
 

Galapagos in de klas 
Het zeeleven rond 
Galapagos 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Op de Galapagoseilanden in de Stille Oceaan 
komen veel bijzondere vissen voor. De Engelse 
bioloog David Attenborough bestudeert deze 
vissoorten. Er zwemmen zoveel soorten 
vissen rondom de Galapagoseilanden, omdat 
het water rijk is aan voedingsstoffen, zoals 
plankton. Dit zorgt voor de komst van kleine 
visjes, die plankton eten. Doordat er veel 
kleine vissen zwemmen trekken ook grotere 
roofvissen naar de eilanden.. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Biodiversiteit - evolutie - natuurlijke selectie - 
populatie - voedselkringloop 
 
Kerndoelen 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Galapagos in de klas’ met David 
Attenborough. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s rondom de Galapagoseilanden, zoals 
‘De reuzenschildpad’. 
 
Antwoorden 
1 De rode stip 2 B 3 C 4a A Walvishaai B 
Hamerhaai C Roodlippige vleermuisvis b De 
walvishaai 5 Grote of Stille Oceaan 6 Een 
regenbui in Nieuw-Guinea zorgt ervoor dat 
veel voedingsstoffen uit de grond in riviertjes 
terecht komen. Die voedingsstoffen worden 
naar zee gespoeld, waar ze in de onderste 
waterlaag terecht komen. Zo stromen ze 
onder meer richting de Galapagoseilanden, 
waar de voedingsstoffen omhoog worden 
geduwd en zich mengen met warm water. 
Daar vormt zich plankton, wat een 
voedingsbron is voor kleine visjes. Grote 
scholen vissen leiden tot de komst van grote 
vissen, die de kleine visjes opeten. 
 

 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 De Galapagoseilanden liggen in de buurt van 
Zuid-Amerika. Met welke stip op de kaart zijn ze 
aangegeven? 

 
 
3 In de wateren rond Galapagos komen ook 
hamerhaaien voor. Waarom zijn er zoveel 
hamerhaaien in deze zee? 
A Er wordt daar niet op ze gejaagd 
B Ze vinden er veel voedsel 
C De zee is er lekker warm 
        
3 Plankton komt veel voor rond de 
Galapagoseilanden. Wat is waar? 
Plankton wordt gegeten door: 
A Alleen door grote haaien 
B Alleen door microscopisch kleine visjes 
C Door allerlei soorten vissen 
  
4a Geef de juiste naam aan de vissen hieronder. 
Kies uit: Hamerhaai, Roodlippige vleermuisvis 
en Walvishaai.  
b Welke vis is de grootste? 

 

       
A         B             C 

 
Verdiepingsvragen 
 
5 In de wateren rond Galapagos komen veel 
bijzondere vissoorten voor. Hoe heten de 
wateren rond Galapagos? 
 
6 Als ergens iets kleins gebeurt, wat 
uiteindelijk leidt tot een groot effect, wordt dat 
ook wel een vlindereffect genoemd. Leg stap 
voor stap uit hoe een regenbui in Nieuw-Guinea 
kan leiden tot de komst van allerlei grote vissen 
bij de Galapagoseilanden. 
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