Antwoordenvel bij de tekst ‘Complete ecosysteempjes, ook op het menu?’
1.

……………………….

2.

Eigen antwoorden

3.

………………………………..

4.

Bijvoorbeeld:
- Heeft Chantal alle lego wat we hebben geïnventariseerd?
- Alsmaar, continu, immer, gedurig en kapsel betekenen ongeveer hetzelfde als
permanent.
- Kamermeisje, pizzabakker, kok, receptionist, ober, afwasser, sommelier, bartender,
ijscoman, scheepskok werken in de horeca.
- Samen, gezellig, met anderen en trio horen niet bij solitair.

5.

Eigen antwoorden

6.

………………………….

7.

Eigen antwoord

8.

…………………………..

9.

Bijvoorbeeld: Door de opwarming van het klimaat vestigen zich allerlei planten en dieren
zich in ons land die voorheen in warmere streken groeiden. Een voorbeeld is de
wasroos, een dier dat nu kan leven in Zeeland en misschien ook eetbaar is in de
restaurants.

10. A. Dier- of plantensoorten.
B. Het warmer wordende klimaat.
C. - Het is een anemoon.
- Het is een dier.
- Anemonia viridis is de wetenschappelijke naam
- Voor ons heet de wasroos groene anemoon.
- De wasroos komt veel voor in wateren die onder invloed staan van de warme
golfstroom.
D. Het water was te koud (te koel) en de zeeanemonen konden zich niet vasthechten
aan de bodem van zand.
E. Hard, rotsig substraat.
F. Kleine kolonievormende dieren met 72 tot 192 tentakels – solitair levende, grotere
dieren met 192 tot 384 grijparmen.
G. Zich voeden, naar de mond brengen, verorberen.
H. Bij aanraking van de tentakels (grijparmen) scheidde deze een giftige stof uit
waardoor het plankton verlamd raakt.
I. Wasrozen, wieren, plankton, visjes, garnaaltjes, krabbetjes.
J. Gefrituurde wasrozen
K. Dat de wasroos binnenkort ook op met menu in de Zeeuwse restaurants zal staan.

11. A. Door opwarming en stukken steen groeit de wasroos in de Noordzee.
B. Wasroosfeiten
C. Veel voorbeelden of verschillende voorbeelden.
D. Dieren of planten van dezelfde soort die bij elkaar wonen. Ze leven in groepjes bij
elkaar.
E. De Noordzee wordt warmer.
F. Hij kan zich verplaatsen door zijn zuigvoet los te maken en een andere, betere plek te
zoeken.
G. ..6.., ..16.., ..16.., 32..
H. Visjes, garnaaltjes en krabbetjes raken niet verlamd door de aanraking met de
grijparmen (ze beschikken over een slijmlaag waardoor het gif hen niet raakt).
I. Het is misschien een goed idee om gefrituurde wasrozen aan te bieden in
restaurants.
J. Symbiose
K. Eigen antwoorden. De opwarming van het klimaat is niet positief en zal grote
gevolgen hebben voor het leven in Nederland.
L. Eigen antwoorden

