
 

Vroege Vogels in de klas 
Dieren in het Laat-
Pleistoceen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
In het Pleistoceen zag de plek waar we nu 
leven er heel anders uit. Niet alleen qua 
landschap, maar ook qua flora en fauna. 
Het gebied waar nu Nederland, België en 
Engeland liggen was een grote kille droge 
vlakte. Er kwamen wolharige mammoeten, 
sabeltandtijgers en andere 
prehistorische diersoorten voor. Toen het 
warmer werd op aarde en het landijs 
begon te smelten stroomde het leefgebied 
vol met water.  
 
Vakgebied 
Biologie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Mammoet, Laat-Pleistoceen, 
klimaatverandering, ijstijd  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen: 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over de mammoet, 
zoals: ‘Mammoetbacteriën’. 
 
Antwoorden 
1 Die zijn opgevist van de bodem van de 
Noordzee, waar vroeger land was. 2 B 3 C 
4a Dat zijn de botten uit dijbenen van een 
mammoet b Het zijn vraatsporen van een 
hyena. 5a Het klimaat veranderde, 
waardoor het ijs smolt. Hierdoor kwam 
het leefgebied van de mammoet onder 
water te staan, waardoor de dieren 
uitstierven. b Nu zitten we ook in een 
proces van klimaatverandering, dus 
misschien wordt het te warm of te koud 
voor de dieren. c Eigen antwoord. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 In het tijdperk ‘Laat-Pleistoceen’ leefden 
verschillende prehistorische dieren die nu 
zijn uitgestorven. Dat weten we doordat 
we nu nog versteende botten vinden van 
deze dieren. Waar komen de botten 
vandaan en hoe hebben we ze gevonden? 
 
2 Ons landschap zag er zo’n 100.000 jaar 
geleden heel anders uit. Hoe zag het gebied 
eruit waar nu de Noordzee is? 
A Het was een groot donker bos 
B Het was een grote kale vlakte 
C Het was een heuvelig duinlandschap 
 
3 En hoe was het klimaat op dat moment? 
A Veel warmer dan nu 
B Ongeveer hetzelfde als nu 
C Veel kouder dan nu 
 

 
 
4 Midden in de kamer heeft 
mammoetdeskundige Dick Mol een 
verzameling botten staan. 
a Wat voor soort botten zijn dit? 
b Er zitten groeven in de botten. Waardoor 
zijn die veroorzaakt? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Mammoetdeskundige Dick Mol zegt dat 
het uitsterven van diersoorten normaal is. 
a Welke reden geeft hij voor het uitsterven 
van de wolharige mammoet? 
b Waarom denkt Dick Mol dat de olifanten 
misschien ook wel uitsterven? 
c Wat denk jij: kunnen diersoorten nu nog 
steeds uitsterven? Leg uit waarom 
wel/niet. 
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