Ons koraalrif
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Baracuda

Roofdier of prooidier?
Hoe heet deze vis? Wat eet het? (kijk naar de tanden en je kan het zien). Noemen we deze
vis een roofvis of een prooivis?
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Hawksbill / Karetschildpad / karèt

Leatherback / Lederschildpad / Drikil

De 4 schildpadden die rondzwemmen in onze zee
Wat voor eters zijn het?
De Green Turtle is een herbivoor (zeegras, wier)
De andere schildpadden zijn carnivoren
(kwallen, sponzen, schelpdieren, krabben)
Herbivoren, carnivoren, omnivoren??
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Loggerhead.
Eet in dit filmpje kwal.
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planten

algen
zeegras

wier

We hebben niet alleen dieren in de zee, maar ook planten.
Algen, zeewier, zeegras.
Algen kunnen zo klein zijn dat je ze niet ziet, maar het water krijgt dan wel een groene
kleur
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walvishaai
hamerhaai

herbivoor / carnivoor / omnivoor?
En deze dieren?
De foto linksonder is een?... Hamerhaai. Een roofdier, net zoals de barracuda. Het eet
vooral vis.
De foto rechtsboven is een…? (walvishaai) Wat eet het? Een enorm dier (het grootste wat
in zee rond Curacao rondzwemt) en het eet het kleinste, namelijk plankton.
De walvishaai wordt gemiddeld 12 meter lang (soms zelfs 15 meter!!)
Plankton zijn hele kleine diertjes en plantjes in het water, dus pasgeboren visjes, kwalletjes,
kreeftjes, etc. Maar ook kleine plantjes (zoals ‘algen’)
Een walvishaai is dus een alleseter, (een omnivoor)
Let op de duikers op beide foto’s!! Straks gaan we nog zien dat veel mensen wel bang zijn
voor haaien, maar dat ze mensenvlees niet lekker vinden. Het is een fabeltje dat ze mensen
aanvallen.
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plankton

diertjes
plantjes
Ken je spongebob……
Wat is plankton?
Hele kleine plantjes en diertjes. Bijvoorbeeld baby visjes, garnaaltjes, krabbetjes, etc
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herbivoor / carnivoor / omnivoor?
Hoe heet dit dier?
Waar op Curacao kan je het vinden/ waar leeft het?... Baaien (spaanse water, etc), vooral
waar zeegras groeit
Vleeseters (kwallen, schelpdieren, krabben)
Want het eet?... Zeegras, dode bladeren…. herbivoor!
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Filmpje Karko
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Papegaaivis / Gutu

Gutu/ Papegaaivis is een algeneter, dus een ……..? (herbivoor)
Ze zorgen ervoor dat de rotsen en koralen onder water niet bedekt worden met een dikke
groene laag van plantjes/ algen.
Ze zijn dus belangrijk, want ze houden het water schoon en helder
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Dit filmpje wil ik laten zien, omdat het zo grappig is
Ze eten de algen/ plantjes van de rotsen en koralen af en eten dan per ongeluk ook kleine
steentjes.
Dit wordt vermalen in hun maag en ze poepen het uit….
Eerst filmpje laten zien, dan conclusie:
Als je dus met je voeten in het zand zit of je speelt op het strand, dan is dat eigenlijk de
poep van Gutu…
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Grappig.
Ze eten de algen/ plantjes van de rotsen en koralen af en eten dan per ongeluk ook kleine
steentjes.
Dit wordt vermalen in hun maag en ze poepen het uit….
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Grappig detail, daarom vind ik Gutu zulke geweldige dieren.
Ze maken een cocon, slijmballon als ze ‘s avonds gaan slapen.
De roofdieren kunnen ze dan minder makkelijk vinden (ruiken) en bacterien komen minder
makkelijk op hun lichaam.
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De Gutu is een herbivoor
Maar de Gutu wordt ook gegeten.
Hoe heet de vis? Murene
De murene is dus een : carnivoor / predator!
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Wat weten jullie over haaien?

Hebben jullie wel eens iets slechts gehoord over haaien? En denken jullie dat dit waar is?
Haaien zijn geen monsters en eten geen mensen. Ja, ongelukken gebeuren wel eens en
mensen raken soms gewond, maar dit komt meestal doordat de haai deze persoon verward
met het eten. Een surfer lijkt vanaf de onderkant bijvoorbeeld heel veel op een
zwemmende zeehond.
Welke woorden schieten er in jullie hoofd als je denkt aan haaien? –
Deze vraag kan aan het eind van de presentatie worden herhaald, om te kijken of de
associaties zijn veranderd. -
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kieuwen
vinnen

Haaien zijn vissen want zij hebben ook kieuwen.
Hier zie de kieuwen van dichtbij.. Het water komt door de mond binnen en wordt door de
kieuwopening weer naar buiten gedrukt. Dit is het deel van de kieuwen die je aan de
buitenkant kunt zien. De meeste haaiensoorten moeten blijven zwemmen om te kunnen
ademen, maar bepaalde soorten kunnen rustig op de bodem liggen en het water over hun
kieuwen heen pompen.
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Tanden

veel haaiensoorten zijn carnivoren, Vleeseters dus. Haaien eten vaak andere vissen,
schildpadden, zeezoogdieren, vogels, zeeslangen, Karko, kwallen (jellyfish) en soms zelfs
andere haaien. Maar niet alle haaien eten grote dieren. Reuzenhaai, walvishaaien en
mantaroggen eten alleen maar plankton, wat ze filteren uit het water.
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Haaien hebben 6 zintuigen

Wat is een zintuig? ....
Laat de leerlingen zintuigen aanwijzen/ noemen.
Ogen, oren, neus, smaak, huid (gevoel)
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De 5 zintuigen die wij ook hebben:
Neus: ruiken
Ogen: zien
Huid: voelen, pijn,
warm & koud

Oren: horen
Tong/ mond: proeven
Nadruk op de huid en proeven/mond.
Hoe ruikt een haai?
Haaien kunnen heel erg goed ruiken. Zijn neusgaten zitten aan de zijkanten van hun spitse snuit. Hierdoor kunnen zij herkennen vanaf
welke kant de geur hun neus binnen komt. Op deze manier weten zij van welke kant de geur komt en zwemmen zij recht op hun doel af.
Vooral bloed kunnen zij heel makkelijk opsporen. De witte haai kan een druppel bloed ruiken in wel 4,6 miljoen liter water. Hij gebruikt
zijn neus vooral voor het opsporen van prooien op grote afstand. Voor het opsporen van prooien op een kleine afstand gebruiken zij hun
andere zintuigen.
Hoe hoort een haai?
Haaien kunnen goed horen. Dit doen zij op twee verschillende manieren. De eerste is via de twee openingen in de zijkant van de kop. Dit
zijn twee gaten die rechtstreeks naar het binnenoor gaan. Dit is de plek waar trillingen worden omgezet naar signalen naar de hersenen.
De tweede manier van horen is door middel van kleine haartjes op de zijkant van zijn lichaam. Dit heet de zijlijn. In allemaal kleine
kommetjes zitten heel veel haartjes. Door geluiden uit de omgeving gaan deze haartjes trillen en daardoor weet een haai wat er
gaat gebeuren Haaien weten zelfs wanneer het gaat onweren of wanneer er een orkaan aan gaat komen, nog voor dat het is begonnen.
Dit biedt hem de kans om te vluchten naar diepere wateren.
Hoe ziet een haai?
Haaien kunnen redelijk goed zien. De ogen zijn bijna gelijk aan die van een mens. Hun ogen hebben ook een netvlies, een ooglens en een
hoornvlies. Natuurlijk zijn zijn ogen wel iets anders dan die van ons. Een haai heeft namelijk geen oogleden. Hij hoeft ook niet te
knipperen want het water van de zee reinigt de ogen.
De ogen zijn ook nog op een andere manier aangepast aan de zee. Aan de binnenkant van het netvlies zit een weefsel die ervoor zorgt
dat alle licht twee keer wordt gereflecteerd op het netvlies. Hierdoor kunnen zij goed kijken onder water, maar omdat hun andere
zintuigen zo goed zijn, is zien niet het belangrijkste. Daarnaast hebben sommige soorten haaien een soort derde ooglid, dit is een soort
extra dik oogvlies, wat de ogen bedekt wanneer zij een prooi aanvallen. Dit geldt overigens niet voor alle haaien.
Hoe voelt een haai?
Net als de mens kunnen haaien voelen. Voelen is onder te verdelen in drie soorten. Als je een haai zou aanraken dan voelt hij dat. Dit
heet net als bij een mens een tastzintuig. Ook kunnen zij het verschil voelen tussen warm en koud, dit heet termoceptie. Net als een
mens kunnen zij pijn hebben. Dit is de derde soort voelen en heet het pijnzintuig.
Tong/ mond: proeven
Haaien hebben hele gevoelig smaakpapillen en gebruiken deze vaak om te kijken of iets eetbaar is.
Mensen worden door haaien niet gezien als eetbaar. Haaien hebben nu eenmaal geen handen om iets te voelen, dus moeten ze het wel
met hun mond kijken wat iets is, als ze het niet zeker weten. Ongelukken met haaien gebeuren wanneer de haai niet zeker weet of een
mens eten is of niet en dan met hun mond voelen. Na het gevoeld te hebben laten ze los, omdat een mens niet goed smaakt. Dit is altijd
een lastig verhaal om over te brengen, maar het is belangrijk om nogmaals te herhalen dat haaien niet opzettelijk jagen op mensen.
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… maar de haai heeft nog een zintuig,
de ampulae van Lorenzini
het voelen van elektriciteit, zoals de hartslag van een
prooivis

Haaien hebben een zogenaamd zesde zintuig, omdat zij elektrische impulsen in het water
kunnen voelen. De ampullen van Lorenzini (zwarte poriën onder op de snuit) zijn het
zintuig waarmee elektrische signalen worden opgevangen.
Zoals een ECG-apparaat in een ziekenhuis je hartslag kan meten, kan een haai de hartslag
en andere spieren in het prooidier opvangen.
(Ieder levend wezen zend kleine elektrische signalen af en dit geeft haaien nog een extra
manier om hun voedsel mee te vinden. Metalen voorwerpen, zoals de propellers op een
boot, geven ook elektrische signalen af. Hamerhaaien en sommige andere haaiensoorten
kunnen daadwerkelijk de kleinste signaaltjes oppikken van prooi dat zich heeft ingegraven
in het zand, om zich te verstoppen. Hoe meer een actieve jager een soort is, hoe meer
ampullen deze op zijn snuit heeft)
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Waar wonen haaien?
mangrove
oceaan

zandbodem
koraalrif
- lemonshark, whaleshark, blacktip, nurseshark

21

wie-eet-wie

Een andere term voor wie-eet-wie is een ‘voedselketen’.
Een voedselketen begint altijd bij planten. Zonder planten zouden ook wij geen eten
hebben.
Want ook al eet je vlees, het vlees dat je eet, heeft ooit zelf planten (bv gras) gegeten.
Bijvoorbeeld een hamburger komt van een koe en die koe heeft gras op.
Dus: een plant wordt gegeten door een planteneter (herbivoor) en de herbivoor wordt
gegeten door een vleeseter (carnivoor), enzovoort
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wie-eet-wie
carnivoor

carnivoor
herbivoor

planten

Onze wetenschappers/ scientists gebruiken vaak deze afbeelding/ figuur, de vorm van een
piramide
Er zijn heel veel planten (onderaan), Kleine diertjes, karko, Gutu eten de planten. De kleine
diertjes, Karko en Gutu worden weer gegeten door grotere vleeseters, enzovoort
En helemaal bovenaan de toppredator, in dit voorbeeld een haai.
Ken je ook een kringloop op het land? Bijvoorbeeld: planten worden gegeten door rupsen,
rupsen door Troepiaal, Troepiaal door Kinikini of Warawara.
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wie-eet-wie
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C

2

B

wie-eet-wie
1

3

A

Zet op je antwoordblad de dieren in de juiste volgorde..
Welk dier (1, 2 of 3) moet worden ingevuld bij ‘A’?
Etc…
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wie-eet-wie

Er zijn steeds minder haaien in de oceanen.
Sommige soorten zijn zelfs bijna helemaal verdwenen/ uitgestorven.
Wat gebeurt er in de natuur als er gaan haaien meer zouden zijn?
Wat gebeurt er met het aantal barracuda’s als er geen haaien zijn? Meer barracuda’s, want
ze worden niet opgegeten.
Wat gebeurt er met het aantal Gutu’s als er meer Barracuda’s zijn? Meer Barracuda’s
betekent minder Gutu…
Wat gebeurt er als er minder Gutu’s zijn? Meer algen
Dus de hele voedselketen raakt uit balans/ raakt in de war
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Ze eten vissen die
• zwak
• ziek
• oud zijn

Zij zijn samen met ander grote vissen, verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van het
ecosysteem. Ze eten de oude, zieke of zwakke vissen op en houden zo het systeem gezond
en gaan overbevolking tegen van de dieren onder hen in de voedselketen. Het is belangrijk
dat ieder onderdeel van de voedselketen in balans is, om het hele ecosysteem gezond te
houden.
* Op sommige plekken hebben wetenschappers bijvoorbeeld gevonden dat koralen zwaar
beschadigd zijn op plekken waar haaienpopulaties sterk zijn afgenomen. Zonder de haaien
kunnen de vissoorten die zij normaal zouden opeten, namelijk zelf heel veel kleinere visjes
eten, waardoor die ook verminderen. Als deze visjes dan niet meer genoeg voedsel zijn
voor de grotere vissen, gaan deze achteruit en komen er weer meer kleine visjes. Maar
hierdoor gaat het voedsel dat zij eten, zoals bijvoorbeeld koraal, hard naar beneden,
enzovoorts. Op deze manier hebben haaien effect op alle niveaus van de voedselketen en
het hele ecosysteem.
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wie-eet-wie

Er zijn steeds minder Gutu.
Op sommige plaatsen rond Curacao zie je ze bijna niet meer. Of je ziet alleen de kleine
Gutu.
Omdat de grotere Gutu’s allemaal zijn weggevangen
Wat gebeurt er in de natuur als er geen Gutu meer zouden zijn?
Wat gebeurt er met het aantal barracuda’s als er geen Gutu’s zijn? Minder barracuda’s,
want ze hebben minder voedsel
Wat gebeurt er met het aantal haaien als er minder Barracuda’s zijn? Meer Barracuda’s
betekent minder haai…
Wat gebeurt er als er minder Gutu’s zijn met de planten (algen, wieren)? Meer algen en
wieren.
Dus de hele voedselketen raakt uit balans/ raakt in de war
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Papegaaivis/ Gutu
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Hier zie je dus wat er gebeurt er als er minder Gutu’s zijn met de planten (algen, wieren).
Meer algen en wieren.
Dus de hele voedselketen raakt uit balans/ raakt in de war
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Nos
palu di mangel
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Mangroves komen voor op de grens van land en water.
In het Engels noemen we deze gebieden Wetlands
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Wie weet waar mangroves op curacao voorkomen?

1.
2.
3.
4.
5.

Megapier/ Parter euwensweg
Spaanse water (Herken je de tafelberg?)
Salina (Nu is het volgebouwd, maar je ziet nog steeds randen met Mangrove)
Zoutpannen bij Jan Kok of bij Jan Thiel
Piscaderabaai
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Wie weet waar mangroves voorkomen op de wereld?
Watertemperatuur:
24-27ᵒ C
Tropisch klimaat

(in gebieden waar tropisch regenwoud groeit)

Bodem van modder

(niet alleen rotsen)

Geen sterke stroming

Belangrijk zijn de ‘voorwaarden’ waarbij Mangroves voor kunnen komen
(Temperatuur, bodem met modder, geen sterke stroming)
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Elk organisme heeft zuurstof nodig…

Waarom hebben we deze 2 foto’s naast elkaargezet?
Elk levend organisme (dier, plant) heeft zuurstof nodig.
Een boom heeft wortels, maar die staan in de modder (zonder zuurstof).
Net als de snorkel zorgen de luchtwortels dat de wortels in de bodem zuurstof krijgen.
Slim!
De uitsteeksels zijn dus geen nieuwe plantjes (geen stekjes), maar luchtwortels
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Rode Mangrove / Mangel tan

Er bestaan meer dan 60 soorten Mangrove in de wereld.
Op Curacao hebben we 3 soorten
Deze noemen we de Rode Mangrove/ Mangel tan.
Let op de wortels. De boom staat zo stevig in het water en in de bodem
En het zijn luchtwortels.
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Zwarte Mangrove / Mangel blanku

De tweede soort:
Verwarrend want in het Nederlands heet het Zwarte Mangrove en in het Papiamentu
Mangel Blanku. Beetje onhandig dus.
Je herkent deze mangrove aan de luchtwortels die uit de grond omhoog groeien
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Witte Mangrove/ Mangel Blanku (Fofotí)/ Buttonwood

Dit is eigenlijk geen mangrove, maar lijtk er wel op.
Hij groeit niet in het water, maar een einde van het water af.
Zo heeft hij geen natte voeten en heeft dus ook geen luchtwortels nodig
Ook deze wordt in het Papiamentu Mangel blanku genoemd (of Fofotí). Dat is dus een
beetje verwarrend.
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De rode mangrove staat altijd met zijn voeten (wortels) in het water
De zwarte mangrove precies op de grens, met hoog water staat hij in het water, met laag
water staat hij op het droge…
De witte mangrove groeit achter de rode en zwarte mangrove. Wel bij baaien zoals
Piscaderabaai, maar hoger (en dus droger)
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En natuurlijk veel soorten vissen!
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Mangroves is de kraamkamer voor vis

Mangrove is heel belangrijk voor het koraalrif/ de zee.
Veel vissen van het rif leggen hun eitjes in de mangroves. De jonge visjes zijn daar veilig,
tussen de wortels.
Een roofvis kan ze zo minder makkelijk vangen.
En als de visjes ouder en groter zijn gaan ze naar het koraalrif
Zonder de mangroves zouden er veel minder koraalvissen zijn
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voedselketen
• Wie wordt gegeten door wie?

Een voedsel keten is een ketting van welk organisme wordt gegeten door welk ander
organisme.
Een simpele keten uit de mangroves: mangrove bladeren -> rups -> troepial
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Een simpel (!) voedselweb. Deze is absoluut niet compleet.
Een paar ketens uitleggen
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