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13/05/2008 – TEST 1A 
 
 
 
 
 
 
 

Land: …………………………………………………………. 

Team: ……………………………………………………………. 

Tijd: 1uur 15 min: ……………………………………………
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Veiligheidsaspecten van veldwerk 
 
Het is van het grootste belang dat de leerlingen zich dusdanig verantwoordelijk gedragen 
dat daarmee de kans op ongelukken minimaal wordt. 
 
• Houd je aan de veiligheidsinstructies van de leiders. Iedereen die zich hier niet aan 

houdt, kan verwijderd worden van het veldwerk. 
• Blijf bij je groep, behalve als je een andere opdracht van een leider krijgt. Kom bij 

elkaar om instructies te krijgen met betrekking tot eventuele gevaren. 
• Verwondingen of ziekte moeten onmiddellijk gemeld worden. 
 
Ziekte van deelnemers in het veld 
 
De deelnemers moeten in geval van ziekte een leider onmiddellijk op de hoogte stellen. 
Zo’n ziekte kan bijvoorbeeld inhouden: astma, ademhalingsproblemen, hartproblemen, 
duizeligheid, problemen met armen of benen en suikerziekte. 
 
Warmte en de zon 
 
We werken gedurende langere tijd in de open lucht terwijl er op verschillende plaatsen 
geen schaduw is. Daarom moet je een hoofddeksel dragen. Draag ook ruime kleding die 
je lichaam goed bedekt. Gebruik zonnecrème op de onbedekte lichaamsdelen. Drink 
regelmatig kleine hoeveelheden water omdat je gemakkelijk uitgedroogd kunt raken. 
Wacht daar niet mee tot dat je dorst hebt. Iedereen die zich niet goed voelt, moet dit 
terstond melden. 
 
Beten van dieren 
 
Ofschoon er soms slangen worden waargenomen in het gras of op de wegen, zijn 
slangenbeten zeer zeldzaam. Zolang ze niet gestoord worden, zullen ze normaal 
gesproken niet aanvallen. Kijk dus goed uit waar je loopt. Mocht je door een adder 
gebeten zijn, dan is een behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk. Elke beet van een 
insect (bijvoorbeeld van een bij) of van een spin, moet gemeld worden. 
 
Eerste hulp 
 

De veldwerkleiders hebben een EHBO-opleiding gehad. Tijdens het veldwerk zijn 
EHBO-verbanddozen beschikbaar. 
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Veldwerk uitrusting (dit heb je nodig om het werk uit te voeren) 

 
• Een loep 
• Potloden 
• Pennen met zwarte inkt 
• Gum 
• Liniaal 
• Puntenslijper 
• Schrijfbord 
• Je rekenmachine 
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Onderdeel Punten 

Science vragen 1,2,3,4  15 

Experiment 1  1 

Experiment 2 8 

Experiment 3 5 

Experiment 4 21 
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SCIENCE VRAAG 1 
 

Energie komt in vele vormen voor: warmte, lichtenergie, scheikundige energie, 
mechanische energie en elektrische energie. Planten gebruiken lichtenergie voor 
fotosynthese waardoor organische moleculen gemaakt worden. Trek een rechte lijn van 
elke stof naar z’n rol in fotosynthese. In één geval is dit reeds gedaan. Trek slechts één 
lijn om elke stof met z'n rol in het fotosyntheseproces te verbinden. 

 

 
 

(2 punten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

zuurstof Gemaakt in fotosynthese 

koolstofdioxide Opgeslagen als zetmeel 

chlorofyl 

glucose Grondstof voor fotosynthese 

magnesium Nodig voor het maken van chlorofyl 

stof rol 

Zit in chloroplast; absorbeert lichtenergie  
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SCIENCE VRAAG 2 

Onderstaand diagram is een vereenvoudigde voorstelling van de koolstofcyclus. Alle 
leven is gebaseerd op koolstof. Eiwitten, koolhydraten en andere molekulen essentieel 
voor het leven bevatten koolstof, daarom moeten levende organismen kunnen beschikken 
over koolstof. De koolstof rouleert tussen de abiotische en de biotische componenten van 
het milieu. 
 

 
(a) Elk blok komt overeen met een bepaald proces. Schrijf in de tabel de juiste letter 

OF letters op die het proces beschrijven.   
               

NAAM VAN HET PROCES LETTER 

Ademhaling  

Verbranding  

Fotosynthese  

           (2 punten) 
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(b) Bekijk je kwadrant (1 m2 in het veld)  om elke mogelijke koolstof  'sink ' (iets dat op 
een actieve manier koolstof accumuleert) te bepalen zonder echt een experiment uit te 
voeren.  

Omcirkel het (de) correcte antwoord(en) 

 

A plant 

B slak (toen die nog 
levend was) 

C mineralen 

D organisch materiaal 
in de bodem 

           (2 punten) 
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SCIENCE VRAAG 3 
 

(a) Grazende zoogdieren spelen een belangrijke rol in het recycleren van voedingsstoffen 
in het grasland. 

 

  

  

 

 
Hun uitwerpselen zijn rijk aan stikstofhoudende verbindingen. Deze worden omgezet in 
nitraten. De meeste planten krijgen de stikstof die ze nodig hebben als anorganisch nitraat 
uit de grondoplossing. Het onderstaande diagram laat een deel van de stikstofcyclus zien. 
Schrijf nu de scheikundige formule op van elke stof/ion die in het diagram voorkomt 
(lees voor ammonia ammoniak). 

   
                (4 punten) 

 
A  ………………....

STIKSTOFGAS IN DE LUCHT

B …………
AMMONIA

C ……….
NITRIET

D ……….
NITRAAT
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SCIENCE VRAAG 4 

 
Een groep leerlingen wil een voedselpiramide maken van de verse biomassa van een 
veld. Daartoe volgden ze onderstaande procedure. 
• Met een gazen kooi werd een deel van het veld omsloten. Alle plantenmateriaal 
binnen de kooi werd tot op de grond afgemaaid en gewogen. Alle dieren in het omsloten 
gebied werden verzameld en gedetermineerd. Ze werden verdeeld in twee groepen: 
planteneters en vleeseters, en tevens werden ze gewogen. 
• De verse biomassa van de organismen is in onderstaande tabel gegeven. 

 
(a) Gebruik de gegevens uit de tabel om een piramide van verse biomassa te maken met 

het grafiekenpapier van pagina 11. 
 

Organismen Verse biomassa in  gram 

Groene planten 2260 

Planteneters 240 

Vleeseters 40 

 

                         
(2 punten) 

 
(b) Bereken het percentage aan verlies van de verse biomassa tussen de groene planten en 

de planteneters. Laat je berekening zien. 

 

 

 

 Antwoord  .................................. 

   

                 (2 punten) 
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(c)  

 De  uitspraken hieronder geven een verklaring waarom slechts een klein deel van de 
lichtenergie die op groen planten valt, vastgelegd wordt in biomassa. 

 I   licht wordt gereflecteerd en teruggekaatst  
 II   lichtenergie wordt voor een gedeelte omgezet in warmte  

     III   bepaalde golflengten van het licht worden door chlorofyl niet gebruikt voor 
fotosynthese 

 IV  het rendement van de biochemische omzetting is geen 100% 
 

Omcirkel het juiste antwoord in de tabel. 

         

 

 

             (1 mark) 

 

           (1 punt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Slechts I en  II zijn juist 

B Slechts II, III en IV zijn juist 

C Slechts I, III en IV zijn juist 

D I, II, III en IV zijn juist 
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EXPERIMENT 1 
Bepaal de groep van Convolvulus oleifolius (zie foto en plant die aanwezig is in je 
kwadrant)  en gebruik daarbij ook de afbeeldingen  op volgende bladzijde. 
Omcirkel de juiste groep 

 
► = ga naar 

 
1. Bladeren zijn samengesteld  ► 2   

Bladeren enkelvoudig  ► 3 
 

2. Blaadjes tegenoverstaand ►Groep A   
Blaadjes alternerend, spiraalsgewijs of gevarieerd ingeplant ►Groep B  

 
3. Bladeren tegenoverstaand ►4   

Bladeren alternerend, spiraalsgewijs of gevarieerd ingeplant ►5 
 

4. Bladeren met duidelijke bladschijf, gaaf of gelobd ► Goep C  
            Bladeren naaldvormig, stekelvormig of schubvormig ► Groep D  

 
5. Bladeren met duidelijke bladschijf, gaaf of gelobd ► Goep E  

            Bladeren naaldvormig, stekelvormig of schubvormig ► Groep F  
 

 
           (1 punt) 
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 Alternerend Tegenoverstaand 

Enkelvoudig 

  

Samengesteld 
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EXPERIMENT 2 

(a) Teken op het volgende blanco blad een bloem van Cistus creticus (10X) en duid de  
voortplantingsorganen aan. Een assistent zal je een bloeiende bloem tonen, die je moet 
tekenen. Maak een heldere lijntekening zonder gebruik van schaduw. Gebruik voor het 
aanduiden van de onderdelen de letters die hieronder voor elk onderdeel staan (doe 
je dit niet, dan verlies je 3 punten) 
A. Stempel  

B.  Stijl  
C.  Vruchtbeginsel  

D.  Helmknop van de meeldraad 
E.  Helmdraad 

F.  Kroonbladeren 
 

Materiaal: 

• loep 

• potlood 

• meetlat 
                     (5 punten) 
 

(b) Selecteer 3 kenmerken, waaruit blijkt dat de bloem van Cistus creticus bevrucht 
wordt door de tussenkomst van insecten. Omcirkel elk juist antwoord 

A.  Grote kroonbladeren 
B.  Kleine kroonbladeren 

C.  Hangende helmknoppen van de meeldraden  
D.  Kleine helmknoppen van de meeldraden  

E.  Groot aantal stuifmeelkorrels aanwezig 
F.  Klein aantal stuifmeelkorrels aanwezig 

                   
         (3 punten) 
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Blanco pagina voor de tekening 

 

 



 16 

EXPERIMENT 3 
Lees de volgende passage over de aanpassingen van Convolvulus oleifolius aan het leven 
in droge omstandigheden en schrijf op de stippellijnen de letter die staat voor de term, die 
het best op die plaats past. 

Planten die leven in een gebied met watertekort hebben vaak ....................................... op 
het oppervlak van hun bladeren, waardoor ze een luchtlaag kunnen vasthouden en zo het 
waterverlies kunnen tegengaan.  
Eenzelfde effect kan bereikt worden door de bladeren te rollen of te krullen, zodat het 
bladoppervlak met de meeste ................................, waarlangs de waterverdamping plaats 
vindt, aan de binnenkant komt te zitten. 

Bladeren kunnen ook een dikke, wasachtige ......................................hebben om de 
verdamping tegen te gaan.  

Een andere aanpassing is die waarbij de bladeren ............................hebben, doordat ze 
smalle, lineaire bladeren hebben i.p.v. grote, brede bladeren. 

 Dergelijke droogteminnende planten noemt men  ..................................................... . 
 

A. Stomata (huidmondjes) 
B. Cuticula 

C. Een groot bladoppervlak 
D. Xerophyten 

E. Hydrophyten 
F. Een klein bladoppervlak 

G. Mesophyten 
H.  Haartjes 

I.  Cellen 
J.  Proteïne 

                 (5 punten) 
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EXPERIMENT 4 
 

INLEIDING  
ATHALASSA PARK, NICOSIA 

Tijm is inheems in Cyprus, komt veel voor op rotsachtige hellingen, verstoorde bodems 
en soms op zandduinen, in struikrijke gebieden en in bossen. Het is een weinig 
kieskeurige plant, die bodemerosie voorkomt. Sinds de oudheid is de plant gekend als een 
bron van nectar voor honingbijen en voor haar aromatische en medicinale eigenschappen 
(Aristoteles Historia animalium). Herders gebruikten het bij de bereiding van een 
bepaalde kaas. De vraag naar tijm was zo groot dat er een aparte klasse verkopers 
bestond, de “throumpopoulides”  
VISALIA, California: In de VS verdwenen plots massa’s bijen. Zij vlogen uit op zoek 
naar nectar en keerden niet terug naar hun kolonies, en niemand weet waarom. 
Onderzoekers zeggen dat de bijen waarschijnlijk stierven door uitputting of de koude. 

Telers beginnen te twijfelen of de imkers wel aan de vraag naar bijen zullen kunnen 
voldoen, en als ze daar niet kunnen aan voldoen, komt de bevruchting van hun planten in 
het gedrang. 
Een studie van Cornell University schat dat jaarlijks voor $14 miljard aan zaden, 
vruchten en groenten geproduceerd worden, dankzij de bevruchting door de bijen. 
Telers hebben reeds gepoogd planten te kweken zonder tussenkomst van de bijen. Met 
grote blazers, helicopters of mortieren hebben ze geprobeerd stuifmeel te verspreiden 
over de velden. 

Ook heeft men gepoogd “zelfbestuivende planten” te kweken of een bijenras dat beter 
aangepast was aan de koude. 

Het aantal bijenkwekers in de US neemt sterk af en het aantal te bestuiven planten neemt 
steeds meer toe. 

Een 15-tal imkers  kwamen deze maand in Florida samen om samen met onderzoekers 
iets te doen aan het dalende bijenbestand. 

Theorieën met alle mogelijke oorzaken werden onderzocht: van virussen naar schimmels, 
elektromagnetische golven of pesticiden, maar er is nog geen verklaring gevonden. 

Door Alexei Barrionuevo (aangepast) Published: February 27, 2007 Herald Tribune 
International 

Een Cypriotische amateur imker slaagde er de laatste drie jaar niet in zijn bijenpopulatie 
te laten aangroeien. Het regende dit jaar zeer weinig en Cyprus had te kampen met een 
aanhoudende droogte. Er zwermden geen bijen uit en twee korven van de imker kwamen 
om. De menselijke invloed op het milieu blijkt zeer ingrijpend te zijn en bijen en planten 
moeten zich aanpassen aan een wisselend ecosysteem. 
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Het Athalassa Park is het resultaat van een bebossingsproject. Volgens de imker daalde 
door het ingrijpen van de mens het aantal tijm- en aanverwante planten, waardoor het 
bijenbestand door voedselgebrek sterk afnam. 
Het zou kunnen dat Thymus capitatus planten door overmatige stress in aantal 
afnemen  

We verwachten van je team dat je elementen voor een onderzoeksplan 
opstelt, waardoor je in staat bent gedurende de komende 5 jaren de dichtheid 
te schatten van twee specifieke planten (Convolvulus oleifolius en Thymus 
capitatus) die voorkomen in het “ATHALASSA PARK” ecosysteem (figuur 
blz. 19). 
Via “Veldtechnieken”  wordt vastgelegd wat, waar en in welke aantallen iets voorkomt 
binnen een bepaald gebied. De technieken die je gebruikt worden in sterke mate bepaald 
door de aard van het  gebied dat  je onderzoekt en door de organismen die er voorkomen.  
 

(a) Check je definities en koppel de relevante termen met de beschrijving die wordt 
gegeven (enkel de letter invullen) 

 
(A) = Populatie of (B) = gemeenschap 

- Een groep individuen van eenzelfde soort vormen een …………………………………. 
- Alle organismen binnen een bepaald habitat worden omschreven als een ……………. 

 
(C) = aantallen of (D) = dichtheid                    Numbers or (D) density  

De grootte van een populatie heeft betrekking op de ……………. binnen de populatie. 
Populatie ……………. heeft betrekking op de aantallen binnen een gegeven oppervlakte 
of volume. 
 

(2 punten) 
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(b) KIES ZEVEN ROMEINSE CIJFERS, DIE DE BESTE METHODE /PLAN 
WEERGEVEN VOOR ZO’N ONDERZOEK 
 

Omcirkel het juiste antwoord 
 

I.  Systematisch bemonsteren van het gebied met behulp van gelijkmatig verspreide 
kwadranten   

II.  Willekeurige selectie van de gebieden waar de bemonstering zal gebeuren, gebruik 
makend van willekeurig gekozen coördinaten 

III.  Al de a-biotische componenten bestuderen: temperatuur/lichtintensiteit/relatieve 
vochtigheid/windsnelheid/pH/aard van de bodemdeeltjes/voedingsstoffen. 

IV.  Gedurende 5 jaren de kwadranten bestuderen op hetzelfde moment van de dag, 
tijdens hetzelfde seizoen  

V.  Het te onderzoeken veld moet minstens 100 m2 groot zijn 
VI. Standaardkwadranten van 1 m2 gebruiken 

VII.    Standaardkwadranten van 10 m2 gebruiken 
VIII. Standaardisering van de methode waarmee de bemonstering gebeurt, bv. 

standaardmanier hanteren om insecten met een netje te vangen 
IX. Een geschikte, beschreven verzamelmethode gebruiken, en wel een val, een 

vangnet. 
X.    Een gevoelige methode om het ontsnappen te voorkomen. 

XI. Methode om een soort te determineren, bv. met behulp van een determineersleutel 
XII. Schade aan het leefgebied minimaliseren 

            (7 punten) 
 

(c)   Stel dat je team een gebied van 100 m2  onderzoekt, hoeveel kwadranten binnen het 
gebied zou je team dan besluiten om te onderzoeken? Omcirkel het juiste antwoord. 

• 1  

• 10 

• 50 
           (1 punt) 
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Maak gebruik van het kwadrant dat je werd toegewezen om onderstaande tabel in te vullen. 

Let op: de leiding deelt ook een extra vel uit, waarop alle overige resultaten gegeven zijn, 
behalve die van jullie team. 

Kwadrant  

nummer 

Convolvulus 
oleifolius  

Aantal 

Thymus 
capitatus  

Aantal 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

Totaal aantal exemplaren van elke 
plantensoort 

  

Geschatte gemiddelde dichtheid   

                   (5 punten) 
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(d) Beperkingen van je experiment. Duid telkens aan of de bewering/beperking waar of onwaar 
is (omcirkel) 

 
• Moeilijk om alle biotische en abiotische factoren te controleren  

WAAR of ONWAAR  
 

• Niet alle planten worden geteld/moeilijk om ze te identificeren  
WAAR of ONWAAR 

 
•  Het geselecteerde gebied geeft misschien de plantendichtheid niet weer   

WAAR of ONWAAR 
 

• Het experiment hoefde niet herhaald te worden    
WAAR of ONWAAR 

 
• Er kan een seizoensgebonden variatie zijn in de verdeling van de planten 

WAAR of ONWAAR 
 

        
                    (5 punten) 
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Een zeer algemeen voorkomende inheemse plantensoort in Cyprus, die groeit op 
rotsachtige hellingen en in bossen. De klieren op de toppen van de haartjes van Creticus 
bevatten een aromatische en medicinale harsachtige substantie “ladanum”. 
In de lente jagen de herders hun geiten tussen de planten, zodat de ladanum aan hun vacht 
blijft kleven. Later knippen ze de haren af en koken deze waardoor de waardevolle 
substantie verkregen wordt.  

Ladanum werd vervoerd naar Egypte en gebruikt bij de productie van parfum en zeep. 


