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Vraag

Antwoord

Scores

West-Europese duinvalleien bedreigd
32

maximumscore 3
• Zandzegge (pionier): is het meest aanwezig in jonge duinvalleien en
steeds minder als de duinvallei in leeftijd toeneemt
• Kruipwilg/Parnassia/Krielparnassia (midden successie soort): is het
meest aanwezig in duinvalleien van gemiddelde leeftijd en veel minder
in jonge en oude duinvalleien
• Bitterling/Fioringras/Jacobskruiskruid (late successie soort): is het
meest aanwezig in oude duinvalleien en minder in de jongere
duinvalleien
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Opmerking
Voor het in de juiste volgorde (van jong naar oud) noemen van drie juiste
plantensoorten, zonder uitleg, wordt één punt gegeven.
33

maximumscore 2
voorbeelden van een juist kenmerk van het zaad, met juiste uitleg:
− Het zaad ontkiemt snel, zodat de groei van de plant eerder start dan bij
andere (zaad)planten.
− Er wordt veel zaad geproduceerd, zodat de plantensoort zich meer kan
verspreiden dan zijn concurrenten.
− Het zaad is licht van gewicht, zodat het gemakkelijk over grote afstand
(door de wind) verspreid wordt.
− Zaad blijft lang houdbaar als zaadbank, zodat er lang op gunstige
omstandigheden gewacht kan worden.
per juist kenmerk

1

Opmerking
Voor het noemen van twee juiste kenmerken zonder juiste uitleg wordt één
punt toegekend.
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maximumscore 2
• grazers houden de begroeiing kort, waardoor successie verhinderd
wordt
• door afvoer van maaiafval wordt verrijking van de bodem voorkomen,
waardoor successie naar een hoger successiestadium wordt vertraagd
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Antwoord

Scores

maximumscore 2
• Het is een dynamisch evenwicht

1

voorbeeld van een juiste uitleg:
Als het soortenaantal onder S 2 komt, wordt de immigratie groter dan het
uitsterven en neemt het aantal soorten toe. Wanneer het aantal soorten
boven de S 2 uitkomt wordt de snelheid van uitsterven groter dan de
snelheid van immigratie en neemt het soortenaantal weer af.
•
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een juiste uitleg

1

maximumscore 2
• endemische soorten zijn door hun isolatie aangepast aan een situatie
met een geringe selectiedruk / met minder concurrenten/
ziekteverwekkers / met een bepaald abiotisch milieu
• introductie van een nieuwe soort / verandering van omstandigheden
kan de selectiedruk verhogen, waaraan de soort zich onvoldoende kan
aanpassen / waaraan een andere soort beter aangepast is
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D

39

F

40

maximumscore 2
Een juiste tekst legt verband tussen het negatieve effect van een
loslopende hond en een van de doelstellingen van het Natura 2000 gebied
in één goedlopende zin.
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1

voorbeelden van een juiste en goedlopende tekst:
− Loslopende honden verstoren broedende vogels die beschermd zijn in
dit gebied.
− Door hondenpoep wordt de bodem vermest, waardoor zeldzame
plantensoorten overwoekerd kunnen worden.
− Als honden gaan graven kunnen beschermde plantensoorten
verdwijnen.
per juiste en goedlopende tekst
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