Tiktaalik roseae
A missing link
Activiteit in de klas

Doelgroep: Voortgezet onderwijs

• Deel de reconstructie van Tiktaalik uit
(bijlage 2), die gemaakt is door onderzoekers.

Duur: 15 tot 20 minuten
Doelen:
• Inzicht krijgen in reconstructie van informatie
uit fossielen;
• Kennismaken met een belangrijke schakel in de
evolutie van gewervelden van water naar land;
• Redenen over evolutie en aanpassing van dieren
aan hun (veranderende) leefomgeving.

Activiteit

• Laat de leerlingen het artikel op Natuurwijzer over
de Tiktaalik lezen.
• Laat leerlingen in groepjes een print van de foto
bespreken (bijlage 1). Gebruik eventueel extra foto’s
van de Tiktaalik van andere aanzichten (Nature,
website over de Tiktaalik). Stimuleer de leerlingen
om goed te kijken en redeneren. Bespreek het na.
Suggesties voor vragen:
- Wat is een fossiel?
- Hoe kan iets een fossiel worden?
- Wat zie je op de foto? (ogen, mond, vorm kop, huid,
ledematen)
- Kun je hierdoor iets zeggen over hoe hij eruit zag,
wat hij at, hoe hij bewoog, hoe zijn leefomgeving
eruit zag, etc.
- Zie je nog iets anders dat je opvalt?

Suggesties voor vragen en opdrachten:
- Lijkt het op een dier dat de leerlingen kennen?
(vis, krokodil, salamander etc.)
- In hoeverre kun je kenmerken van het fossiel
herkennen in de tekening? Wat is verzonnen?
- Schrijf kenmerken op van vissen en landdieren.
Zet de kenmerken in een tabel. Gebruik de
kennis uit het artikel, maar ook wat je zelf ziet
en ontdekt.
		Viskenmerken
		schubben
		vinnen
		kieuwen

Landdierkenmerken
nek
ribben
longen

Suggesties voor afsluiting:
- Wat zegt dit fossiel van Tiktaalik over aanpassing?
Wat heeft dit te maken met evolutie? En ecologie?
- Bespreek: Waarom was de vondst van dit dier
zo bijzonder?
- Bespreek: Waarom wordt dit dier ook wel een
missing link genoemd?
- Laat leerlingen een stripverhaal tekenen over
de overgang van gewervelden van zee naar land.
Beredeneer welke lichamelijke aanpassingen
noodzakelijk zijn.
- Sluit af met dit filmpje (5 minuten, in het Engels)
waarin ontdekker Neil Shubin vertelt over zijn
vondst.
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Bijlage 1: Afbeelding fossiel Tiktaalik
Tiktaalik in het Field Museum, Chicago.
Foto door Eduard Solà (CC BY-SA 3.0)
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Bijlage 2: Afbeelding reconstructie Tiktaalik
Reconstructie van Tiktaalik. Afbeelding door Zina
Deretsky, National Science Foundation.
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