
 

Galapagos in de klas 
De Galapagosalbatros 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Op de Galapagoseilanden in de Stille Oceaan 
komen veel bijzondere diersoorten voor. De 
Engelse bioloog David Attenborough 
bestudeert deze dieren. De Galapagosalbatros 
is ook zo’n speciaal dier. Deze vogel kan erg 
groot worden, wel 2,5 meter als hij zijn 
vleugels spreidt. Door zijn omvang moet de 
Galapagosalbatros hard rennen als hij op wil 
stijgen. Dit doet hij dan ook het liefst op het 
vlakke strand. De Galapagosalbatros zie je het 
meest vliegend in de lucht, maar op het eiland 
Española kun je veel vogels ook  op de grond 
zien. Als een Galapagosalbatros op zoek gaat 
naar een partner, doet hij een soort 
paringsdans waarbij hij met zijn snavel tegen 
die van zijn toekomstige partner slaat. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Biodiversiteit - evolutie - natuurlijke selectie- 
populatie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 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 
videoclips over allerlei onderwerpen rondom 
de Galapagoseilanden, zoals ‘de 
reuzenschildpad’. 
 
Antwoorden 
1 Iets ten westen uit de kust van Zuid 
Amerika. 2 a en c zijn waar, b onwaar 3 B 4 A 
(paringsdans) 5 Hij heeft een golvende 
tekening op zijn veren 6 Overeenkomsten 
zijn: allebei leven ze rondom de kust, allebei 
leggen ze eieren, qua uiterlijk lijken ze op 
elkaar. Verschillen zijn bijvoorbeeld het 
formaat (meeuwen zijn kleiner) en de landen 
waarin ze voorkomen. 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Geef aan op de wereldkaart waar de 
Galapagoseilanden liggen. 
 

 
 
2 Zijn de volgende feiten over de 
Galapagosalbatros waar of niet waar? 
a Een Galapagosalbatros kan 2,5 meter breed 
worden als hij zijn vleugels spreid. 
b Een Galapagosalbatros kan recht omhoog 
opstijgen. 
c De Galapagosalbatros legt eieren net als 
andere vogels. 
        
3 Waarom is het eiland Española zo’n goede 
broedplaats voor de albatrossen? 
A Het is er warm 
B Het is er veilig 
C Er is veel eten  

 
4 Wat doen de albatrossen op de onderstaande 
foto? 
A Dansen 
B Vechten 
C Spelen 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 In het Engels wordt de Galapagosalbatros de 
‘waved albatros’ (de gegolfde albatros) 
genoemd. Waarom wordt hij zo genoemd? 
 
6 De Galapagosalbatros lijkt een beetje op de 
zeemeeuwen die we in Nederland zien. 
Noem twee overeenkomsten en twee 
verschillen tussen de Galapagosalbatros en de 
zeemeeuw. 
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