Groep 7/8
Wat heb je
nodig?
Internet, pen,
tekenspullen,
printblad

Op de Rode
Lijst

Tijd
30 minuten
Werkwijze
Alleen of met
z’n tweeën

Je leert over zoogdieren die
bedreigd worden, of waar het
beter mee gaat in ons land.

Onderzoek
van Janouk

Zoogdieren
Welke zoogdieren die in Nederland in het wild leven
ken jij? Schrijf binnen 60 seconden zoveel mogelijk
namen in dit vak. Vergelijk het daarna met een
klasgenoot en streep de dieren door die jullie beide
hadden. Bij wie blijft er het meeste over?

TIP: Er zijn ook zoogdieren die op het land én in het water
leven. Er zijn zelfs ook zoogdieren die kunnen vliegen!

.

Op de Rode Lijst staan
Nederlandse zoogdieren die
bedreigd zijn.

.

Onderzoekers keken naar
de aantallen van die dieren
in 1950 en nu. En naar welke
bedreigingen er zijn voor die
dieren.

.

Met de gegevens kunnen
mensen oplossingen
bedenken om de bedreigde
dieren in Nederland te
behouden.

.

11 van de 16 zoogdieren op
de Rode Lijst leven in of bij
weilanden en akkers. Dit zijn
bijvoorbeeld de haas en de
hermelijn.

.

Sommige dieren zijn
(gelukkig) ook van de lijst
verdwenen, zoals de otter en
de bever.

.

Dat komt vooral doordat
het water waar zij leven,
schoner en vaak rustiger is
geworden.

Ga naar www.jeugdjournaal.nl
1. Zoek rechtsboven met het woord: ‘konijn’
2. Klik op het nieuwtje met de titel: ‘Konijn en haas
zijn nu bedreigde diersoorten, otter en zeehond
niet meer’.
3. Lees de tekst en bekijk het filmpje over de otter.

Op de Rode
Lijst staan
ook planten
en schimmels,
ook die kunnen
bedreigd zijn!

Veel soorten
a. Uit het filmpje van het Jeugdjournaal van 2 blijkt dat het beter gaat met de otter.
Waarom is dat zo? Schrijf het op in je eigen woorden.

c. Waarom is het belangrijk dat hazen,
maar ook andere zoogdiersoorten in ons
land leven?

Rode of groene kaart

De ze
e
geluk hond is
kig va
nd
Rode
Lijst a e
f!

Zoogdieren zijn nodig om de natuur in balans te
houden. Daarom is het belangrijk dat we goed voor
ze zorgen.
Kies een zoogdier dat volgens jou veel aandacht
verdient. Dit kan een dier zijn waar het goed mee
gaat, maar ook een dier dat op de Rode Lijst staat.
Pak het printblad erbij, hier staat jouw zoogdierkaart. Kleur de randen rood als jouw dier op de Rode
Lijst staat. Kleur de randen groen als het goed met
jouw dier gaat. Vervolgens zoek je op internet naar
weetjes voor op het kaartje. Zorg ook voor een
tekening of foto, zodat iedereen kan zien hoe jouw
dier eruitziet.

Een aantal soorten van de
Rode Lijst:
Konijn
Eikelmuis
Hermelijn
Bunzing
Veldspitsmuis

Tweekleurige
vleermuis
Wezel
Haas
Hazelmuis
Hamster

Niet meer op de Rode Lijst:
Bruinvis

Bever

Otter

Grijze zeehond

Bij elkaar
Vraag aan je juf of meester of jullie je zoogdierenkaartjes ergens bij elkaar kunnen ophangen of
neerleggen. Bekijk een paar kaartjes van anderen. Is
het gelukt om aandacht te vragen voor de zoogdieren
in Nederland?

Als je nog niet klaar bent met de Rode Lijst
Konijnen mogen in Nederland afgeschoten worden. Dat gebeurt
soms ook, omdat ze voor overlast zorgen en sla of andere
gewassen eten van het boerenland. Verzin een plan om
gewassen te beschermen, maar toch konijnen te laten leven.
Werk dit uit in een korte presentatie.

Toekomst-vraag
van Janouk
Moeten we dieren
pas beschermen als
ze op de Rode Lijst
komen?
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b. De haas staat nog wel op de Rode Lijst.
Hoe kunnen mensen ervoor zorgen dat het
in de toekomst beter gaat met de haas?

Printblad
Zoogdier-kaart

Naam van het dier:
Zo ziet het dier eruit (foto of tekening)

Hier leeft het dier

Lengte en gewicht

1 bijzonder weetje over het
uiterlijk

1 bijzonder weetje over het
gedrag

Waarom dit dier bedreigd wordt / waarom het goed gaat met dit dier

Mijn droom/wens voor dit dier

