Biodiversiteitstudie planten

Veldwerk in de zwinvlakte om de ecologie
van deze unieke plantenverzameling te ontdekken.

OMSCHRIJVING
In het Zwin wordt er nog steeds aan onderzoek gedaan. De leerlingen gaan dan ook zelf aan de slag en elke bijdrage is onderdeel van
de crowd-sourced, people science. In het Natuur Educatief Centrum krijgen de leerlingen toelichting over lopende onderzoeken.
Aansluitend gaan ze zelf aan de slag!
Het Zwin is een zeer dynamische biotoop. Onderzoek blijft er altijd aan de orde!

DOELGROEP

2de graad secundair

DUUR

2,5 uur

BEGELEIDING

door bezoekerscentrum

PERIODE

mei tot oktober

GROEP

max. 25 leerlingen per gids

PRIJS

€60 + € 4/leerling

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld
Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
T 051 54 59 48 - E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be
Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek
Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
T 058 42 21 51 - E duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be
De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be
Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
T 056 23 40 10 - E gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers
Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 70 86 - E info@zwin.be
www.zwin.be
Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be

De leerlingen gaan zelf aan de slag met behulp van verschillende
materialen door het centrum aangeboden.
Met zowel klassieke als moderne technieken wordt een stuk natuur
in kaart gebracht.
De zonering in bepaalde delen van het intergetijdengebied wordt
onderzocht aan de hand van reliëf, vochtigheid, begroeiing...
Begrippen als niche, biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten komen zeker aan bod.

Biodiversiteitstudie planten
Het park en de zwinvlakte zijn de ideale plekken om de verschillende planten van de slikken en de schorren te onderzoeken en zo de
biodiversiteit en zonering van dit natuurgebied te ontdekken.

Transect of proefstrook, punttransect of lijntransect.
Elke waarneming in de natuur is een waardevolle. Met een transect nemen we ook registratie van de waarnemingen. En zo kom je
geleidelijk tot een beter inzicht over een soort in een gebied. In de domeinen van de Provincie is er een verscheidenheid aan organismen
en biotopen. Met de leerlingen brengen we de biodiversiteit in kaart. Zo komen begrippen als niche, habitat, relaties in een levensgemeenschap vlot aan bod. Een reliëfbepaling van een afgebakend gebied en de waarneming van deze factoren leidt al vlug tot verklaringen van
overleven of uitsterven van dier en plant om ons heen.

fase 1 : PROBLEEMSTELLING (oriënteren)
observatie van de biotoop, manier van opmeten
•

We nemen de jongeren mee naar een specifieke biotoop: het intergetijdengebied van de zwinvlakte.

•

Via vraagstelling komen tot inzicht dat er zich altijd leven bevindt in een omgeving. De leefomstandigheden worden door een
aantal factoren bepaald (levend en niet-levend).

•

De begrippen abiotisch, biotisch, biotoop, levensgemeenschap komen aan bod.

•

De centrale vraag: stel dat we dit stukje natuur willen in kaart brengen, hoe kunnen we dit wetenschappelijk doen?

fase 2 : BRONNEN RAADPLEGEN (voorbereiden)
samen met de groep worden volgende zaken bepaald
•

Welke radialen willen we onderzoeken?

•

Hoe gaan we ons een beeld vormen? Wat moeten we zeker meten?

•

Kennismaken met het veldwerkblad.

fase 3 : TRANSECTOPSTELLING EN MEETRESULTATEN (uitvoeren)
praktische fase
•

De inhoud van de werkkoffers duidelijk maken.

•

De lijnen uitzetten.

•

Het veldwerkblad nemen, tonen hoe ze gegevens moeten invoeren.

•

Tonen hoe ze de biotoop kunnen benoemen.

•

Uitleggen op welke manier er moet gerapporteerd worden.

fase 4 : VISUALISATIE RESULTATEN (reflectie)
per twee onderzochte radialen een aantal onderzoeksvragen
•

De zonering van de planten in het Zwin proberen te verwoorden en linken met slikken en schorren.

•

Een aantal organismen plaatsen in de levensgemeenschap.

•

Een korte omschrijving geven van het begrip biodiversiteit.

•

Laten kiezen uit een aantal maatregelen die ze kunnen nemen om de biodiversiteit te verhogen.

Voor deze module moeten de leerlingen verplicht goede, waterdichte schoenen of rubberen laarzen meebrengen!

