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  LES 1    P A S  O P :  I K  V E R D E D I G  M E !

Als planten belaagd worden, kunnen ze niet vluchten. Daarom is het belangrijk dat ze strategieën 
ontwikkelen om zich te verdedigen. Veel planten verdedigen zich met gifstoffen. Dit is het 
resultaat van de evolutie. Planten die vies smaken, hebben meer kans om te overleven en hun 
genen door te geven aan toekomstige generaties dan planten die niet vies smaken (en dus sneller 
opgegeten zullen worden).
De aardappel is een voorbeeld van een plant die giftig is, althans zolang de knol niet gekookt, 
gebakken of gefrituurd is. Dat is ook de reden waarom veel mensen in de 16e eeuw, toen de 
aardappel vanuit Zuid-Amerika in Europa geïntroduceerd werd, geen aardappels wilden eten. Ze 
dachten: ‘Als de rauwe knol giftig is, zal hij gekookt ook wel niet gezond zijn.’ Pas toen in de 18e 
eeuw veel veeboeren noodgedwongen akkerbouwers werden (vanwege de massale veepest) en 
graan bovendien te duur werd, gingen mensen aardappels verbouwen en eten.
Andere manieren waarop planten zich verdedigen tegen vijanden zijn stekels, doornen en 
netelharen. Een netelhaar ziet er vrij onschuldig uit, maar aan de punt ervan zit een weerhaakje. 
Binnen in de netelhaar loopt een kanaaltje waardoor gifstoffen lopen die in de prooi of vijand 
worden geïnjecteerd als de haar aangeraakt wordt.

In tegenstelling tot planten kunnen dieren wel op de vlucht gaan voor hun vijanden. Maar veel 
dieren zijn te klein of te langzaam om aan rovers te ontsnappen. Daarom gebruiken ook zij 
slimme manieren om zich te beschermen. Egels, zee-egels en stekelvarkens hebben bijvoorbeeld 
stekels, zodat een rover het niet in zijn hoofd haalt om hen op te eten. Andere dieren hebben 
een ingebouwd harnas van schubben of hoornplaten. Gepantserde vissen zijn onder andere het 
zeepaardje en de draakvis. De meeste schaaldieren, zoals de kreeft, hebben een taai uitwendig 
skelet. 
Inktvissen brengen aanvallers in verwarring met een inktwolk die ze uitstoten op het moment dat 
ze gaan vluchten. Stinkdieren besproeien hun vijanden met een stinkende vloeistof. Vijanden raken 
door de enorme stank, die je op meer dan een kilometer afstand kunt ruiken, in ademnood en 
druipen af. Spitsmuizen scheiden bij gevaar een stinkende vloeistof af die zo vies is dat rovers hen 
niet meer durven te eten.
Sommige reptielen, vissen en amfi bieën produceren gif en bijten hun belager wanneer ze in nood 
zijn. Het giftigste amfi bie is de gouden pijlgifkikker. Hij is minstens twintig keer zo giftig als welk 
amfi bie ook. De meest giftige vis is de steenvis (zie de foto op de laatste pagina van deze les). Hij 
is slechts vijfendertig centimeter maar kan dodelijk zijn voor een mens als die erop gaat staan.

Veel rupsen beschermen zich tegen hun vijanden door middel van een schutkleur. Met een 
schutkleur val je niet op in je omgeving. De kleuren en de patronen zijn bijna gelijk aan het blad 
of de boomtak waarop de rups leeft. Door hun schutkleur blijven veel rupsen onopgemerkt en 
kunnen ze uitgroeien tot een vlinder.
Dieren die zich onzichtbaar maken voor hun vijanden of hun prooi, maken gebruik van 
camoufl age. Sommige soorten imiteren niet alleen de kleur van hun omgeving (zoals de rups), camoufl age. Sommige soorten imiteren niet alleen de kleur van hun omgeving (zoals de rups), 
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maar ook de vorm van allerlei voorwerpen, zoals een steen of een tak.
Sommige dieren zorgen ervoor dat ze er juist heel gevaarlijk uitzien, zodat vijanden het alleen al bij 
de aanblik op een lopen zetten. Dit wordt mimicry genoemd. Vooral insecten doen dat. Insecten 
zonder angel bootsen wespen (met angel) na.
Ook de nepogen op de vleugels van de dagpauwoog hebben een afschrikwekkende functie. 
Met de donkere vlekken op zijn vleugels bootst de vlinder de ogen van een vogel na. Vogels zijn 
natuurlijk veel groter en gevaarlijker dan de vlinder en bovendien zijn grootste vijand. Door zich 
als vogel te vermommen hoopt hij zijn vijanden af te schrikken. Als de dagpauwoog zijn vleugels 
ingeklapt heeft, lijkt hij op een dor blad.

  LES 2    E E N  E I G E N  H U I S

Veel dieren hebben een schuilplaats, waar ze veilig zijn voor rovers, waar ze naartoe kunnen 
vluchten als het extreem slecht weer is en waar ze hun eieren kunnen leggen en hun jongen 
kunnen grootbrengen. Zoogdieren graven vooral een hol om zichzelf te beschermen tegen rovers 
en bij slecht weer. Maar sommige leven vrijwel altijd onder de grond, zoals de mol die zelden de 
zon ziet. Die schuilplaatsen hebben vaak een speciale naam.

dier  schuilplaats
mol   rit
konijn  pijp
haas  leger
das  ketel
bever  burcht
vos  aard

Sommige dieren zijn te langzaam om snel naar hun hol te kunnen vluchten als er onraad is en 
dragen daarom hun huis altijd met zich mee. Schildpadden kruipen weg in een pantser dat van 
been is gemaakt en dat in feite deel uitmaakt van het skelet. En vrijwel alle weekdieren zijn 
beschermd door een schelp of een huisje, zoals de oester of de slak.

Praktisch alle vogels bouwen een nest voor hun eieren. Het varieert van een ondiep kuiltje in de 
grond tot kunstig gevlochten hangnesten (bungelend aan een tak) en bouwsels van opgedroogde 
modder. Enkele vogels maken een gemeenschappelijk nest. Zo is er een Afrikaanse vogelsoort die 
nesten bouwt waar wel 300 broedparen hun eieren in kunnen leggen.
De grootste nesten bouwen arenden. Zij voegen er elk jaar weer nieuw materiaal aan toe, zodat 
het alsmaar uitdijt. Een arendsnest kan wel drie meter breed en zes meter hoog worden.
Maar ook de bever kan er wat van. Wanneer hij zijn burcht bouwt, verandert de bever zijn 
leefomgeving meer dan welk dier ook (behalve de mens). Ondanks dat hij maar klein is, kan de 
bever hele bomen vellen om rivieren af te dammen. Zo kan hij een kunstmatig meer creëren 
om in te leven. De langste beverdam die ooit gevonden is, was 700 meter lang, gebouwd in de 
Verenigde Staten.

Insecten bouwen ingenieuze schuilplaatsen die vaak vele malen groter zijn dan zijzelf. Honingbijen 
maken een raat, een bouwsel van twee lagen met zeskantige cellen, voor de honing en het 
broedsel. Als er een indringer komt, zal de honingbij hem steken. Dat betekent wel meteen het 
einde van de honingbij, die sterft nadat hij iemand gestoken heeft. Hij offert zich op voor de 
koningin.
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Een minstens zo bijzonder bouwwerk als de bijenraat is de termietenheuvel. Termietenheuvels 
worden gemaakt van modder en gras. De meeste heuvels zijn twee of drie meter hoog, maar 
sommige zijn wel tien meter. Binnen in de heuvel is een doolhof van gangen en kamers. Er zijn 
broedkamers, kamers voor soldaten en werksters en een kamer voor de koningin. Verder is er een 
systeem aangelegd voor luchttoevoer en –circulatie. Het is erg belangrijk dat de temperatuur in de 
termietenheuvel constant blijft, zo’n 35 graden, omdat bij een te hoge of te lage temperatuur de 
jongen in gevaar kunnen komen.
Dierentuin Artis in Amsterdam is de enige dierentuin ter wereld met een termietenheuvel. Hij 
is 90 centimeter hoog, weegt 200 kilogram en er wonen circa 40.000 termieten, een koning 
en een koningin. Er is een sloot om de heuvel heen gegraven, zodat de termieten niet kunnen 
ontsnappen. In Berlijn zijn ze namelijk wel ontsnapt en hebben daar in een groot gebied rondom 
de heuvel (circa 500 meter) planten en gebouwen beschadigd. De meeste termietensoorten leven 
in Afrika, Azië en Oceanië.

  LES 3    H O E  B O U W  J E  E E N  M E N S E N N E S T ?

Voor de schuilplaatsen die mensen bouwen, gebruiken ze verschillende soorten bouwmaterialen, 
zoals steen, baksteen (van gebakken klei), hout, bamboe, stro of tentdoek. Welk materiaal 
ze gebruiken is onder andere afhankelijk van de materialen die beschikbaar zijn en van de 
omstandigheden: moet het huis beschermen tegen extreme temperaturen, harde winden, felle 
zon? En moet het permanent blijven staan of is het praktischer als je het snel kunt afbreken en 
elders weer opbouwen?
Een solide huis bouw je door gebruik te maken van stevige vormen. De driehoek is een heel 
stevige vorm. Bij veel constructies wordt de driehoek als grondvorm gebruikt. Driehoeken hebben 
een stevige basis en zijn vormvast; een vierkante of rechthoekige vorm is veel makkelijker te 
vervormen dan een driehoek. De driehoeksvormen zien we onder andere in klimrekken, bruggen, 
vakwerkhuizen en daken. Maar ook tenten en piramides hebben de vorm van een driehoek.
De piramide van Cheops, bij de Egyptische stad Cairo, wordt zelfs beschouwd als een van de 
Zeven Wereldwonderen. De piramide werd gebouwd in het jaar 2540 voor Chr. en was 4000 jaar 
lang het grootste gebouw ter wereld. Het is 146 meter hoog en bevat 2,3 miljoen blokken steen, 
waarvan sommige 15 ton wegen. De piramide is de enige van de Zeven Wereldwonderen die nog 
overeind staat. De andere (waaronder de vuurtoren van Alexandrië en de Kolossus van Rhodos) 
hadden lang niet zo’n stevige basis.
Een ander bouwwerk in de vorm van een driehoek met een brede basis is de Eiffeltoren in Parijs. 
De Eiffeltoren werd gebouwd ter ere van de Wereldtentoonstelling die in 1889 in Parijs gehouden 
zou worden. Men wilde een zo hoog mogelijke toren bouwen van ijzer, een materiaal dat in die 
periode nog vrij nieuw was. Aanvankelijk werden er hoofdzakelijk fabrieken van ijzer gebouwd, 
maar later ook bruggen, viaducten en sluizen. Het was een vorm van massaproductie waarbij de 
elementen van gietijzer werden gegoten en op de bouwplaats in elkaar werden gezet. Op die 
manier is ook de Eiffeltoren gebouwd.
De Eiffeltoren bestaat uit 15.000 stukken ijzer die met 2,5 miljoen klinknagels aan elkaar zijn 
geklonken. De toren is 300 meter hoog en er hebben zo’n 300 monteurs aan gewerkt die zeker 
geen last van hoogtevrees moesten hebben. Rekening houdend met de grootte is de Eiffeltoren 
een buitengewoon licht bouwwerk. Als je de Eiffeltoren zou verkleinen totdat hij 30 centimeter 
groot was, zou hij maar 7 gram wegen. Zo zuinig is er met het ijzer omgegaan. Je kunt zeggen dat 
de Eiffeltoren het lichtste bouwwerk ter wereld is.
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De bedoeling was dat de toren na twintig jaar weer afgebroken zou worden, maar hij staat er nog 
steeds. In eerste instantie had de toren helemaal geen functie; hij diende alleen om grandeur uit te 
stralen. 
Inmiddels wordt de toren gebruikt voor weer- en sterrenkundige waarnemingen en voor telegrafi e 
en radio-omroep. En het is natuurlijk de belangrijkste toeristische trekpleister van Parijs.

De meeste huizen worden niet van ijzer gemaakt maar van steen. Maar ijzer en andere metalen 
worden wel gebruikt bij de bouw. Spijkers, schroeven, bouten en moeren zijn nodig om materialen 
met elkaar te verbinden. Kozijnen (van metaal, hout of kunststof) en scharnieren houden 
deuren en ramen op hun plaats. En voordat er een betonvloer gestort kan worden, wordt er een 
vlechtwerk van ijzer gemaakt dat de betonnen vloer extra stevig maakt. Dit wordt gewapend 
beton genoemd. Dankzij het ijzer heb je een minder dikke betonlaag nodig voor een stevige vloer.
De uitvinding van het gewapend beton (in 1885) zorgde ervoor dat men hogere gebouwen kon 
gaan maken, omdat ook de etagevloeren van gewapend beton gemaakt konden worden. Toen 
een paar jaar later de passagierslift werd uitgevonden, werd het mogelijk om wolkenkrabbers te 
bouwen. De eerste wolkenkrabber van Europa werd gebouwd in 1898 en is 43 meter hoog. Hij 
wordt Het Witte Huis genoemd, staat in Rotterdam en is als een wonder vrijwel ongeschonden 
de oorlog doorgekomen. Inmiddels is Het Witte Huis in hoogte uiteraard voorbijgestreefd door 
vele andere gebouwen. Het hoogste gebouw van Nederland is nu 165 meter hoog en staat ook in 
Rotterdam (zie de foto bij les 2, opdracht 6).

In Nederland worden veel gebouwen en huizen gebouwd door stenen in verband op elkaar te 
stapelen en ze aan elkaar vast te metselen met cement (een elastisch mengsel van gebakken en 
gemalen klei en water). Dit wordt stapelbouw genoemd.
De oude Grieken waren de eersten die cement gebruikten om stenen aan elkaar vast te maken. 
De Romeinen verbeterden later het recept. Dankzij cement konden de Grieken en Romeinen grote 
tempels, arena’s en aquaducten bouwen.
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