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1. Een zeehond hoort bij de familie 'vinpotige'. Noem nog 2 dieren uit deze familie?

1. 2. 

2. Wat is een 'carnivoor' op regel 6?

a. een groep dieren c. een planteneter

b. een vleeseter d. een alleseter

3. Waar komen zeehonden allemaal voor?

4. Verbind de woorden met de juiste beschrijving?

achtervinnen om te sturen. 

voorvinnen om zich voort te bewegen. 

5. Hoe beweegt een zeehond zich op het land voort?
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Zeehond 

 De zeehond is een vinpotig zoogdier, dat wil zeggen dat hij vinnen heeft en dat 
de jongen zogen (eten/drinken) bij hun moeder. Andere vinpotige zoogdieren 
zijn de zeeleeuw en de walrus. Zeehonden leven rond de Noordpool en in het 
Arctische gebied. Een zeehond leeft nooit alleen, maar altijd in een groep. Een 
zeehond is een roofdier (carnivoor) en eet allerlei soorten vis (bijvoorbeeld 
zalm en kabeljauw) maar ook weekdieren. In het water gebruikt de zeehond 
zijn achtervinnen om zich voort te kunnen bewegen en zijn voorste vinnen om 
te sturen. Voordat ze duiken, nemen ze een hele grote voorraad zuurstof op. 
Als ze dan onder water zijn, wordt er een enorm grote druk op de zeehond 
uitgeoefend. Als hij terug naar boven zwemt, vermindert de druk weer. Op het 
land kan hij zich moeilijk voortbewegen. Hij moet kruipen door afwisselend 
zijn borst en zijn bekken te gebruiken.
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Antwoorden 
 

1. Een zeehond hoort bij de familie 'vinpotige'. Noem nog 2 dieren uit deze familie? 

 

1.  zeeleeuw     2. walrus     
 

 

2. Wat is een 'carnivoor' op regel 6? 

 

a. een groep dieren  c. een planteneter 

b. een vleeseter   d. een alleseter 
 

 

3. Waar komen zeehonden allemaal voor? 

 

Zeehonden leven rond de Noordpool en in het Arctische gebied.  

   

 

4. Verbind de woorden met de juiste beschrijving? 

 

achtervinnen   om te sturen. 

 

voorvinnen    om zich voort te bewegen. 

 
 

5. Hoe beweegt een zeehond zich op het land voort? 

 

Hij moet kruipen door afwisselend zijn borst en zijn bekken te gebruiken. 

 

 


