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Tropische regenwouden 

 
Lees eerst informatie 1 tot en met 3 en beantwoord dan vraag 41 tot en 
met 53. 
Bij het beantwoorden van die vragen kun je de informatie gebruiken. 
 
 

Informatie 1:  Het ecosysteem 

 
1.1 Soortenrijkdom 
Men schat dat er meer dan 10 miljoen soorten planten en dieren in 
tropische regenwouden leven. Dat is meer dan de helft van het totale 
aantal soorten op aarde.  
Deze organismen hebben zich volgens de evolutietheorie in de loop van 
de tijd zó ontwikkeld dat ze goed zijn aangepast aan het milieu van het 
regenwoud. 
Veel soorten in een regenwoud hebben bijzondere eigenschappen. Zo zijn 
er hagedissen die over water lopen, zwevende slangen en vogeletende 
spinnen. Ook de plant met de grootste bloem ter wereld, de Rafflesia 
arnoldii, leeft in een regenwoud. 
Het grootste tropisch regenwoud op aarde ligt in het Amazonegebied in 
Zuid-Amerika. Ook in Afrika en Azië komen regenwouden voor (zie de 
afbeelding). 
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1.2 De opbouw van een regenwoud 
De bovenkant van een regenwoud bestaat uit boomtoppen op ongeveer 
30 tot 50 meter hoogte. Dit is het droogste deel van een regenwoud. 
Onderin bevindt zich de bosbodem. Daar is weinig licht, bijna geen wind 
en de temperatuur blijft er ongeveer gelijk. De bodem is bedekt met een 
dunne laag humus, dode resten van organismen. Deze resten worden 
snel afgebroken waarbij mineralen vrijkomen. 
Tussen de boomtoppen en de bodem bevindt zich een dichte begroeiing 
van bomen en struiken.   
 

 
 
 
1.3 Abiotische en biotische factoren 
De temperatuur zakt in een tropisch regenwoud meestal niet onder de 
18 ºC en is gemiddeld 29 ºC. De wolken en de bomen houden overdag de 
felle zon tegen en 's nachts zorgen ze ervoor dat de warmte niet ontsnapt. 
In een regenwoud valt ongeveer 200 mm regen per maand. In de natste 
regenwouden, zoals in Colombia, valt zelfs 1000 mm per maand. Door de 
warmte verdampt het regenwater snel en valt dan als regen weer neer op 
het woud. Het regent daar gemiddeld zes keer per dag. 
 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 GT-0191-a-13-2-b 4 / 5 lees verder ►►►

Informatie 2:  Enkele planten in het regenwoud 

 
2.1 Rafflesia arnoldii   
 

 
 
Rafflesia arnoldii leeft in tropisch regenwoud van Azië. De plant is een 
parasiet, dat wil zeggen dat hij voedingsstoffen opneemt uit een andere 
plant. 
Rafflesia arnoldii heeft geen echte bladeren, wortels of stengels en ook 
geen bladgroenkorrels. Het enige deel waaraan Rafflesia arnoldii als een 
plant is te herkennen, is de bloem. Deze bloem heeft een doorsnede van 
één meter en is roodbruin met witte spikkels. De bloem heeft de geur van 
rottend vlees en lokt vliegen en mestkevers. 
 
 
2.2 Bromelia   
 

 
 
Bromelia’s leven vooral op de takken van de hoogste bomen in het woud. 
Nieuwe bladeren van een bromelia groeien steeds zó dat oudere bladeren 
niet in hun schaduw staan. De bladeren vormen een soort koker in het 
midden van de plant. In de koker wordt regenwater opgevangen dat door 
de plant wordt opgenomen. 
Om waterverlies tegen te gaan zijn de huidmondjes van bromelia’s 
overdag gesloten. Het gas dat overdag nodig is voor de fotosynthese 
wordt ’s nachts via de huidmondjes opgenomen en tijdelijk opgeslagen. 
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2.3 Bospapaja   
 

 
 
Soms ontstaat er een open plek in het regenwoud. Die plek groeit al gauw 
dicht met snelgroeiende bomen. Een voorbeeld van zo’n boom is de 
bospapaja.  
In de holle stam van die boom leven mieren die zeer agressief zijn. Aan 
de voet van de bladstelen bevinden zich klieren die koolhydraten 
afscheiden. Deze koolhydraten worden door de mieren gegeten. De 
mieren beschermen de boom tegen planteneters. 
 
 

Informatie 3:  De reuzenotter 

 

 
 
In rivieren en meren van het Amazonegebied komt de reuzenotter voor. 
Het dier heeft korte, stevige poten en een brede, ronde kop. De poten 
hebben scherpe klauwen en zwemvliezen. De dichte vacht bestaat uit 
korte, bruine haren. Aan de snuit bevinden zich dikke snorharen die 
worden gebruikt voor het opsporen van prooien in het water, zoals vissen 
en andere waterdieren. 
Reuzenotters leven in een groep die meestal bestaat uit twee ouders met 
hun jongen. Reuzenotters van dezelfde groep bevinden zich meestal 
binnen gehoorafstand van elkaar en houden door middel van geluid 
contact met elkaar. Er zijn negen verschillende basisgeluiden bekend. 
Eén van deze basisgeluiden is een spinnend geluid waarmee de ouders 
reageren op het gepiep van pasgeboren jongen.  
De mannetjes verjagen indringers uit hun territorium. In een gebied waar 
bijna nooit mensen komen, worden ook mensen als indringers 
beschouwd. Dit gedrag verdwijnt als er vaker mensen komen in zo’n 
gebied.  

einde  
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