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a. Een koraalrif.
b. Een ecosystem.
c. Meerdere koralen bij elkaar.
d. Meerdere poliepen bij elkaar.

1. Wat is een kolonie van koralen?



a. Poliep, Levensgemeenschap, Kolonie, Ecosystem.
b. Kolonie, Ecosystem, Levensgemeenschap, Poliep.
c. Poliep, Kolonie, Levensgemeenschap, Ecosysteem.
d. Ecosysteem, Levensgemeenschap, Kolonie, Poliep.

2. Wat is de juiste volgorde van klein naar groot?



a. Ze eten graag koraal.
b. Ze kunnen zich er goed verschuilen.
c. De temperatuur is er kouder dan in de diepe zee.
d. Hier kunnen vissers niet komen.

3. Waarom vind je zoveel kleine vissen
rond het koraal?



a. Hij eet algen en soms ook per ongeluk kleine
stukjes koraal en poept daarna wit zand uit.

b. Hij eet kleine visjes en poept daarna bruin zand uit.
c. Hij eet plankton en poept daarna wit zand uit. 
d. Hij eet zeewier en poept daarna groen zand uit.

4. Wat doet een papegaaivis?



a. Het koraalrif is gevaarlijk voor mensen.
b. Het koraalrif is een kraamkamer voor dieren.
c. Het koraalrif trekt toeristen aan.
d. Het koraalrif beschermt ons tegen stormen en orkanen.

5. Welke stelling klopt niet?



a. Doordat ze te weinig voedsel krijgen.
b. Doordat het zeewater steeds meer

vervuild raakt.
c. Doordat de temperatuur van het 

zeewater stijgt.
d. Doordat het zonlicht niet meer bij het 

koraal kan komen

6. Waarom verliezen
koralen wereldwijd hun
kleur (coral bleaching)?



a. Het wordt door Selikor in de zee gestort.
b. Dieren, zoals ratten, brengen het naar de zee.
c. Het komt door de wind en regen in de zee terecht.
d. Het wordt eerst gerecycled en dan door 

containerschepen in zee gestort.

7. Hoe komt plastic zwerfvuil in 
de zee terecht?



a. Het is mest van geiten.
b. Het is rioolwater uit beerputten.
c. Het is bedorven melk en ander

drinken uit de winkels.
d. Het is regenwater waar mensen

last van hebben.

8. Wat voor soort afval is dit?



9. Waar wordt ons koraalrif niet door bedreigd?

A. B. C. D.



Goed gedaan !
Wij hopen dat jullie veel 

geleerd hebben over koralen.


