
Lesplan
1.	 	Begin met de leerlingen te vragen of ze de definitie van 

een ecosysteem weten. Noteer hun opmerkingen op het 
bord en lees dan de volgende definitie: 
Een ecosysteem is een wetenschappelijke term om 
de complexe interacties tussen dieren, planten en 
de niet-levende kenmerken van hun leefgebieden te 
beschrijven.

2.  Vertel uw leerlingen dat u straks met z’n allen naar 
buiten gaat om een specifiek onderzoeksgebied te gaan 
bestuderen (dat kan het schoolplein zijn of een park in de 
buurt, maar ook een weiland).

3.  Voordat u naar buiten gaat, vraag de leerlingen wat ze 
verwachten te vinden. Welke planten en dieren denken ze 
te vinden? Waarom?

4.  Spreek met de leerlingen af dat ze het onderzoeksgebied 
zo min mogelijk verstoren, dat ze zachtjes praten en vooral 
niets mee mogen nemen.

5.  Deel de aantekenbladen uit en vraag ze het gebied te 
observeren. Vraag ze globaal de omstandigheden te 
noteren die ze aantreffen, zoals het weer, de vegetatie, de 
dierenwereld en de interacties tussen soorten.

6.  Laat de klas vervolgens groepjes van twee vormen. Elk 
paar moet binnen het onderzoeksgebied zelf een stukje 
oppervlakte kiezen. De leerlingen mogen een touw 
gebruiken om hun stukje af te bakenen.

7.  Laat elke groep zoveel mogelijk informatie over hun stukje 
grond op het aantekenblad noteren. Spoor ze aan om niet 
alleen naar allerlei soorten dieren te speuren, maar ook 
naar tekenen die duiden op de aanwezigheid van dieren, 
zoals pootafdrukken, uitwerpselen, omgewoelde grond 
of het gezang van vogels. Maak ze erop attent dat er ook 
ruimte is om plantensoorten te noteren en niet levende 
elementen te registreren zoals de grondsoort, rotsen en 
stenen, boomstronken enz.

Extra activiteiten: 

•	 Maak	met	behulp	van	de	klas	een	overzichtstekening	van	het	hele	onderzoeksgebied	en	geef	daarin	de	verschillende	
onderzochte	stukjes	aan.

•	 U	kunt	ons	lespakket	“Onze Planeet”	uit	2009	downloaden	via	www.ifaw.nl/animalactionweek	voor	meer	informatie,	lessen	
en	aantekeningen	over	ecosystemen.

8.  Het is niet nodig 
om de precieze 
naam van dieren 
en planten op te 
schrijven. Met 
een eenvoudige 
omschrijving 
(‘klein, roodborstig 
zangvogeltje’) kom 
je vaak al een heel 
eind.

9.  Laat de klas na 
het verzamelen 
van gegevens weer 
bij elkaar komen 
en bespreek de 
uitkomsten. 
Hebben de 
leerlingen dingen 
gevonden die ze 
verwacht hadden? 
Waarom of 
waarom niet? 

10.  Vraag elke groep 
welke meest 
ongewone plant of 
dier ze gevonden 
hebben. Vraag de groepen om in boeken of op het 
internet de juiste naam van de plant of dier op te zoeken 
en wat deze nodig heeft om te leven. Past dit dier of plant 
in het lokale ecosysteem?

11.  Bespreek met de klas welke gevolgen menselijk handelen 
heeft voor de ecosystemen in onze omgeving. Wat 
hebben zij geleerd over de gevolgen van dit menselijk 
handelen voor bepaalde dier- of plantensoorten binnen 
het onderzoeksgebied? Wat zouden ze misschien voortaan 
anders doen, nu ze dit weten?

Natuuronderzoekers: op ontdekkingsreis door je eigen wereld

Leerdoelen
• het begrijpen van de onderlinge relaties tussen organismen en hun leefomgeving;
• het onderverdelen van organismen in diverse groepen;
•  het leren begrijpen wat de gevolgen van activiteiten van alle organismen (inclusief mensen) zijn 

in hun leefomgeving;
• kennis opdoen van planten en dieren en hoe ze onderverdeeld zijn in diverse gebieden op aarde.
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Hulpmiddelen
•	Aantekenblad	uit	deze	gids.

•		Potloden,	klemborden	en	extra	
vellen	papier	voor	het	maken	van	
schetsen,	schema’s	etc.

•		Vergrootglazen/verrekijkers/
camera’s	(optioneel).

•		Koord	of	touw.



Planten Let	vooral	op:	kleur,	structuur,	patronen,	vorm	&	grootte	van	bladeren,	bast	en	takken;	knoppen,	nieuwe	scheuten,	
bloemen,	zaadjes.

(Bomen,	heesters,	klimplanten,	varens,	mossen	en	kruiden...)

Dieren Let	vooral	op:	gedrag	zoals	vliegen,	springen,	kruipen,	eten,	verstoppen,	nestelen	en	aanwijzingen	zoals	pootafdrukken,	
uitwerpselen,	eieren,	omgewoelde	aarde,	nestjes,	vogelgezang	en	andere	geluiden…

(Zoogdieren,	vogels,	vissen,	reptielen,	insecten	en	amfibieën...)

Abiotische (niet-levende) 
elementen 

Stenen,	aarde,	waterbronnen,	door	de	mens	gemaakte	dingen,	boomstammen	en	afgevallen	blaadjes...

Hand-out voor leerlingen • Kopieerbaar

Aantekenblad	voor	natuuronderzoekers

Naam																																																																																								Datum																																																	Tijd

Weer		(meerdere	keuzes	mogelijk)	 	Zonnig					 	Lichte	regen	of	sneeuw					 	Matige	wind					 	Bewolkt					
	 	 	 	 	Zware	regenval	of	sneeuw					 	Harde	wind	

Maak	een	ruwe	schets	van	jullie	proefveld	met	daarin	duidelijke	oriëntatiepunten	(let	op	unieke	kenmerken!)

Algemene	waarnemingen	(over	het	gehele	onderzoeksgebied)

Noteer	hierna	zoveel	mogelijk	informatie	over	dieren,	planten	en	andere	dingen	in	je	proefveld.	Vermeld	van	elke	soort	de	
naam	(indien	bekend),	de	omschrijving,	hoeveel	er	zijn	en	de	vindplaats.	



Oren, slurven en slagtanden: Adaptatie bij olifanten

Leerdoelen  leerlingen weten meer over:

•   De onderlinge relaties tussen dieren en hun leefomgeving;

•   De structuur en functie van levende dingen

•   De verscheidenheid van aanpassingen die organismen ondernemen in hun leefgebied

•   Veranderingen in een leefgebied en de gevolgen van activiteiten op dieren.

Lesplan  
1.   Laat de leerlingen de hand-out Oren, Slurven en Slag-

tanden lezen, of lees het de jonge leerlingen voor.

2.   Vraag na het lezen of de leerlingen het begrip leefomge-
ving kunnen definiëren. Noteer hun opmerkingen op het 
bord en lees hierna de volgende definitie voor: 

  Een leefgebied van een dier is een combinatie van 
natuurlijke bronnen (zoals voedsel, water) en de 
condities van de omgeving (zoals de temperatuur) 
in een gebied waar het voor een diersoort mogelijk 
is te overleven en zich voort te planten.

3.   Vraag hierna of de leerlingen de definitie adaptatie kun-
nen omschrijven. Lees hier deze definitie voor:

  Adaptatie is een evolutionair proces waarbij de 
kenmerken van een soort (vorm, vorm, functie en 
gedrag) gedurende de tijd veranderen in reactie op 
veranderingen in de omgeving, dat bijdraagt aan 
het vermogen van een dier om te overleven en zich 
voort te planten.

4.   Verdeel de leerlingen in groepjes en laat elke groep met 
elkaar bespreken of ze weten hoe olifanten zich hebben 
aangepast aan het klimaat en voedselbronnen in hun leef-
gebied. Maak hierna samen met de leerlingen een over-
zicht zoals hieronder. U kunt de leerlingen vragen eerst 
meer onderzoek te doen naar het klimaat en de vegetatie 
in de leefgebieden van de Afrikaanse savanne olifant en 
de Aziatische olifant.

5.   Geef elke groep een paar foto’s van andere dieren van 
dezelfde soort in verschillende leefgebieden (zoals de 
woestijnvos en de poolvos; de ijsbeer en Aziatische 
zwarte beer, een berghaas en gewone haas). U kunt ook 
dieren gebruiken die in Nederland of in uw omgeving te 
vinden te zijn. 

6.   Laat de leerlingen de verschillende leefgebieden van deze 
dieren onderling bespreken. U kunt de leerlingen stimule-
ren boeken of internet te gebruiken voor achtergrondin-
formatie van deze dieren en hun leefgebied.

7.   Laat elke groep een dier kiezen en deze toevoegen aan 
het overzicht. Laat ze specifieke dingen over het leefge-
bied opnemen en hoe zij de adaptatie van het dier zien in 
reactie op hun leefgebied.

8.   Vraag nu alle groepen hun ideeën en bevindingen met 
elkaar te delen. U kunt een overzicht maken van alle 
dieren die de leerlingen hebben onderzocht 

9.   Zijn er overeenkomsten tussen de dieren in soortgelijke 
gebieden wonen? (zoals grotere oren in warmere gebie-
den, een witte vacht in de Arctische gebieden)?

10.  Bespreek met elkaar de uitkomsten in vergelijking met 
de adaptaties van de Afrikaanse en Aziatische olifanten.

11.  Vele soorten olifanten zijn uitgestorven. Een van de 
redenen waarom de mammoet is uitgestorven zijn de 
veranderingen in het klimaat. 

  Bespreek met de klas feiten over het leefgebied waarin 
de mammoet leefde tijdens de ijstijd, en hoe ze zich heb-
ben aangepast aan het koude klimaat (zoals kleine oren 
en een dikke vacht) Neem deze feiten ook op in het 
overzicht.

  Wat kan er gebeurd zijn met mammoet toen het klimaat 
veranderde? (het stijgen van de temperatuur; smelten 
van ijsplaten; problemen met overleven in een warmer 
klimaat; het voedselaanbod veranderde).

12.   Vraag de leerlingen wat er met de olifanten zou gebeu-
ren als het klimaat zou veranderen. Bespreek de moge-
lijke consequenties voor de verschillende leefgebieden 
waar de olifanten leven en wat dit kan betekenen voor 
de olifanten.

Dier

Afrikaanse savanne 
olifant

Aziatische olifant 

Typische dingen in 
hun leefgebied  

Feiten over hun 
adaptatie 

Dier

Afrikaanse savanne 
olifant
Aziatische olifant 

IJsbeer 

Aziatische zwarte 
beer
Berghaas

Haas

Typische dingen in 
hun leefgebied  

Feiten over hun 
adaptatie 

Extra activiteit
Als huiswerk of extra les, kunnen leerlingen van hun 
favoriete dier een overzicht maken van het leefgebied en 
leefomstandigheden. Vraag ze op te schrijven of hun dier zich 
heeft aangepast aan zijn leefgebied en hoe. Laat de leerlingen 
hun bevindingen met elkaar delen in de klas.



Hand-out voor leerlingen  • Kopieerbaar

Oren, slurven en slagtanden: Adaptatie bij olifanten
Olifanten leven verschillende gebieden – van de open savannes, dichte bossen, vochtige subtropische bossen 
tot aan woestijngebieden – en ze hebben zich op verschillende manieren aangepast om te overleven. Ze hebben 
zich aangepast aan de temperatuur, het klimaat en de verschillende manieren om water en eten te vinden. 

Hoe houden olifanten zichzelf koel?
 
Olifanten leven in gebieden waar het wel 50°C  kan worden. 
Ze moeten zichzelf snel kunnen afkoelen om hun lichaamstem-
peratuur hetzelfde te houden. Als ze dit niet kunnen, zouden 
ze kunnen sterven.  Als het erg warm is beginnen vele dieren, 
maar ook mensen, te zweten, wat ervoor zorgt dat de huid snel 
afkoelt. Maar olifanten kunnen dit niet omdat ze geen zweet-
klieren hebben. In plaats daarvan hebben olifanten hun eigen 
afkoeltechniek ontwikkeld. Deze meeste volwassen olifanten 
zijn vrijwel kaal en hebben een gerimpelde huid die ervoor 
zorgt dat ze het niet te warm krijgen. 

Door al deze rimpels word het huidoppervlakte van de olifant 
groter zodat ze meer warmte kwijt raken. En wanneer een 
olifant een lekker koel bad of douche neemt, blijft er veel water 
achter in de rimpels en kreukels van zijn huid, waardoor het 
langer duurt voordat het water verdampt. 

Olifanten gebruiken meestal hun oren om af te koelen. Door 
met hun oren te flapperen kunnen ze de temperatuur van hun 
bloed met meer dan 5°C laten afkoelen. In die oren zitten veel 
aders waar het bloed door stroomt. Het bloed in zijn lijf stroomt 
door de aders in zijn oren waar het afkoelt en stroomt daarna 
weer terug zijn lijf in. Je zult een olifant vaak tegen de wind 
in zien staan met zijn oren uitgespreid, zodat de wind lekker 
om zijn oren waait. Omdat olifanten in verschillende gebieden 
leven, gebruiken ze andere dingen om hun lichaamstempera-
tuur te regelen. Afrikaanse olifanten die op de hete savannes 
leven hebben hele grote oren en heel veel rimpels. Maar Afri-
kaanse olifanten die in de bossen leven hebben veel kleinere 
oren omdat ze veel meer in de schaduw van de bomen kunnen 
lopen. Omdat de Aziatische olifanten leven in de koele vochtige 
tropische regenwouden zijn hun oren veel kleiner en is hun 
huid veel gladder dan hun familie in Afrika. 

Andere aanpassingen van de olifanten
 
Olifanten zijn de enige levende zoogdieren die een slurf heb-
ben, ze behoren bij een groep slurfdieren die wij Proboscidea 
noemen. Vroegere Proboscideas hadden een klein lijf en een 
kleine slurf. Het grootste voordeel van de moderne olifanten 
is hun gigantische afmeting waardoor ze heel weinig vijanden 
hebben. Olifanten zijn zo groot dat de meeste roofdieren ze niet 
proberen te pakken. Maar natuurlijk heeft groot zijn ook zijn 
nadelen. Omdat ze zo hoog zijn (soms wel 3 meter) en een hele 
korte nek hebben, is het voor olifanten heel erg moelijk om naar 
water en voedsel te reiken op de grond en boven hun hoofd.

 
Dus is de lange slurf van de olifant een wel heel erg handig 
hulpmiddel. Door het ontwikkelen van zo’n lange slurf kunnen 
olifanten nu veel beter bij blaadjes, takken en ander voedsel 
wat hoog hangt, waar normaal gesproken alleen giraffen met 
hun lange nek bij kunnen. Het meeste voedsel voor de olifanten 
die in de tropische regenwouden wonen, is te vinden in de 
bomen zo’n 2 meter boven de grond.

Natuurlijk kunnen olifanten nog veel meer met die lange slurf. 
Ze gebruiken hun slurf als een breekijzer om zacht hout te 
breken. In het droogteseizoen, als er weinig water te vinden is, 
boren olifanten diepe gaten met hun slurf langs de rivieroevers. 
Ze woelen met hun slagtanden door aarde en stenen op zoek 
naar zout en mineralen die ze nodig hebben.
 
De zogenaamde “woestijnolifanten”, die in de woestijn van 
Namibië leven, zijn geen aparte groep of soort. Maar ze hebben 
zich wel aangepast aan de droge en zanderige omgeving. Deze 
woestijnolifant weegt veel minder en heeft langere poten zodat 
ze langere afstanden kunnen afleggen om water te vinden.

Verschillen in olifant oren

Afrikaanse savanne 
olifant

Afrikaanse bos 
olifant

Aziatische olifant

Toen en nu

Tekening van een Proboscideas, zo’n 
35 miljoen jaar geleden.

Afrikaanse olifant, 1 van de 3 
soorten olifanten die momenteel 

op aarde leven.


