
de biotoop
De omgeving waarin een planten- of diersoort leeft.

de levensgemeenschap
De verschillende planten- en diersoorten die in dezelfde omgeving samenleven.

de kroonlaag
De kroonlaag wordt ook wel het groene dak van het regenwoud genoemd. Dit is de laag waar de 
boomtoppen dicht tegen elkaar liggen en waar de meeste diersoorten leven.

het bostapijt
Het bostapijt is de onderste, donkerste en natste plek van het regenwoud. Hier leven veel insecten 
en insecteneters.

de gastheer
Een plant of dier waarop een andere plant of dier woont of waarvan een andere plant of dier eet.

de parasiet
Een plant of dier. Hij leeft op of van een andere plant of dier (zijn gastheer). De gastheer heeft daar 
last van en kan zelfs doodgaan.

de hoektand
De tand tussen de snijtand en de kiezen in. Bij vleeseters zijn ze heel groot en scherp. Bij alleseters 
zijn ze wat kleiner. Planteneters hebben geen hoektanden.

de snijtand
De snijtanden zijn de voorste tanden in de mond. Bij planteneters zijn ze heel groot, bij vleeseters 
heel klein.

het glazuur
De harde beschermlaag om je tanden.

de zenuw
Een zenuw is een draad die seintjes van de zintuigen aan de hersenen doorgeeft.

de slokdarm
Een gespierde buis die het eten van je mond naar je maag vervoert.

de maag
Een zak in je buik waarin je eten gekneed en verteerd wordt.

de calorie
Een meeteenheid om te weten hoeveel energie er in voedsel zit.

isoleren
Isoleren is zorgen dat warmte of kou blijft waar het is.

de warmtegeleider
Een stof die warmte makkelijk doorlaat. Glas, metaal en plastic zijn goede warmtegeleiders.
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dubbelwandig
Een voorwerp dat dubbelwandig is, heeft twee wanden, lagen of muren. Tussen die lagen zit lucht, 
waardoor zo’n voorwerp goed isoleert.

de isolatiedeken
Een isolatiedeken is zacht materiaal dat je tegen het dak of de vloer legt, zodat de warmte of kou 
blijft waar het is.

de spouwmuur
Een dubbele muur (van een huis) waar lucht en/of een isolatiedeken tussen zit.
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