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Groene soep door blauwalgen voorkomen
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Uit het antwoord moet blijken dat
• vissen zoöplankton eten dat zelf blauwalgen eet. Daardoor zal (bij een
toename van het aantal vissen) de populatie blauwalgen kunnen
toenemen
• vissen zelf ook blauwalgen eten, waardoor (bij een toename van het
aantal vissen) het aantal blauwalgen kan afnemen (en het is
onduidelijk welk effect het grootst is)

1

1

maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat deze vogels de microcystines uit hun
voedsel (bijvoorbeeld uit vissen of schelpdieren) of uit het water
hebben opgenomen.
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voorbeelden van een juist antwoord:
− Bij het afsterven van de algen ontstaat er veel organisch materiaal dat
door reducenten wordt afgebroken. Daarbij wordt veel O2 verbruikt.
− Door de microcystines van blauwalgen gaan vissen dood, die naar de
bodem zinken. De afvalopruimers verbruiken veel zuurstof bij het
opruimen van de kadavers.
− De drijflaag van (blauw)algen neemt licht weg waardoor de
ondergedoken waterplanten minder O2 kunnen produceren.
Uit het antwoord moet blijken dat
• een grote hoeveelheid (blauw)algen leidt tot minder waterplanten / tot
meer reducenten, met een daarbij passende verklaring
• (als gevolg daarvan) er minder fotosynthese / er meer dissimilatie
plaatsvindt (en het zuurstofgehalte in het water daalt)
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Opmerkingen
Voor het antwoord dat ’s nachts door de dissimilatie van de grote massa
blauwalgen het O2-gehalte in het water daalt, wordt het tweede scorepunt
gegeven.
Voor het antwoord dat in de zomer in het warme water minder zuurstof
oplost, wordt geen scorepunt gegeven.

www.examenstick.nl

1

www.havovwo.nl

biologie vwo 2018-I
Vraag

30

31

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat het inlaten van zeewater in de
winterperiode niet zinvol is, met de volgende twee argumenten:
• In de winter wordt een zoutconcentratie bereikt (variërend tussen 7 en
18 gram per liter) waarbij de blauwalgen niet afsterven / nog steeds
groeien
• De blauwalgenbloei vindt niet in de winterperiode plaatst / vindt vooral
in de zomerperiode plaats
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het juiste antwoord:
1 wel
2 niet
3 niet
indien drie nummers juist
indien twee nummers juist
indien minder dan twee nummers juist
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