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Examentraining voor biologie, 4-5 havo en 4-5-6 vwo  

 

Een heldenrol van de spons 

Bekijk het tv-programma ‘Een heldenrol van de spons’. Beantwoord daarna onderstaande vragen. 
Het programma vind je hier: Labyrint. Of ga naar www.schooltv.nl/labyrint_afleveringen. 
‘Een  heldenrol van de spons’ is aflevering 9. 
 

1. Problemen op het rif 

In de aflevering maak je kennis met kringlopen rond het koraalrif. De situatie was lange tijd 

stabiel, efficiënt en duurzaam. Bovendien was de biodiversiteit van het ecosysteem hoog. Daar 

komt echter door verschillende oorzaken, onder invloed van de mens, verandering in. De 

omstandigheden veranderen, waardoor de verhoudingen uit evenwicht raken en gaan verschuiven 

naar een nieuw evenwicht. In dat nieuwe evenwicht, leren we in de aflevering, zijn meer sponzen 

en minder koralen dan vroeger.  

1a. Noem vijf abiotische factoren die mogelijk invloed hebben op het ecosysteem uit het filmpje. 

1b. Verzuring van het water is een van de oorzaken van verandering. Er is hieronder een 

assenstelsel met op de x-as de pH van zeewater getekend. Neem het onderstaande assenstelsel 

over. Schets in het assenstelsel een mogelijke tolerantiecurve van koralen en een van sponzen, en 

laat daarmee zien hoe ze verschillen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c. Overbevissing van sponzenetende vissen speelt misschien ook een rol in het systeem. Leg uit 

wat er onder invloed van overbevissing met de sponzenpopulatie kan gebeuren. Gebruik in je 

antwoord de termen ‘beperkende factor’, ’S-curve,’ en ‘draagkracht’. 

In de aflevering wordt ook uitgelegd wat we kunnen leren van de kringloop op het rif, om daarmee 

viskweek duurzamer te maken.  

http://www.ntr.nl/player?id=NPS_1219103
http://www.schooltv.nl/labyrint_afleveringen
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1c. Hoe zou de koolstofkringloop in zo’n duurzame viskwekerij eruit kunnen zien? Teken een 

mogelijke koolstofkringloop, met daarin onder meer producenten en consumenten. Geef met pijlen 

de verplaatsing van koolstof aan, en geef ook aan waar eventueel koolstof aan het systeem wordt 

toegevoegd en waar het uit het systeem verdwijnt. 

2. Biologische landbouw 

Een bekendere vorm van duurzame voedselproductie is biologische landbouw. Biologische 

landbouw is een verzamelnaam voor vormen van akkerbouw en veeteelt die voldoen aan bepaalde 

regels met betrekking tot milieu, natuur, duurzaamheid en dierenwelzijn. In Nederland hebben we 

bijvoorbeeld het ‘EKO’-keurmerk; als dat op een product vermeld staat, dan weet je dat het op een 

biologische manier geproduceerd is. Veel regels komen voort uit het streven om de productie 

zoveel mogelijk op een natuurlijk systeem te laten lijken. 

Kunstmest mag in de biologische landbouw niet worden gebruikt. In plaats daarvan wordt zoveel 

mogelijk mest afkomstig uit de biologische veehouderij gebruikt, waardoor er in totaal dus minder 

mest in de kringloop terechtkomt.  

2a. Welk probleem wordt daarmee (deels) voorkomen? Leg je antwoord uit. 

Ook de bestrijding van parasieten gebeurt zoveel mogelijk op een natuurlijke manier; vaak wordt 

gebruik gemaakt van de natuurlijke vijanden van een parasiet om die binnen de perken te houden.  

2b. Stel dat een parasiet een kas met tomatenplanten binnenkomt, waar geen natuurlijke vijanden 

aanwezig zijn. Teken een assenstelsel en het eerste stukje van de groeicurve van de 

parasietenpopulatie. Geef aan hoe dit type onbeperkte populatiegroei heet. 

In de intensieve landbouw zijn allerlei processen geoptimaliseerd. De intensieve veeteelt is 

daardoor als het ware een zeer efficiënte vleesfabriek, zeker in sommige landen buiten Nederland 

waar minder regels zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van groeihormonen. De conversie van 

voedsel naar vlees is optimaler dan in de biologische veeteelt.  

2c. Leg uit wat het verschil is tussen een biomassapiramide in de intensieve veeteelt, en een 

biomassapiramide in de biologische veeteelt. Illustreer je uitleg met schetsen van eenvoudige 

biomassapiramides met twee trofische niveaus. 

 

 

 

 

 


