeling van tal van geneesmiddelen: Gif doodt, maar kan ook levens redden!
Laat dit bezoek aangenaam en leerrijk zijn en wees gerust, alle dieren zitten veilig achter dubbel glas.

Zone 1: Gif in de natuur
Bekijk de 3 vitrinekasten in het begin van de tentoonstelling.
Gif is een schadelijke stof. De schadelijke werking ervan is afhankelijk van wie ermee in contact komt, de
hoeveelheid en het aantal keren dat je met de gifstof in aanraking komt.

Vul in:
Chocolade is voor de mens een lekkernij. Voor welk dier is het een gif? ..............................................................
Welke bijna dagelijkse kost is in grote hoeveelheid giftig voor ons? .....................................................................

Zone 2: Gif om te overleven
Bekijk de filmbeelden bij het onderwerp 'Gif in de natuur'.
Waarvoor gebruiken giftige dieren hun gif?
1………………………………….....................................................................
2………………………………........................................................................

Zone 3: Een kostbaar goedje
Giftige dieren springen zuinig om met het gebruik van hun gifstoffen want nieuw gif aanmaken duurt lang en
vergt veel energie.
Daarom waarschuwen ze eerst hun belagers voor ze overgaan tot actie.
Zoek 3 waarschuwingsmiddelen en geef telkens een voorbeeld.
1…………………………………..............................................................................................................................
2……………………………….................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................
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Zone 4: Raak me niet aan
Verbind elk kader onderaan met het juiste voorbeeld bovenaan.

Gele pijlgifkikker

Europese pad

Natuurvrijwilligers werken met
handschoenen om huidirritatie
bij contact te voorkomen.

In Japan moeten de toekomstige
koks voor hun eindexamen een
zelf klaargemaakt exemplaar
eten. De ingewanden van dit
dier zijn extreem giftig!

Japanse kogelvis
Indianen gebruiken het gif uit
de huidklieren van dit dier en
smeren het op hun pijlpunten.

Zone 5: Een steek met gevolgen
Verbind elk kader onderaan met het juiste voorbeeld bovenaan.

Schorpioen
Enkel de mannetjes van dit dier
hebben giftige stekels aan de
achterpoten

Vogelbekdier

Oorkwal

Zij hebben netelcellen die gif
vrijlaten

Hun puntige staart draagt een
gifstekel.

Zone 6: Een giftige beet
Duid in elk onderstaand schema de plaats van de gifklieren en giftanden aan.

Slangen

Hagedissen

Spinnen
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Vul deze weetjes aan:
- Sommige slangen, zoals de boa, hebben geen giftanden. Op welke manier doden zij een prooi, bv. een rat?
....................................................................
- Bij de adders staan de beweeglijke grote giftanden vooraan in de bek. Ze worden uitgeklapt zodra de bek
opent.
Welke adder heeft de langste giftanden?...............................................................................................................
- Geef een voorbeeld van een slang waarbij de giftanden achteraan in de bek staan: ........................................
- Welke vogelspin is de minst gevaarlijke en waar komt ze voor?.........................................................................
- Amerikaanse vogelspinnen verdedigen zich met giftanden en hebben ook ….........................op het achterlijf.
- Ondanks haar slechte reputatie is deze spin niet agressief en bijt ze pas als ze zich bedreigd voelt. Wat is haar
naam?........................

Zone 8: Gif kan genezen
Nog elke dag ontdekken wetenschappers manieren om ‘gif uit de natuur’ als geneesmiddel te gebruiken.
Gif kan genezen en zo levens redden.
Vul bij de 4 foto’s de zinnen aan:

Druppelpad

Koningscobra

Taxus

Vingerhoedskruid

Het gif van de druppelpad gaat de groei van cellen tegen en kan zo gebruikt worden als medicijn in de
bestrijding van ……….........................................................
Het dodelijke gif van de koningscobra kan de basis vormen voor nieuwe……….........…………… nog sterker dan
morfine en niet verslavend.
Het snoeisel van de taxus bevat grondstoffen voor……………........................…(1 kubieke meter snoeisel =één
chemotherapie)
Al sinds de 18e eeuw is het vingerhoedskruid bekend als remedie tegen……….........................................……..
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Duid het juiste icoontje aan bij elke foto

Chinese vuurbuikpad
Witknievogelspin

Bonte pitohui

Zwarte weduwe

Texaanse ratelslang

Bruine egelvis

Reuzewaterwants
Chinese vuurbuiksalamander

Duizendpoot

Roodklauwschorpioen
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