Kleine bodemdieren

Dit zijn enkele diertjes die je in de grond vindt.
Samen met de paddestoelen en bacteriën ontbinden ze het organisch materiaal in humus en minerale zouten.
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Kleine bodemdieren
Hier vindt je enkele van de diertjes die in de bodem leven. Deze beestjes eten resten van dode planten en dieren. Hierdoor worden
de resten in kleinere stukken gemalen maar ook veranderd door de vertering die ze in de diertjesdarmen ondergaan. Dit is een
specialiteit van de regenworm die ook nog belangkrijk is om de bodem te verluchten en te mengen door zijn gewoel en gegraaf.
Wat de bodemdiertjes niet kunnen gebruiken wordt door schimmels en bacterïen, die ook in de bodem leven tot voedingsstoffen
afgebroken. Al wat niet afgebroken is en een bruin-zwarte kleur heeft noemt men humus. De voedingsstoffen die in humus
vastgehouden zijn, zoals in één spons, kunnen dan weer door de planten opgenomen worden om te groeien.
Opdracht
Probeer de kringloop welk in dit verhaaltje zit te tekenen.
Van welk groot bodemdier hebben wij niet gesproken? Dit dier eet regenwormen. Wat is zijn naam?
ACHTERGRONDINFORMATIE: Zie copijen.
Doel van de activiteit: Kennismaken met de bodemdiertjes (Waarneming, tekening en identificatie ->
Eerste aanpak met de grote geleedpotigengroepen)
Rol van de beestjes in de kringloop van de stof. Dit moet verbonden worden met de begrippen
of waarnemingen die in het ecosysteem weide en bos klaar gemaakt zijn: rol van de planten als
producenten (Weide)= verrichting van stof; Waarnemingen van de veranderingen die de organische
stoffen ondergaan in de strooisellaag van een bos, in een composthoop.
Verloop van de activiteit:
-Eerste groep
(een halve klas (van 6 tot 9 leerlingen) in het laboratorium)
(leeftijd: 1rste, 2de of 3de schooljaar)
Waarneming, tekening en identificatie van bodemdiertjes:
- levende diertjes in compostgrond (in Petrischalen)
- dode diertjes van bosstrooisellaag en compost die met een Berlese systeem worden gevangen en die in
Petrischalen met spiritus worden geplaatst).
-Tweede groep: Maken van een wormenpot om de rol van de regenwormen te zien.
Zie werkboek bodem blz 3. en stap voor stap puur natuur
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