
 

Galapagos in de klas 
De reis van planten 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Op de Galapagoseilanden in de Stille Oceaan 
komen veel bijzondere plantensoorten voor. 
De Engelse bioloog David Attenborough 
bestudeert deze planten. De eilanden zijn 
ontstaan door ondergronds vulkanisme. In 
eerste instantie bestaan de eilanden uit 
versteende lava. Toch kunnen er allerlei 
soorten planten groeien. Die zijn er op 
verschillende manieren terecht gekomen. Zo 
zijn er zaden vanuit Midden- en Zuid-Amerika 
met de wind meegevoerd en komen er zaden 
mee met vogels in hun veren of in hun maag. 
Als de vogels de zaden uitpoepen komen ze op 
de grond terecht en worden direct bemest. 
Ook zijn er mangrovezaden die naar de 
eilanden zijn gedreven en daar tot wasdom 
zijn gekomen. 
 
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 
videoclips over allerlei onderwerpen rondom 
de Galapagoseilanden, zoals ‘de 
reuzenschildpad’.  
 
Antwoorden 
1a Ze zijn ‘recent’ ontstaan door vulkanische 
activiteit. b Door de aanvoer van leven van 
elders. c Door de wind, door vogels of door 
zeestromingen. 2 B 3 III-I-VI-IV-II-V 4 C 5 
Doordat ze bijvoorbeeld zijn meegenomen 
door mensen en uitgezet, doordat ze hier zijn 
gekocht en ontsnapt, doordat ze meevaren 
aan de onderkant van een schip of omdat ze 
vanwege natuurbeheer hierheen worden 
gehaald en uitgezet. 
 
 

 
 

Kijkvragen 
 
1 De Galapagoseilanden zijn geologisch ‘jonge’ 
eilanden. 
a Waarom zijn de eilanden geologisch gezien 
nog jong? 
b Hoe kan het dat er zoveel leven is? 
c Noem twee manieren waarop de zaadjes van 
planten op de Galapagoseilanden terecht zijn 

gekomen.  
 
2 De scalesia is een plant die groeit op de 
Galapagoseilanden. Hij ziet er een beetje dor 
uit, vanwege de vele bruine bladeren.  
Hoe komt het dat deze plant bruine bladeren 
heeft? 
A De planten zijn erg oud, waardoor de 
bladeren doodgaan 
B De scalesia laat zijn bladeren expres 
doodgaan, zodat ze als voedingsbodem kunnen 
dienen 
C Er valt heel weinig regen in het gebied van de 
Galapagos-eilanden, dus de plant krijgt niet 
genoeg water om te overleven. 
        
3 Mangrove-bomen verspreiden zich op een 
bijzondere manier. Zet de stappen in de juiste 
volgorde. 
I  - De zaden drijven op de oceaan 
II - De zaden zetten zich vast in de bodem 
III - De mangrove laat zijn zaad vallen 
IV - De zaden zinken naar beneden 
V - De nieuwe boom begint te groeien 
VI - De zaden komen in rustiger water  

 
4 Wat is een voordeel voor een plant als zijn 
zaadje wordt uitgepoept door een vogel? 
A Dat reist het zaadje verder 
B Dan komt het zaadje op hogere plekken 
terecht 
C Dan krijgt het zaadje meteen 
voedingsstoffen mee 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Planten kunnen zich op verschillende 
manieren verspreiden naar andere gebieden. 
Maar dieren kunnen dat ook. In Nederland 
komen tegenwoordig diersoorten voor die 
helemaal van de andere kant van de wereld 
komen, zoals de halsbandparkiet en de 
Amerikaanse rivierkreeft. Geef twee mogelijke 
verklaringen hiervoor. 
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