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Biotoop 
Een biotoop (Gr. bios=leven, topos=plaats) is een gebied dat wordt gekenmerkt door een 
natuurlijk evenwicht. Planten, dieren en ook mensen leven er samen, van elkaar en door 
elkaar. Ze vormen een levensgemeenschap die uit drie groepen bestaat : producenten, 
consumenten en reducenten. 
Producenten maken het voedsel. Het zijn de groene planten die met behulp van licht, koolstof, 
water en mineralen stoffen opbouwen. Consumenten zijn de voedseleters. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen planteneters die direct, en vleeseters die indirect van de planten 
leven. Reducenten zijn de opruimers. Het zijn de schimmels en bacteriën die dode stoffen 
omzetten in mineralen die ter beschikking komen van de planten. Producenten, consumenten 
en reducenten zorgen samen voor een voedselkringloop. 
 
Natuurlijk evenwicht. 
Leven is alleen mogelijk in een gemeenschap. Mensen, dieren en planten kunnen niet zonder 
elkaar. De levensvoorwaarden worden grof gesteld bepaald door twee factoren : de levenloze 
(of abiotische) natuur en de levende (of biotische) natuur. Tot de abiotische natuur behoren : 
het klimaat, het licht, de temperatuur, het water, de lucht en de bodem. Tot de biotische natuur 
behoren alle wezens. 
Een biotoop kan spontaan ontstaan, zoals een oerbos. Maar hij kan ook kunstmatig door de 
mens in stand gehouden worden, zoals een weiland. Van een natuurlijk evenwicht is dan 
eigenlijk geen sprake meer. 
Het evenwicht in een biotoop is nooit constant. Er vinden steeds schommelingen plaats. Daar 
kunnen zowel biotische als abiotische factoren de oorzaak van zijn. Als er veel veldmuizen 
zijn, zullen er meer torenvalken komen. Daardoor zal het aantal veldmuizen verminderen, 
waardoor er een overschot aan torenvalken is. Een natte zomer is een ramp voor de 
veldmuizen en dat betekent een hongerdood voor de torenvalken. 
Veranderingen hebben altijd gevolgen voor het leven in een biotoop. Met name door toedoen 
van de mens zijn veel levensgemeenschappen wreed verstoord, waardoor planten en dieren tot 
uitsterven gedoemd waren. 
 
Voedselketen 
In elke biotoop geldt de ijzeren wet van eten en gegeten worden. Dit gebeurt volgens een 
bepaalde volgorde die we voedselketen noemen. Insecten eten van planten. Zangvogels eten 
de insecten. De zangvogels zijn een prooi voor roofvogels. In het verloop van zo’n 
voedselketen wordt het aantal steeds kleiner (veel insecten, weinig roofvogels), zodat er 
sprake is van een voedselpiramide. Een ander voorbeeld hieronder : 
De muis eet de plant op. De muis is vervolgens een 
lekker hapje voor de slang, die op zijn beurt 
terechtkomt in de maag van de valk. De valk staat 
aan de top van deze voedselketen, maar de 
kringloop is nog niet gesloten. Als de valk sterft, 
breken bacteriën zijn lichaam af. Die afbraakstoffen 
komen in de bodem terecht, waar ze worden 
opgenomen door de wortels van de planten. 


