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Natuur is een Feest
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• Hoeveel soorten planten en dieren tel je in een klein
stukje groen?

• Het zijn er meer dan je denkt, waarschijnlijk!
• In deze opdracht leer je hoe je soorten in groepen kunt
onderverdelen. ‘De bomen’, ‘de insecten’, ‘de vogels’,
‘de bloeiende planten’.

• Je zoekt, verzamelt, vergelijkt en telt. Je kunt de soorten
ook op naam brengen, als je dat wilt.

In tijden van Corona, denk je natuurlijk aan de regels die
er gelden. Maar wees ook Social met je vrienden. Deel je
ervaringen en foto’s en help elkaar online! Veel plezier!

Tip!
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Biodiversiteit
Soorten jagen

Wat ga je leren?
• Je kunt straks vertellen wat

biodiversiteit (soortenrijkdom) is.

• Je ontdekt dat je de planten- en

dierenwereld in groepen kunt
onderscheiden.
• Je kunt een onderzoek doen naar
biodiversiteit in jouw buurt.
• Je kunt daarbij online samenwerken
met groepsgenoten.
• Je kunt vertellen hoe je meer
soorten naar jouw tuin of buurt haalt.

je nodig?
Wat heb on
met camera

• Mobiele telefo
• Internet
s, bijvoorbeeld
• Doorzichtige emmertje
van snoeptomaatjes
n
• Groot vel papier, stifte
hebt
die
• Vergrootglazen als je

Maak een online groepje

Vraag andere kinderen uit je klas om dezelfde
opdracht te doen en samen te werken.
De leerkracht kan dit ook voor je bepalen.
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Overal leven planten en dieren. Mensen zijn biologisch
gezien ook dieren. Vaak genieten we van planten
en dieren. De vogels die fluiten. De bijen, hommels
en vlinders die vliegen bij de bloemen.

Plaagdieren

Er zijn ook dieren waar we last van hebben.
Denk maar eens aan de rups van de buxusmot.
Die vreten je hele heg kaal. Muggen kunnen
bijten. Eikenprocessierupsen zijn van de laatste
tijd. Je krijgt enorm jeuk van de haartjes.

Biodiversiteit

Biologen vertellen ons dat je moet zorgen
voor vijanden van de plaagdieren. Jonge
koolmezen eten dolgraag rupsen. En ook
roofinsecten vinden ze lekker. Maar dan
moeten ze er wel zijn natuurlijk! Al die
dieren hebben hun eigen plekje nodig.
Biologen noemen dat biodiversiteit. Dat is
een ander woord voor soortenrijkdom.
Hoe groter de biodiversiteit, hoe beter
voor de natuur en hoe minder kans
op plaagdieren. Hoe is het met de
biodiversiteit gesteld in jouw voortuin?
In het plantsoen om de hoek? Of op
jullie groene schoolplein?

Soorten jagen

Hoeveel soorten planten en dieren
leven in jouw tuin of onderzoeksgebied.
Dat ga je tellen. Bij stap 2 ga je eerst
bedenken hoe je het planten en dierenrijk
kunt indelen.
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Mindmap maken

• Maak op een groot vel papier een mindmap.
• Schrijf in het midden het woord biodiversiteit
• Bedenk hoe jij het planten- en dierenrijk zou indelen in groepen.
Schrijf die groepen met voorbeelden in de mindmap

Bomen
Eik
Berk

Bloemen
Paardenbloem

Biodiversiteit
Insecten
Hommel

Maak een schatting van hoeveel soorten jij denkt tegen te komen
in je onderzoek.

groepsgenoten:
Deel mejet mijendma
p.
• Een foto van
onderzoeksgebied.
• Een beschrijving van je
rwacht te vinden.
• Hoeveel soorten jij ve
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Stap 3

Tel het
aantal soorten
Ga buiten soorten verzamelen. Maak foto’s van bloemen.
Pluk verschillende soorten blaadjes. Vang kleine diertjes
zoals insecten, pissebedden, slakken en wormen in een
grote pot.

Soorten onderscheiden

Verslag leggen

Op zicht

• Maak voor elke groep een apart vel. Schrijf op

• Kijk naar je mindmap in welke groepen je

Je kunt soorten op twee manieren onderscheiden.

het planten- en dierenrijk had onderscheiden.

De eenvoudige manier is om te kijken naar of de
blaadjes, bloemen of dieren er verschillend uit
zien. Je hoeft niet de naam op te zoeken. Je kunt
gewoon gaan fotograferen, verzamelen en tellen.

elk vel met grote letters voor welke soorten
planten of dieren het is.
• Leg verzamelde blaadjes of geprinte foto’s op
de vellen papier. Als je hebt gedetermineerd,
schrijf je de namen erbij.
• Tel het totaal aantal soorten dat je hebt
gevonden.

Determineren

De tweede manier is om alle dieren te
determineren. Determineren is een moeilijk
woord voor ‘op naam brengen’. In het kader
op de volgende pagina, lees je met wat voor
hulpmiddelen je dat kunt doen.

Deel met je groepsgen

oten:

• Foto’s van elk vel papie
r met foto’s en blaadjes
.
• Het aantal soorten pe
r groep.
• Het totaal aantal soort
en.
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Om planten en dieren te determineren kun je apps downloaden.
Er zijn er twee geschikt. Een heet Inaturalist, die kun je op apple en
android downloaden op je telefoon. Ik heb hem geprobeerd. Hij is
behoorlijk precies, je maakt een keuze uit opties.
Een andere app heet obsidentify, die kun je ook op je mobiel
gebruiken. Hij is eenvoudiger in gebruik, maar minder precies.
Je kunt voor determineren gebruik maken van boekjes en zoekkaarten die
je misschien wel thuis hebt. Of het op Internet opzoeken. Hier volgen een
paar geschikte links:

Voor bloeiende planten kun je hier terecht:
• https://www.floravannederland.nl/plantensoorten/kenmerken/bloemkleur
• Voor vogels op: https://www.welkevogelisdit.nl
• Voor allerlei andere dieren: www.dierenzoeker.nl, dit is ook een app.
Die kun je een keer proberen hoe die werkt.
• Op http://www.bomen-determineren.com kun je uitzoeken hoe
verschillende bomen heten.

Jasper de Ruiter is de tekenaar van allerlei zoekkaarten die je vaak bij
bezoekerscentra kunt kopen. Hij heeft een website. Je krijgt online een
voorproefje van alle zoekkaarten. Die kun je zo gebruiken, maar een paar
leuke aanschaffen via z’n webwinkel, stelt Jasper zeer op prijs:

• https://www.jasperderuiter.com
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Stap 4
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In het begin van deze opdracht las je wat je ging leren. Dat was:
• Je kunt straks vertellen wat biodiversiteit (soortenrijkdom) is.
• Je ontdekt dat je de planten- en dierenwereld in groepen kunt
onderscheiden.
• Je kunt een onderzoek doen naar biodiversiteit in jouw buurt.
• Je kunt soorten van elkaar onderscheiden.
• Je kunt soorten determineren/ op naam brengen.
• Je kunt online samenwerken met groepsgenoten.
Bedenk wat je hebt gedaan tijdens deze opdracht. En of je echt
hebt geleerd wat we je beloofde.
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in deel 2
Als je wilt onderzoeken hoe je de
soortenrijkdom
in jouw tuin of
onderzoeksgebied
wilt vergroten, doe
dan ook opdracht 2.
Veel plezier!
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