
VO Werkblad zalm

Je leert met deze opdrachten heel veel over de zalm! Waar leven ze, hoe leven 
ze, wat eten ze en wat bedreigt de zalm? 

Opdracht 1

a. Kijk goed tussen de weetjes en kleur de leefgebieden van de zalm rood. Je 

mag er een atlas bij gebruiken of Google Maps.

b. Leg uit waarom het aantal zalmen ernstig achteruit is gegaan.

c. Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat de zalm een “comeback” kan 

maken?



Opdracht 2 Paaigebieden en migratie

a. Vul de ontbrekende woorden in:  

Volwassen zalmen ………………… stroomopwaarts, in ……… water. In 

snel stromende beken en ………… In hetzelfde zoete water brengen de 

jonge zalmpjes hun eerste …………….. door, voor ze de …………… op-

trekken. Hier vinden ze voldoende ……… om flink te kunnen groeien. 

Zodra ze groot en ………… genoeg zijn keren ze terug naar hun ge-

boortegrond om te ………, eitjes te leggen en te sterven. Daarmee is de 

…………… rond. 

b. Omcirkel het juiste begrip.  

De zalm is een anadrome/katadrome soort, ze leven in zeewater en trek-

ken naar de bovenlopen van snelstromende rivieren (zoet) om zich voort 

te planten. 

c. Bekijk eerst de onderstaande bron over de levenscyclus van de zalm. Wan-

neer paait de zalm? 

d. Leg uit waarom de geboorteplaats ook de sterfplaats is van de zalm.

e. Hoe groot wordt een zalm ongeveer?

Opdracht 3 Kijkopdrachten
Lees eerst de kijkopdrachten door en bekijk dan het filmpje.

a. Behalve menselijke obstakels heeft de zalm ook meerdere natuurlijke obsta-

kels in zijn stroom opwaartse migratie. Noem er drie.

b. Ecologie is een moeilijk woord voor natuurlijk evenwicht. Leg uit waarom een 

gezonde visstand belangrijk is voor het natuurlijk evenwicht. Gebruik in je 

antwoord het begrip “Voedselketen”.

c. Waar zwemmen de zalmen eigenlijk naartoe en waarom?

YouTube: https://youtu.be/0NcJ_63z-mA



Opdracht 4 Metamorfose

a. Wat zijn de 3 bijnamen voor de opgroeiende zalm?

b. Waarom past het begrip metamorfose zo goed bij de zalm? 

c. Wat verandert er aan de kleur van volwassen zoutwaterzalmen?

d. Hoe maakt de mannetjeszalm indruk op de vrouwtjeszalm? Noem twee ken-

merken.


