De eekhoorn is een zoogdier en valt onder de knaagdieren

Taxonomie

Biologieopdracht
Ga naar buiten met de kinderen op zoek naar
dieren. De kinderen zetten zoveel mogelijk dieren
(zoogdieren, vogels, insecten etc.) op de foto. Ga
terug naar school en print de foto’s uit.
Verdeel de kinderen in groepjes en laat aanvullend een heleboel plaatjes van allerlei soorten
dieren uitknippen uit tijdschriften. Per groepje
sorteren ze de foto’s en uitgeknipte dieren op
kenmerken. Ze mogen zelf een indeling bedenken en schrijven de kenmerken erbij waar de
indeling op gebaseerd is.
Vervolgens kiest elk kind één dier en gaat van
dat dier uitzoeken (in boeken, op internet) hoe
het wordt ingedeeld in rijk, stam, klasse, orde,
familie en soort volgens de taxonomie en waarom
(de kenmerken van het dier). Dit delen ze met
elkaar.
Kijk opnieuw naar de eigen indeling van de foto’s
en plaatjes van dieren. Klopt dat met de indeling
die in de taxonomie wordt gebruikt?
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Leer het van de boswachter
Er komen ruim 4.000 soorten zoogdieren op aarde voor, de mens is er daar
één van. Zoogdieren zijn warmbloedige, gewervelde dieren (chordadieren).
Kenmerkend is dat de jongen in de buik van de moeder groeien (levendbarend) en na de geboorte melk drinken bij de moeder. Ze hebben een huid
en haren.
Taxonomie is de wetenschap van het indelen van planten en dieren in:
rijk-stam-klasse-orde-familie-soort op basis van gemeenschappelijke kenmerken.
Zoogdieren (klasse) vallen onder de gewervelde dieren (stam) in het dierenrijk (rijk). We kunnen zoogdieren onderverdelen in 8 ordes: insecteneters,
vleermuizen, haasachtigen, knaagdieren, roofdieren, evenhoevigen, zeehonden en walvisachtigen.
Onder de roofdieren vallen de families van de hondachtigen, katachtigen
en marterachtigen. De honden die wij als huisdier houden zijn een ondersoort van de soort ‘wolf’ en onze katten een ondersoort van de soort ‘wilde
kat’.
De term ‘ras’ wordt in de biologie gebruikt voor groepen van dieren en
planten die niet op natuurlijke wijze zijn ontstaan, maar door selectie van
de mens.

Materiaal: fotocamera/printer, tijdschriften
met dieren, scharen, pen en papier, dierenboeken, internet

Kijk voor meer opdrachten op
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

