
Schimmels zijn er in alle 
vormen en maten en in  

heel veel kleuren!

68% van alle zoogdieren ter 
wereld woont in bossen!

Het is bewezen dat mensen 
zich beter kunnen  

ontspannen als ze tijd in  
het bos doorbrengen!

Bossen zijn stukken land vol torenhoge 
bomen. Bijna overal ter wereld vind je 
bossen: onder een dik pak sneeuw midden 
in Alaska tot in de tropische hitte van 
Maleisië en alles ertussenin. Deskundigen 
schatten dat ongeveer een derde van het 
aardoppervlak uit bos bestaat! Bovendien 
spelen bossen een belangrijke rol bij 
klimaatbeheersing, doordat ze zuurstof 
maken, de bodem gezond houden door 
beschutting tegen de wind te bieden en ze 
helpen overstromingen te voorkomen!

Er wonen duizenden prachtige dieren 
in bossen: meer dan drie kwart van 
alle landdieren leeft in het bos, van 
superinteressante schimmels, vrolijke vogels 
tot aantrekkelijke apen en edele elanden! 
Bossen zorgen voor voedsel, onderdak en 
een veilig thuis waar dieren zich kunnen 
verbergen en voortplanten.

Helaas gaat er veel bos verloren door 
ontbossing: dit betekent dat bossen worden 
gekapt voor hout of om plaats te maken 
voor wegen, mijnen, 
huizen en landbouw. 

Het goede nieuws is dat 
liefdadigheidsinstellingen, groepen voor 
natuurbescherming en mensen overal ter 
wereld samenwerken om ontbossing te 
stoppen. Jij kunt ook een handje helpen!

Boeiende weetjes  
over bossen!

Vertel het aan iedereen!  
Praat met je vrienden en familie over het 
belang van bossen.

Zorg voor bewustwording!
Steun een liefdadigheidsinstelling die bossen 
beschermt: organiseer samen met je ouders 
bijvoorbeeld een koekjesverkoop op school.

Kweek zelf planten! 
Plant een nieuwe plant in de tuin, in een 
bloembak in je vensterbank of zoek een 
buurttuin waar ze vrijwilligers kunnen 
gebruiken.

LEUK FEITJE!
Er zijn drie 

hoofdsoorten bos: met 
een koud, gematigd en 

tropisch klimaat!

LEUK FEITJE!
Bossen kunnen 
uit honderden 

miljarden bomen 
bestaan!

Wist je dit?
• Bomen zijn de langstlevende organismen op 

Aarde: ze gaan nooit dood van ouderdom!
• Astronauten van NASA en het Amerikaanse 

Staatsbosbeheer hebben samengewerkt om 
zaden op de Maan te planten!

• Bomen kunnen voedingsstoffen met  
elkaar delen en zelfs elkaar waarschuwen  
bij gevaar!

Je kunt zien hoe oud een 
boom is door de jaarringen 

in de stam te tellen!
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