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buitenBijlage 14: BBI bepalen
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Materiaal:

l Loeppotjes
l Schepnetjes
l Opvangbakje
l Determinatietabel
l Werkblad

1. Bemonsteren!

Als we bemonsteren vangen we macro-invertebraten. Deze 
diertjes leven in de modder en op en rond stenen. Bemonster 
met de schepnetjes zowel de rivierbodem als de oeverzone. 
Doe een beetje water in het opvangbakje. Leg het schepnet 
op de grond. Haal er de diertjes uit en doe ze in het bakje 
met water. 

Goed zoeken! 
Heb geen schrik om je handen vuil te maken. 

2. En nu determineren

 Neem een diertje en doe het in een loeppotje.
 Lees de vraag in de determineersleutel.
 Bekijk het diertje aandachtig en onderzoek de gevraagde eigenschap.
 Heb je het gevonden? Zo ja, ga dan naar de vraag die overeenkomt met het getal van je antwoord. 
 Ga door tot je bij een sleutel uitkomt. Dit is de sleutel waartoe het diertje behoort. Blader tot op de   
 blazijde van de sleutel.  
 Een voorbeeld: bij sleutel A kom je bij de  Platwormen. Hier vind je ook afbeeldingen van al de   
 ‘familieleden’. 
 Vergelijk nu het diertje met de verschillende afbeeldingen. Goed kijken. Vind je de afbeelding die het  
 meest op jouw diertje lijkt? Dit is de soort of groep1 waartoe het diertje behoort. 
 Schrijf op je werkblad de soort of groep van het diertje dat je gevonden hebt.
 Een voorbeeld: Je komt uit bij Sleutel J: larven van juffers. Daar zie je aan de afbeeldingen dat het diertje  
 een ‘larve van een waterjuffer’ is. Schrijf dit op je werkblad.
 Neem een nieuw diertje uit de bak en begin terug bij 1. Als je ziet dat het een diertje is dat je al   
 gedetermineerd hebt mag je het terug in de waterloop zetten. Goed kijken!

3. En dan tellen
Tel het aantal gevonden soorten of groepen en schrijf ze in het cirkeltje op je werkblad.

1  Systematische Eenheid (SE) is de wetenschappelijke benaming voor deze soort of groep waarmee gewerkt wordt voor het bepalen van de BBI. 
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4. Hoe zit het dan met de BBI?

 Neem de tabel voor de bepaling van  
 de Belgische Biotische Index (BBI).
 In de linkerkolom staan bovenaan de 
 groepen en dieren die alleen in zuiver  
 en zuurstofrijk water kunnen leven.  
 Hoe lager in deze kolom, hoe vuiler  
 en zuurstofarmer het water mag  
 zijn waarin deze dieren voorkomen.  
 Zo kan bv. de rattenstaartlarve heel  
 wat vervuiling verdragen. Je kan ze  
 dan ook terugvinden in pure mest! 
 Welk van de door jouw gevonden
 diertjes kan je het hoogst rang- 
 schikken in de linkerkolom van de 
 tabel voor de BBI? Zoek op je werk- 
 blad dus het diertje of de groep die  
 het minst tolerant zijn voor vervuiling. 
 Bijvoorbeeld: je vond rode muggen-
 larven en de larve van een water-
 juffer. De groep van de waterjuffer- 
 larven staat het hoogst in de linker- 
 kolom en is dus het minst tolerant  
 voor vervuiling.
 Ga bovenaan naar de rij van Totaal SE en zoek de kolom die overeenkomt met het totale aantal soorten  
 of groepen die jij gevonden hebt (zie cirketje).
 Het getal dat je vindt waar deze kolom kruist met de rij van de minst tolerante groep die je vond, is de BBI!
 Een voorbeeld: We vinden 7 soorten of groepen en de waterjuffers is daarvan de minst tolerante groep  
 van dieren. Dan hebben we een BBI van 5. 

Interpretatie
Macro-invertebraten: Met de bepaling van de BBI geven we punten op de waterkwaliteit van een beek of rivier 
(1 (heel slecht) tot 10 (heel goed)). We doen dit aan de hand van macro-invertebraten: ongewervelden die 
groot genoeg zijn om met een loep te bekijken (insecten, slakken,kreeftjes,..). 
Sommige beestjes, zoals de rattestaartlarve (de larve van een zweefvlieg), kunnen in zeer vervuild en zuurstofarm 
water leven (deze larve en ook muggelarven hebben een soort adembuis die boven het vuile water uitsteekt om 
te ademen). Andere beestjes, zoals de larve van de steenvlieg, vind je alleen in proper en zuurstofrijk water. 
Deze diertjes noemen we bio-indicatoren. Voor de bepaling van de BBI gaan we op zoek naar de meest 
vervuilinggevoelige macro-invertebraten in de beek.
Naarmate de vervuiling sterker wordt, vermindert het aantal diersoorten dat in dat water kan leven.  
Hoe beter water is, hoe meer soorten beestjes we er zullen aantreffen. 

Labo in beestformaat: Eigenlijk is zo’n macro-invertebraat een zwemmend labo want zonder ingewikkelde   
  toestellen vertelt het ons hoe de toestand van het water gesteld is.
      Een voordeel van waterkwaliteitsbepaling met macro-invertebraten is dat ze ons iets zeggen over de  
         waterkwaliteit van een langere periode dan een eenmalig waterstaal dat in het labo onderzocht wordt. 


