7. Laanbomen
Langs wegen of straten staan vaak bomen. Mensen vinden dat mooi. Een weg met
een rij bomen erlangs heet een laan. Die lanen verbinden vaak steden en dorpen
met elkaar. Maar ook binnen een stad loop of rijd je soms onder een hele rij laanbomen door.
Deze bomen verbinden de ene met de andere plek. Allerlei dieren vinden dat wel
handig.
Op het digibord zie je een laan met eikenbomen. Ook staan er zes dieren bij die zo’n
laan wel fijn vinden. Die dieren lopen natuurlijk niet over de weg. Dat is veel te gevaarlijk. Ze hebben allemaal hun eigen manier om van de laanbomen gebruik te maken.
Hieronder staat van ieder dier hoe het in de eikenlaan leeft.
Vleermuis
Hij vliegt langs de boomtoppen. Hij hoopt daar een vlieg, mug
of nachtvlinder te vangen.
Roek
Deze vogel lijkt op een zwarte kraai. Hij broedt graag in de toppen van laanbomen. Soms zit
er een heel grote kolonie: dan zitten er veel nesten bij elkaar in de boomtoppen.
Eikenprocessierups
Overdag zitten deze rupsen in een nest van draden op de boomstam. Soms op maar twee
meter hoogte. In de nacht kruipen ze achter elkaar de boom in. De rupsen gaan op zoek
naar verse blaadjes. ’s Ochtends gaan ze weer terug naar hun nest.
Vlinder
Vlinders volgen de bloemen en het gras dat in de strook onder de boom groeit. Ze vliegen
van de ene bloem naar de andere.
Hond
Dit dier loopt onderlangs de bomen. Hij snuffelt aan iedere stam. Regelmatig plast hij ook tegen de boom. Zo laat hij andere honden weten dat het zijn gebied is.
Boomkruiper
Deze vogel zoekt in de schors van de boom kleine beestjes. Die vindt hij lekker. Hij kruipt om
de stam heen steeds hoger de boom in. Zit hij hoog in de boom, dan vliegt hij weer helemaal
naar beneden. Bij de volgende boom begint hij weer omhoog te klimmen.
Opdracht:
Je hebt de tekening van het digibord ook op papier gekregen.
Jij gaat op die tekening de route van de dieren tekenen.
Gebruik voor ieder dier een andere kleur, bijvoorbeeld geel voor
de vlinder. Geef het vakje om het dier op de tekening steeds de
door jou gekozen kleur. Dan weet je precies wie waar in de laan
te vinden is.
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