Bodemdierendagen

alle groepen

Alle bee(s)tjes helpen!!!

Ga mee op zoek naar bodemdieren met de hele school in de week van
Werelddierendag: 4 oktober!
Je school of klas doet daarbij mee aan een groot landelijk onderzoek, om te
kijken hoe het ervoor staat met de bodem in onze steden en dorpen.
Kijk op www.bodemdierendagen.nl en bestel het lespakket.
Vergeet niet je waarnemingen door te geven op deze website!
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Wat te doen?
Hulp van IVN?

Alle klassen kunnen meedoen
Op het schoolterrein of in een park in de buurt.
Als het maar in de bebouwde kom is.
In de week van Werelddierendag.
Meld je aan via de website www.bodemdierendagen.nl en ontvang het
lespakket vol met informatie, zoekkaarten en ideeën.
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem heeft dit project gemaakt als
aanvulling op het informatiepakket. We hebben een powerpoint
gemaakt met alle dieren erin, die in dit onderzoek van belang zijn. Je
kunt bij ons loeppotjes en loeps lenen en een waaier met alle dieren
uitvergroot via Eugenie Verstegen. eugenie.verstegen@gmail.com
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Bodemdierendagen: We gaan rondom de school of in een nabijgelegen park op zoek
naar bodemdieren. Je vindt ze tussen het strooisel, onder schors van afgewaaide takken of
dode bomen, onder stenen of stoeptegels die los liggen. Met behulp van de zoekkaart in
bijlage 1 kun je heel makkelijk te weten komen welk diertje je gevangen hebt. Je begint bij
‘START’ en beantwoordt de vragen die je tegen komt.
Wil je nog meer weten over jouw diertje: gebruik dan, nadat je in bijlage 1 je diertje hebt
gevonden, de zoekkaart van bijlage 2 om precies er achter te komen welke soort je hebt
gevonden.
Vergeet niet na afloop alle waarnemingen door te geven op de website van de
bodemdierendagen! Dan kan het NIOO ook jouw gegevens gebruiken in het landelijke
onderzoek dat zij doen, om erachter te komen hoe het met onze bodem gaat.
De bodem is heel belangrijk voor de groei van planten en het leven van vele dieren. Zonder
een goede gezonde bodem wordt het steeds moeilijker om voedsel te verbouwen en schoon
drinkwater te verkrijgen!

Citizen science: burgerwetenschap bij het NIOO
De 'amateurwetenschap' rukt op. Bij het NIOO weten ze al heel lang de hulp van
burgerwetenschappers op waarde te schatten.
Al op de eerste 'Bodemdierendag', in 2015, gingen een paar duizend mensen op zoek.
Inmiddels zijn de dagen in oktober een jaarlijkse traditie aan het worden. Vaak gaan hele
families of schoolklassen aan de slag en zo zijn er samen al tienduizenden 'bodemschatjes'
gespot. Met het mobiliseren van burgers om mee te doen aan dit onderzoek worden
meerdere doelen bereikt:
 Mensen zijn meer ZELF betrokken bij de natuur. In dit geval bij het wel en wee van de
bodem in je eigen omgeving. Bewustwording van de eigen omgeving is van
levensbelang voor het behoud van een gezonde natuur.
 Een onderzoek als dit is gebaat bij grote aantallen waarnemingen. De waarnemingen
van JOU doen er dus toe!
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Achtergrondinformatie: Het leven in de bodem is erg belangrijk. Zonder bodemdieren geen
gezonde bodem! En dus niet voldoende te eten voor ons, geen gezuiverd water om te drinken.

Hoe gaat het eigenlijk met die kleine maar onmisbare dieren in onze dorpen en steden?
Meestal lopen we letterlijk aan ze voorbij, maar tijdens de Bodemdierendagen krijgen onze
onbekende buren de aandacht die ze verdienen. Eind september gaan we al van start, in de
week van Werelddierendag, is het tijd voor waarnemingen. Sinds 2015 loopt er een groot
onderzoek, waarvoor je ook jouw waarnemingen van bodemdieren kunt melden!

Initiatiefnemer: NIOO
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch
ecologisch onderzoek. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO één van
de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW) in Wageningen.
De NIOO-ers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen.
Samen onderzoeken ze de volle breedte van planten-, dier- en microbiële ecologie, zowel op
het land als in het water. Deze multidisciplinaire samenwerking tussen de ecologen biedt de
unieke mogelijkheid om tot een brede, allesomvattende onderzoeksaanpak te komen. Die
aanpak is nodig om de vaak uiterst complexe ecologische vraagstukken te ontrafelen.
Ecologische vraagstukken: Bij ecologie draait het allemaal om de interacties tussen
organismen. Maar ook die tussen de levende wezens en hun omgeving, of 'het milieu'.
Ecologen proberen daarbij onderzoeksvragen op te lossen zoals: hoe is het mogelijk dat een
minuscuul insect een voedselplant kan vinden die kilometers verderop staat? De
fundamentele onderzoekers willen daarbij niet alleen deze ene vraag oplossen, maar ze
zoeken vooral naar algemene regels of patronen die in de natuur gelden: de essentie van de
ecologie.
Maatschappelijke relevantie: Onze wereld verandert op het moment dramatisch, terwijl we
de ecologische complexiteit ervan nog lang niet helemaal begrijpen. Denk daarbij aan de
toenemende afbraak van de biosfeer, het verlies van soorten plus de daarmee
samenhangende natuurlijke rijkdommen, de invasie van exotische soorten in bestaande
ecosystemen en de opwarming van de aarde. Om de effecten van deze wereldwijde
veranderingen in te kunnen schatten is veel meer wetenschappelijk inzicht nodig. Daarnaast
leveren de huidige ecosystemen talloze waardevolle zaken die we nodig hebben om te
overleven. Ecologische kennis is onontbeerlijk voor de productie van voedsel en schoon
drinkwater, het voorkomen en oplossen van milieuvervuiling en het beschermen en
herstellen van de natuur.
Kwaliteit van het onderzoek: De kwaliteit van het onderzoek bij het NIOO is bijzonder hoog.
Dat blijkt onder meer uit een extern evaluatierapport dat in 2012 is opgesteld. Een
internationale commissie 'peers' - topwetenschappers uit het eigen vakgebied – oordeelde
daarin dat het Nederlands Instituut voor Ecologie 'excellent' is, de hoogst mogelijke score.
De kracht van de aanpak van het NIOO zit hem onder anderen in de langlopende
onderzoeken, zoals de al meer dan 50 jaar lopende studie aan koolmezen en de bijdrage van
duizenden burgers hieraan. Dankzij dit laatste onderzoek zijn bijvoorbeeld de effecten van
klimaatverandering op de natuur zichtbaar gemaakt: internationaal een voorbeeld.
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Bijlage 1: Deze zoekkaart kun je gebruiken om uit te zoeken wat je gevangen hebt: een
pissebed of een spin? Een duizendpoot of een miljoenpoot?
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Bijlage 2: Wil je dieper graven en nog beter onderzoeken wel diertje je hebt gevonden, kijk dan in
onderstaande zoekkaart!! Welke duizendpoot heb je gevangen? Welke pissebed?
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