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Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag worden 2 scorepunten toegekend.

Brand als beheermaatregel?
1

maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
− In een voedselrijk milieu worden planten die gedijen op voedselarme
grond, weggeconcurreerd door andere planten.
− Bij vermesting kunnen de tolerantiegrenzen voor voedselrijkdom voor
bepaalde planten die op voedselarme bodems leven, worden
overschreden.

2

maximumscore 1
Een juist antwoord bevat een juist verband tussen een algemeen gevolg
van vermesting voor (de samenstelling van) de levensgemeenschap, en de
overlevingskans van bepaalde dieren.
voorbeelden van een juist antwoord:
− Deze dieren hebben zich blijkbaar gespecialiseerd op het leven van de
vegetatie van voedselarme bodems en kunnen in een eutroof milieu
hun voedsel niet meer vinden.
− Door de verandering van de vegetatie wordt het ecosysteem bevolkt
door andere dieren, die de oorspronkelijke dieren wegconcurreren.
− Sommige dieren vinden hun schuilplaats of nestgelegenheid in een
bepaalde vegetatie, die door vermesting verdwijnt.

3

maximumscore 2
• Na de brand is de strooisellaag (met dode en levende organismen)
deels verdwenen / is de hoeveelheid organische stof (in en op de
bodem) verminderd
• waardoor mineralen niet meer goed worden vastgehouden / waardoor
mineralen vrijgekomen zijn
Opmerking
Voor een antwoord als ‘er is minder vegetatie waardoor er minder
mineralen worden opgenomen’ worden geen scorepunten toegekend.

4

maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
− Er is nieuwe vegetatie gegroeid waarvan bladeren in de strooisellaag
terecht zijn gekomen.
− In de loop van de jaren zijn halfverbrande delen van bomen in kleine
stukjes verbrokkeld in de strooisellaag terechtgekomen.
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C

6

maximumscore 2
voorbeelden van een juist antwoord:
− Het is maar tijdelijk effectief: na negen jaar is er weer minstens zoveel
stikstof in de bodem als voor de brand.
− Het is niet effectief zolang de uitstoot van ammoniak uit veehouderijen
in de omgeving door blijft gaan. Daardoor wordt het bos ook bemest.
− Het is maar deels effectief, want stikstofoxiden afkomstig van het
verkeer komen via de lucht toch in het bos terecht.
− Een jaar na de brand is er veel meer ammonium en na negen jaar is er
nog steeds meer dan vóór de brand. Het is dus niet effectief.
•
•

een juist gegeven (uit de teksten en/of diagrammen) is gebruikt
met een juist effect daarvan op de vermesting

www.examen-cd.nl

-2-

1
1

www.havovwo.nl

