Thema 5.1 Les 4
Liegen & bedriegen
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Deze sprinkhaan is
dan wel knalroze,
maar valt zeker niet
op als hij op een
orchidee-plant zit.

Dit zeepaardje past
zich aan de kleur
van zijn omgeving
aan. Als het koraal
roze is met stipjes,
dan is hij dat ook!

Zo ziet de bloem
er namelijk ook uit.

Als een ijsbeer niet
op wil vallen, bedekt
hij zijn zwarte neus.
Dat is eigenlijk het
enige wat je goed
ziet op een witte
sneeuwvlakte.

Dit is een soort
zeepaardje dat doet
alsof hij zeewier is. En
dat lukt de grote rafelvis
heel goed, vind je niet?

Een wandelend blad
is echt bijna niet te
ontdekken. Hij heeft
zelfs de nerven van
een blad en bruine
randjes waardoor
het lijkt alsof eraan
geknabbeld is.
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Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet

Vaak wordt gedacht dat
de kameleon de kleur van
zijn huid aanpast aan zijn
omgeving. Dat blijkt niet zo
te zijn. Met de kleuren geeft
hij aan hoe hij zich voelt.

Oh ja, en krokodillen
hebben natuurlijk ook
een goeie truc: gewoon
doen alsof je een
boomstam bent…

Dieren doen er alles aan om niet op te
vallen en onzichtbaar te zijn. Dat noem
je camouflage. Er zijn verschillende
manieren van camouflage. Zo hebben
sommige dieren een schutkleur. De
kleur van hun vacht lijkt veel op de
kleur van hun omgeving. Je kunt ze
bijna niet meer zien. Andere dieren
gebruiken de patronen op hun vacht om
vijanden te misleiden. Denk maar aan
de strepenvacht van de zebra. Mimicry
is ook een vorm van camouflage. Dat
betekent dat het uiterlijk van een dier
heel veel lijkt op het uiterlijk van een
ander dier. Of juist op een bloem.
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