Vroege Vogels in de klas
De lepelaar

Kijkvragen

Leeftijd:
Niveau:

1 Waarvoor komen de lepelaars helemaal naar
Nederland?
2 Waar ligt het Markiezaatsmeer waar de lepelaars
heen komen?

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
De lepelaar is een bijzondere vogel in ons land.
Het is namelijk een tropische vogelsoort die van
februari tot oktober vanuit West-Afrika naar
Nederland vliegt om hier te broeden.

3 Waar broeden lepelaars graag?
A. In ondiepe moerassige gebieden
B. In bomen
C. Op akkers

Vakgebied
Biologie: Dieren / Aardrijkskunde: Klimaat
Kerndoelen
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer
video’s uit dit programma.
Antwoorden
1 Om te broeden
2 Op de grens van Brabant en Zeeland
3 A. In ondiepe moerassige gebieden
4 Om voedsel van de waterbodem te halen zoals
kleine visjes en garnalen.
5 Omdat het eilanden zijn en zo roofdieren zoals
de vos niet bij hun eieren kunnen.
6 Grond / vier / 25 / gele / kuif
7 B. Door pesticiden in de landbouw
8 Door klimaatverandering

4 Waarvoor dient de lepelvormige snavel van de
vogel?
5 Waarom is deze locatie zo fijn om te broeden voor
de lepelaars?
6 Vul in:
De lepelaar bouwt zijn nest op de …… . Het vrouwtje
legt ……… eieren die na ongeveer……… dagen
uitkomen. In het broedseizoen hebben de lepelaars
een ……… vlek op hun keel en een ………. op hun kop.
7 Waardoor waren er in de jaren 60 nog maar 150
broedparen over in Nederland?
A. Door klimaatverandering
B. Door pesticiden in de landbouw
C. Door teveel roofdieren die de eieren opaten
8 Nooit eerder waren er zoveel lepelaars, zo’n 3000,
in Nederland. Hoe komt dit vermoedelijk?
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘vogels en het klimaat’ is te gebruiken
als onderwerp voor je profielwerkstuk voor de
vakken biologie en aardrijkskunde.
Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij het
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:
MBO:
Dieren, planten en voedsel
Natuur en leefomgeving

4 Waarvoor dient de lepelvormige snavel van de
vogel?
5 Waarom is deze locatie zo fijn om te broeden voor
de lepelaars?
6 Vul in:
De lepelaar bouwt zijn nest op de …… . Het vrouwtje
legt ……… eieren die na ongeveer……… dagen
uitkomen. In het broedseizoen hebben de lepelaars
een ……… vlek op hun keel en een ………. op hun kop.

HBO:
Milieukunde
Management van de leefomgeving

7 Waardoor waren er in de jaren 60 nog maar 150
broedparen over in Nederland?
A. Door klimaatverandering
B. Door pesticiden in de landbouw
C. Door teveel roofdieren die de eieren opaten

WO:
Biologie
Klimaatwetenschap

8 Nooit eerder waren er zoveel lepelaars, zo’n 3000,
in Nederland. Hoe komt dit vermoedelijk?
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