Tijdelijke tentoonstelling Apenstreken

Werkblad - Niveau 3

Welkom in de apenwereld!
Je ontdekt in 5 grote thema’s de fascinerende wereld van de primaten.
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Zone 1: Een wereldwijde familie
Wat is een primaat?

Primaten of opperdieren zijn een orde binnen de klasse van de zoogdieren.
Duid in de lijst hieronder de zoogdierkenmerken aan. Schrijf naast de foute antwoorden het correcte kenmerk.

m
m
m
m
m

Ze leggen eieren.
Ze ademen zuurstof uit de lucht via longen.
Ze hebben een schubbenhuid.
Ze hebben een constante lichaamstemperatuur.
Ze zogen hun jongen na de geboorte met melk.

Alle apen, groot en klein
Er zijn primaten in allerlei maten en vormen, vanaf de piepkleine ……………………………………. van slechts 30 gram tot
de reusachtige oostelijke …………………., waarvan het mannetje wel 219 kilogram kan wegen, dus 7300 keer zwaarder dan zijn
piepkleine familielid! Zie plan vitrinekast 1 (V 1)

Zone 2: Goed aangepast
Zich verplaatsen
Vul het kruiswoordraadsel in door de bijgevoegdetekst aan te vullen. Je vindt de antwoorden in de panelen van deze zone.

Door de ...............................

(6) heen hebben

primaten een lichaam gekregen waarmee ze op veel
verschillende manieren kunnen .............................(9).
Met lange armen ....................................(2) je
goed. Met lange benen zet je je beter af bij het
........................... (8) . Met een lange staart blijf je
in .................................... (4) op dunne takken. Met
naar voren gerichte ........................... (3) kun je een
afstand inschatten vóór je een gevaarlijke sprong
waagt. Mensen zijn de enige primaten die altijd op
twee ............................... (7) staan en gaan.
Je kunt met je duim de vingers van dezelfde hand
raken: je hebt een ...............................................(5)
duim. Hiermee kan je dingen zowel zachtjes als stevig
vastpakken. Mensapen en apen van de Oude Wereld
hebben ook opponeerbare .....................................(1),
waarmee ze zich aan takken vasthouden

Observeer de verschillende manieren van voortbeweging bij apen in de vitrinekasten 2 en 3 (zie plan). Schrijf het juiste cijfer van de omschrijving
in de cirkel bij de aap die zich op die manier voortbeweegt (op p. 3).
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Veel apen wandelen en rennen op vier poten over de takken (1). Ze springen van boom tot boom of rekken zich languit uit tussen de takken.
Zijdeaapjes en tamarins klampen zich met hun scherpe klauwtjes aan de boomschors vast. (2) Bavianen zijn grondbewoners (3). Ze hebben lange
benen, maar korte vingers en tenen, zodat ze over de grond kunnen spurten. Gibbons slingeren met hun armen door de bomen (4). Doordat hun
armen veel langer zijn dan hun benen, kunnen ze in één zwaai twaalf meter overbruggen. Slingerapen gebruiken hun staart als een extra ledemaat
waarmee ze in de bomen klimmen en slingeren. (5) Voor een stevige greep draaien ze het einde van die grijpstaart rond een tak. Spookdiertjes
bewegen zich voort door zich vast te klampen en dan recht omhoog op te springen. Hun benen zijn veel langer dan hun armen. (6)

Vreetpartij

Primaten eten erg uiteenlopende dingen zoals vruchten, zaden, noten, bladeren, scheuten, insecten,
spinnen, krabben en zelfs vogels en zoogdieren. Bij sommige staat er iets heel ongebruikelijks op het
menu. Bestudeer de apen in de vitrinekasten en lees de informatie op de panelen om onderstaande
tekst aan te vullen. Dit wordt een smakelijke ontdekkingstocht!
Achteraan links in vitrinekast 4 (zie plan) zit een halfmaki bamboe te eten. Halfmaki’s hebben
grote brede …......…………., waarmee ze taaie bamboestengels openbreken. Anderzijds beschermt
een nog onbekend mechanisme halfmaki's tegen vergiftiging door .......……………. . Dat gif wordt
met de urine uit hun lichaam afgevoerd.
Bladeren bevatten cellulose, een koolhydraat dat zoogdieren niet kunnen verteren. Sommige
bladetende primaten hebben een maag die uit verschillende kamers bestaat (een beetje zoals bij
een koe), die vol zitten met ……………………….. die de cellulose verteren. Franjeapen hebben ook
een lange karteldarm, waarin bacteriën cellulose verteren.

Franjeaap

Je ziet rechts in de vitrinekast 4 (zie plan) een roodrugsaki ………………..... breken om ze op te
peuzelen. Zaden en noten bevatten veel kostbare voedingsstoffen. Vaak is de schaal hard en wordt
die open gebroken met stenen of andere werktuigen.
Rechts onderaan zie je een gelada ……. eten. Hij plukt het met zijn korte dikke vingers, terwijl hij op
zijn zitvlak rondsloft. Hij brengt het grootste deel van de dag al etend door.
In vitrinekast 5 (zie plan) zie je de springtamarin. Die heeft een erg ongewoon dieet en eet
…………….......

Gelada

Zijdeaapjes hebben krachtige kaken en met hun snij- en hoektanden beitelen ze gaten in de bomen,
waaruit dan ….....…….....……. druppelt. Tamarins kunnen de schors niet opensteken en moeten
stiekem het gomhars van de zijdeaapjes stelen. Zo krijgen ze allen voldoende ….....…………........
binnen, waarvan er niet genoeg in de vruchten zit die ze eten!
Het vingerdier vangt 's nachts …………...…. in rottend hout. Het tikt hiervoor met zijn vingers op het
hout. Met de kromme klauw aan zijn slanke middelvinger peutert hij dan zijn prooi uit zijn holletje.
Springtamarin
Apenstreken - werkblad - niveau 3

		

3

Zone 3: Zintuigen en communicatie
Wat zien andere primaten?

Kijk door de rode brillen in de muur en achterhaal of andere primaten dezelfde kleuren zien als wij.
Verbind de primaten met de foto van de vruchten, zoals ze die zelf kunnen zien.

m
chimpansee			

m

wijfje van doodshoofdaapjes

m

m

mannetje van doodshoofdaapjes m
nachtaapjes			

m

m

mens				m

De mannetjes van doodshoofdaapjes zien geen rood, maar
wel meer verschil in groen, waardoor ze gemakkelijk de groene
insecten vinden die tussen de bladeren verborgen zitten. De
wijfjes merken rode vruchten al van ver op.

1
2

Zoek de doodshoofdaapjes rechts achteraan in vitrinekast
6 (zie plan) en observeer wat ze gespot hebben. Aapje 1 is een
vrouwtje/mannetje en aapje 2 is een vrouwtje/mannetje (schrap
wat niet past).

Zone 4: Hogerop geraken : het sociale leven van apensoorten
Schrap wat niet past in onderstaande tekst (gebruik vitrinekasten 6,8 en 9 en hun paneelteksten):
Een pasgeboren primaat bevindt zich in het middelpunt van de belangstelling. Babyaapjes hebben vaak felle/donkere kleuren, zoals
de Javaanse langoer.
Sommige primaten zijn monogaam: hun gezinnetje bestaat uit één/meerdere mannetje(s), het vrouwtje en hun jongen. Gibbonpaartjes
zingen elke morgen samen een aria/duet. Zo verdedigen ze hun territorium en bevestigen ze hun leiderschap/samenzijn. Springapen
blijven dicht bij elkaar en verstrengelen vaak hun staarten om elkaar gerust te stellen/vast te binden.
Veel primaten zijn sociaal. Sommige, zoals gorilla's, leven in grote groepen onder leiding van een dominant mannetje/vrouwtje, met
verschillende mannetjes/wijfjes en hun jongen.
Observeer de apen in vitrinekast 9 (zie plan) en trek een lijn van elk werkwoord naar de apen die het uitbeelden.
Paren m

Vlooien

m

Baby's grootbrengen m		
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Zone 5: Een onzekere toekomst
Bijna de helft van alle primatensoorten dreigt uit te sterven. Hun habitats verbrokkelen en verdwijnen, omdat hun grond opgeëist wordt
voor huizen, voedsel, energie en materiaal voor de steeds groeiende wereldbevolking van meer dan zeven miljard mensen. Observeer
in vitrinekast 10 (zie plan) wat de mens zoal graag verkoopt van apen: …………… en een tapijt van …… (aantal) franjeapen. Met
strikken en moderne wapens vangen ze enorm veel dieren.
Denk je ook aan de leefgebieden van primaten als je iets koopt of eet? Wat kies jij om de primaten en hun habitats te beschermen?
Duid aan wat jij vanaf NU zal kiezen.

Een leuke houten speeltuin? 			

m

m

Smeerpasta voor op je boterham

m

m

De oude gsm: in de lade van een kast laten liggen

m

m naar een inzamelpunt brengen.

								© Jane Goodall
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