Wij vertrekken!
Wat betekent migratie? Welke dieren
doen aan migratie en waarom?
Safari School
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Wat is migreren?

Groep 6 – 8

Hieronder staan een aantal
zinnen over migratie. Vul de
zinnen zo goed mogelijk aan.

Wat heb je nodig?
pen of potlood,

•

Migreren betekent het verplaatsen van grote aantallen van een
diersoort van de ene naar de andere leefomgeving.

•

Veel vogels migreren tijdens de winter naar warmere gebieden
in de wereld zoals Afrika.

•

Sommige diersoorten weten vanaf de geboorte waar ze
naartoe moeten migreren. Dat zit in hun instinct. Andere
dieren moet het leren van hun ouders of oudere, ervaren dieren.

•

Dieren migreren niet alleen vanwege de temperatuur. Ze
migreren ook om om bijvoorbeeld meer eten en water te vinden of
om te paren en jongen te krijgen.
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Migreren of niet?

Hieronder staan een aantal dieren. Sommige van deze dieren
migreren en andere niet. Omcirkel de dieren die migreren!

Sardientjes

Buizerd

Egel

Zebra
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Waarom migreert dit dier?

Hieronder staan een aantal gnoe, een zalm en een ooievaar.
Al deze dieren hebben een andere reden om te migreren.
Schrijf achter deze dieren waarom ze migreren en wat dat
voor hen betekent.

Dit is een gnoe. Deze dieren trekken
het hele jaar door, in een cirkel in
bepaalde plekken in Afrika. Deze
dieren zijn op zoek naar voedsel. Als
het voedsel ergens op is dan lopen ze
verder. Ze zijn dus op verschillende
tijden van het jaar ergens anders te
vinden.

Dit is een zalm. Deze dieren leven
het grootste deel van hun
volwassen leven in de zee, maar
zwemmen de rivieren op om te paren
en eitjes te leggen. Dit doen ze in de
herfst. De meeste zalmen gaan dood
nadat ze eitjes gelegd hebben.

Dit is een ooievaar. Deze dieren
migreren in de winter naar warmere
gebieden om te kunnen eten.
Tegenwoordig blijven deze dieren ook
regelmatig gewoon in het thuisland,
aangezien er in de winter in Europa
ook genoeg voedsel te vinden is. Dit
komt door klimaatverandering.
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Los de rebus op!

Hieronder staat een rebus. Los deze op en beantwoord de
vraag!
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Antwoord: Wat betekent het begrip trekvogel?
Trekvogels zijn vogels die migreren. Deze dieren kunnen niet
tegen de kou of er is veel minder voedsel in de winter zodat ze
naar een warmere plek moeten om voedsel te kunnen vinden.

