
Biologische kerst 

Tijdens de kerst versieren mensen hun huis met lichtjes 

en versieringen. Volgens de traditie wordt er ook een 

kerstboom in huis gehaald. Deze wordt dan vervolgens 

versiert met lichtjes, kerstballen en slingers. Een bekend 

liedje over deze traditie is oh dennenboom. Dit liedje doet 

vermoeden dat mensen tijdens kerst een dennenboom in 

huis halen. 

Er zijn verschillende soorten dennenbomen. Of de bomen 

die met kerst in huis gehaald worden ook echt 

dennenbomen zijn, kun bepalen met behulp van de 

Latijnse naam.  Organismen hebben naast een 

Nederlands naam ook altijd een Latijnse naam. Deze 

naam bestaat uit altijd uit twee delen: de geslachtnaam en 

soortnaam. Deze naam is ontstaan uit de ordening. Bij 

ordening worden organismen in groepjes ingedeeld. Hoe 

deze indeling plaats vindt is te zien in afbeelding 1. 

 

De veel gebruikte boomsoorten tijdens kerst zijn:  

▪ Abies Nordmanniana 

▪ Abies Fraseri 

▪ Abies Procera 

▪ Picea Omorika 

 

1. Verklaar welk van de bovenstaande bomen niet tot hetzelfde geslacht behoort. 

 

 
 



2. In de afbeelding hieronder zijn delen van één van de veel voorkomende 

kerstboomsoorten te zien. Bepaal met behulp van de determineertabel om wat voor 

soort het hier gaat.  

 

3. In de afbeelding hierboven is een determineertabel voor naaldbomen te zien. Leg met 

behulp van de determineertabel en de afbeeldingen hieronder uit dat kerstbomen geen 

dennenbomen zijn. 

                      
 

A. Dennenboom     B. Spar 

 

  



Dat een kerstboom niet alleen maar voor plezier zorgt blijkt uit het onderstaande 

artiekl. Lees het artikel en beantwoord dan vraag 4 t/m 9. 

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/175816/Deze-vijf-beestjes-breng-je-met-de-

kerstboom-je-woonkamer-binnen 

4. Wat zijn volgens het artikel de factoren die ervoor zorgen dat de diertjes uit hun 

winterslaap komen? 

5. Zijn de factoren uit vraag 4 abiotische of biotische factoren? 

6. Volgens de bioloog uit het filmpje in het artikel zullen de 25.000 diertjes uit de 

kerstboom maar voor een toename van 5% zorgen. Hoeveel diertjes zitten er volgens 

hem dan normaal gesproken in je huis? 

7. In het artikel worden 5 diersoorten genoemd die in een kerstboom voor kunnen komen. 

Tot welke afdeling behoren deze diertjes? 

Ellen wilt graag onderzoeken of een boom die gegroeid is op een warme plek minder 

ongedierte bevat van een boom gegroeid op een koelere plek.  

8. Wat is de passende onderzoeksvraag bij het onderzoek van Ellen? 

9. Beschrijf een passend werkplan bij Ellen haar onderzoek. 
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