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Reddingsplan voor Nieuw-Zeelandse looppapegaai 
 

 1 maximumscore 3 
voorbeelden van een juist antwoord: 
− Voor vogels (en hun nakomelingen) die door mutatie het vermogen om 

te vliegen verloren, was dat niet nadelig omdat er geen op de grond 
levende predators voorkwamen.  

− Binnen de populatie was er genetische variatie: sommige vogels 
vlogen beter dan andere. Vogels die niet vliegen sparen energie uit, 
waardoor ze meer nakomelingen kunnen grootbrengen. 

 
• door mutatie zijn niet-vliegende individuen ontstaan / als gevolg van 

genetische variatie waren er ook niet-vliegende vogels 1 
• voor het aangeven dat er geen (natuurlijke) selectie was op het kunnen 

vliegen / dat niet-vliegen een selectievoordeel biedt 1 
• met als reden dat er geen op de grond levende predators 

voorkwamen / dat niet-vliegen minder energie vergt / met als gevolg 
dat ze meer nakomelingen kunnen grootbrengen  1 

 
 2 maximumscore 1 

Een grotere fitness houdt in: 
een grotere kans op het doorgeven van de eigen genen aan de volgende 
generaties / het produceren van meer vruchtbare nakomelingen / een 
grotere overlevingskans van bepaalde individuen (door het beter 
aangepast zijn aan de milieu-omstandigheden dan de anderen). 

Vraag 
 

Antwoord 
 

Scores 
 

 3 maximumscore 2 
Uit het antwoord moet blijken dat 
• ieder vrouwtje maar een beperkt aantal eieren kan leggen 1 
• vrouwelijke nakomelingen op hun beurt weer eieren kunnen leggen 

(en voor de bevruchting daarvan zijn weinig mannetjes nodig) 1 
 

 4 maximumscore 3 
• Bijvoeren moet gebeuren ná de bevruchting/paartijd / vanaf 

januari/februari / als de eieren gelegd zijn 1 
• want dan (doordat de conditie van de vrouwtjes aanvankelijk niet 

optimaal is) komen er relatief veel vrouwtjes uit de eieren / komen er 
minder mannelijke nakomelingen 1 

• en is er na het uitkomen van de eieren wel voldoende voedsel voor 
(moeder en) de nakomelingen (waarvan de meeste weer eieren 
kunnen leggen) 1 




