Leestekst: “Op de bres voor biodiversiteit”
Lees de tekst “Op de bres voor biodiversiteit”, en los onderstaande vragen op. De betekenis
van een aantal woorden uit de tekst vind je in de woordenlijst achteraan dit document.

1. De biodiversiteit is de verscheidenheid van het leven op aarde. Op welke drie niveau’s wordt
deze diversiteit gezien?

2. Zijn alle soorten op aarde gekend?

3. Waarom is de biodiversiteit belangrijk voor de mens?

4. Er zijn heel wat factoren die het evenwicht in een ecosysteem kunnen verstoren. Wat is het
effect van ontbossing op het voorkomen van malaria in het Amazonewoud?

5. Bekijk de tabel op de eerste bladzijde van het artikel. Wat zou er gebeuren als bijvoorbeeld
de bossen op aarde zouden verdwijnen?

6. Op dit moment verdwijnen soorten 1000 maal sneller dan in eender welke andere periode in
de geschiedenis van de aarde. Wat zijn de belangrijkste menselijke oorzaken?

7. Waarom is het verlies van bestuivers zo’n groot probleem?

8. Waarom is de bescherming van de biodiversiteit zo belangrijk voor arme landen? Hoe
kunnen beschermde gebieden helpen bij de strijd tegen armoede?

9. Geef drie belangrijke stappen in de bescherming van de biodiversiteit.
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Woordenlijst
Habitat
Leefomgeving waarin een bepaalde soort voedsel, water, beschutting en ruimte vindt,
aangepast aan haar behoeften. Het habitat van de rode eekhoorn is bos in gematigde streken.
Ecosysteem
Dynamisch geheel van planten, dieren, zwammen en micro-organismen en hun niet-levende
omgeving,
die op een bepaalde plaats een functionele eenheid vormen (bijvoorbeeld een bos, een vijver,
een woestijn...).
Uitheemse soort
Soort die in een bepaald gebied (bv. België en omgeving) normaal niet in de natuur voorkomt,
maar er toch opduikt bv. door menselijk toedoen (meegereisd met vrachtverkeer; ingevoerd
voor kweek of teelt en daarna ontsnapt en verwilderd). Synoniem: exoot of exotische soort.
Tegenhanger: inheemse soort.
Klimaatverandering
Temperatuur, neerslag, wind en alle andere aspecten van het klimaat op aarde veranderen over
een lange termijn. Recent wordt deze term echter vooral gebruikt voor de wijziging die
menselijke activiteiten toebrengen aan het natuurlijke klimaat.
Bestuiving
Het overbrengen van stuifmeel naar het vrouwelijke deel van een bloem, waarna bevruchting
van de eicellen plaatsvindt en zaden worden gevormd.
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