
 

Galapagos in de klas 
Aangepaste vogels 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Op de Galapagoseilanden in de Stille Oceaan 
komen veel bijzondere vogels voor. De Engelse 
bioloog David Attenborough bestudeert deze 
dieren. Zoals de Galapagosaalscholver, een ver 
familielid van de aalscholver die in Nederland 
voorkomt. Omdat de aalscholver op de 
Galapagoseilanden geen vijanden heeft en 
genoeg plek heeft om te nestelen, is zijn 
vermogen om te vliegen weg geëvolueerd. De 
vleugels zijn stompjes geworden en hij is 
zwaarder geworden. Pinguïns, afkomstig van 
Antarctica, zijn op de Galapagoseilanden juist 
lichter geworden, omdat ze dan makkelijker 
hun hitte kwijt kunnen. 
 
Vakgebied 
Biologie 

 
Kernbegrippen 
Biodiversiteit - evolutie - natuurlijke selectie - 
populatie 
 
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 over pinguïns, zoals ‘De 
adéliedepinguïns’. 
 
Antwoorden 
1 C 2a Iets ten westen van het noorden van 
Zuid-Amerika. b Een pijl vanaf Antarctica naar 
de Galapagoseilanden. c Een pijl vanaf het 
vasteland van Zuid-Amerika naar de 
Galapagoseilanden. 3a De aalscholvers vlogen 
niet meer, omdat ze alles in de buurt hadden 
en daardoor geen gevaar lopen. b Pinguïns die 
klein zijn raken hun warmte veel sneller kwijt 
dan hun grote soortgenoten. 4 Aalscholvers in 
Nederland vliegen veel en hebben dus grotere 
vleugels. Ook zijn ze minder zwaar. Een 
overeenkomst is dat ze allebei goed kunnen 
zwemmen. Ook leggen ze nog steeds eieren en 
jagen ze op vis.  

Kijkvragen 
 
1 Op de Galapagoseilanden leeft een grote 
groep aalscholvers. Maar die komen daar 
oorspronkelijk niet voor. Hoe is de eerste 
aalscholver op de eilanden gekomen? 
A Hij is ernaartoe gevlogen 
B Hij is er uitgezet door mensen 
C Hij is er gekomen door een storm 
D Hij is ernaartoe gezwommen onder water. 
 
2 Op de foto hieronder zie je Zuid-Amerika. 
a Zet een kruis waar de Galapagoseilanden 
liggen. 
b Geef met een pijl aan hoe de eerste pinguïns 
op de Galapagoseilanden terecht kwamen 
c Zet nog een pijl voor de route van de eerste 
aalscholvers. 
 

 
 

3 Diersoorten veranderen als ze lange tijd op de 
Galapagoseilanden leven. Aalscholvers zijn 
bijvoorbeeld groter geworden. 
a Welke reden zit er achter het groeien van 
deze vogels? 
b De pinguïns zijn juist kleiner geworden nadat  
ze zich hebben gevestigd op de eilanden. 
Waarom is dit voor hen een voordeel? 
 
Verdiepingsvraag 
 

 
 
5 Ook in Nederland vliegen aalscholvers rond, 
die voor een deel verschillen met de 
Galapagosaalscholvers, maar ook wel 
overeenkomsten hebben. Noem twee 
verschillen en twee overeenkomsten tussen 
deze twee soorten. 
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