
Werkblad paling PO 
Je maakt kennis met de paling, een ware trekvis die gigantische afstanden aflegt. Hoe leven ze, 
wat eten ze en waarom reizen ze zo veel?  

Opdracht 1 Kaartopdracht 

a. Zoek in de atlas of via Google Maps naar de Sargassozee. Teken in de onderstaande kaart 
de route die de paling aflegt.  

 
b. Wanneer trekt de paling naar het zoete binnenwater? 

 
c. Wanneer trekt de paling weer terug naar de Sargassozee? 

 

Opdracht 2 Uitzonderlijke trekvis 

a. Wat is de afstand die een paling aflegt in zijn/haar leven? 
 

b. Leg uit hoe de paling gebruikt maakt van de oceaanstroming. 
 

c. Waarom is het logisch dat de jonge paling ook wel glasaal wordt genoemd? 
 

d. Hoe belandt de jonge glasaal in de rivier? 
 

Opdracht 3 Metamorfose 

a. Zet de levensfases in de juiste volgorde van jong naar oud: 
Rode aal / glasaal / s chieraal / wilgenbladlarve 
 

b. Vul de missende woorden in: 
Wanneer een aal geslachtsrijp aan het worden is, verandert hij in een ……….. 
Zijn zijden krijgen een …………. Glans die zich naar de buik uitbreidt. Zijn rug wordt 
……………. 
en zijn ……………….worden zwart. Zijn ……….. worden beduidend groter. 

 

 



 

Opdracht 4 Kaartopdracht Leefgebied en trekrichting 

a. Lees de tekst over het leefgebied van de paling. Kleur in de onderstaande kaart de zeeën 
waarin de paling leeft blauw. Je mag een atlas of Google Maps gebruiken. 

 
b. Leg uit waarom de paling een katadrome soort is.  

 

Opdracht 5 Bedreigde diersoort 

a. Sinds de jaren zestig is het aantal palingen sterk gedaald. Welke 4 redenen worden 
daarvoor gegeven? 
 

b. Zou je zelf ook nog een reden kunnen geven waarom de palingen zo ernstig bedreigd zijn? 
 

c. Hoeveel procent van de glasaal trekt de Nederlandse binnenwateren nog in? 
 

d. Welke oplossing zou de glasaal kunnen helpen? 
 

Opdracht 6 Kijkopdrachten 

Bekijk eerst de kijkopdrachten voordat je het filmpje bekijkt. https://youtu.be/LFIUDTwNil0  

a. Van hoe ver komt de paling? 
 

b. Hoe lang doet een aaltje over zijn reis naar Europa? 
 

c. Welke vier obstakels voorkomen dat de aal het zoete binnenwater in kan zwemmen. 
 

d. Waarom houdt de aal van troebel water? 
 

e. Leg uit hoe de bedreigers van de paling inmiddels als helper worden ingezet. 
 

f. Hoe groot moeten de alen zijn voordat ze weer terug gaan naar de Sargassozee.  
 

g. Wat kun jij doen om de paling te beschermen? 


