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 1. Dolfijnen 

Dolfijnen horen tot de zeezoogdieren. 
Ze horen bij de groep van de  walvisachtigen.  
Er bestaan 36 soorten dolfijnen.  
De kleinste soort wordt iets langer dan een meter.  
De grootste soort, de zwart-witte orka, kan wel zeven meter 
lang worden. 
 
In dit boek krijg je antwoord op de volgende vragen: 
 Welke bijzondere kenmerken heeft een dolfijn? 
 Wat voor soort vinnen heeft een dolfijn? 
 Wat is de meloen van de dolfijn? 
 Wat is een spuitgat? 
 Hoe werken dolfijnen samen? 
 Wat eten dolfijnen? 
 Waarom springen  dolfijnen boven water? 
 Welke gevaren komen dolfijnen tegen? 
 Wat is er bijzonder aan de tuimelaar, de orka, de Amazone 

dolfijn en de gewone dolfijn? 



 2. De bouw van een dolfijn 

De hersenen. 
Dolfijnen zijn heel slim. 
Ze zijn dol op leren. 
Als één van de weinige 
dieren herkent de dolfijn 
zichzelf in de spiegel. 

Het spuitgat. 
Dit is eigenijk de neus van 
de dolfijn. 
De dier ruikt er niet mee. 
Door dit spuitgat haalt de 
dolfijn adem. 
Er zit een klepje voor.  
Dat sluit bij elke duik. 

De long. 
Een dolfijn is een zoogdier en geen vis. 
De dolfijn heeft een long en geen kieu-
wen. 
Het dier moet boven water ademen. 
Een dolfijn kan op zijn hoogst 15 minuten 
onder water blijven. 
Meestal blijft het dier enkele minuten 
onder. 



Het lijf 
Het lijf heeft de vorm van een sigaar 
of torpedo (1). 
Door die vorm kan de dolfijn pijlsnel  
en met weinig weerstand zwemmen.  

De rugvin 
De rugvin zorgt voor het evenwicht 
onder water. 
Deze vin werkt net als de kiel (2) van 
een schip. 
Door de kiel blijft het schip in balans. 

De staartvin 
Deze vin is de motor van de 
dolfijn. 
Door deze vin krachtig heen 
en weer te bewegen, gaat de 
dolfijn vooruit. 

De borstvinnen 
Deze vinnen zijn samen met de staart-
vin het stuur van de dolfijn. 
Door de borstvinnen te bewegen ver-
andert de richting van het dier. 
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 3. De zintuigen 

Zicht 
Dolfijnen kunnen heel goed zien, 
zowel onder als boven water. 

Reuk 
Dolfijnen ruiken waar- 
schijnlijk helemaal niets. 

Gehoor 
Een dolfijn heeft aan de buitenkant 
geen oren. Het dier heeft alleen een 
binnenoor. Het binnenoor zit vol lucht. 
Alle geluiden komen via de schedel 
binnen in het binnenoor. 
Belangrijk bij het opsporen van vis is 
de meloen (1) in de kop van de dolfijn. 
De meloen versterkt de klikgeluiden 
die de dolfijn maakt. Die kliks gaan als 
de (blauwe) trilling door het water (2). 
De trilling botst tegen een vis op.  
De (gele) trilling kaatst terug als een 
echo naar de dolfijn (3).  
Via de onderkaak komt de echo terug 
in het binnenoor.  
De dolfijn weet zo de vis op te sporen. 

Je noemt dit verschijnsel 
sonar. 

Gevoel 
Dolfijnen kunnen goed voelen. 
Dat gebeurt met de hele huid. 
Vooral de snuit is erg gevoelig. 

meloenmeloen  

 

22  33  

11  

11  

KlikKlik--klikklik--klikklik  



 4. De school 

Praten 
Dolfijnen leven in scholen.  
Zo’n school bestaat gemiddeld uit ongeveer 
twaalf  dolfijnen.  
Op plaatsen waar veel voedsel is komen vaak 
meerdere scholen samen.  
Dat kan één grote superschool van wel duizend 
dolfijnen worden. 
Dolfijnen “praten” met andere dolfijnen van de 
school. Dat doen ze door het maken van 
klikgeluiden en fluittonen. 
Samenwerken 
Dolfijnen in een school werken samen tijdens het 
jagen. Ze sluiten een school vissen in. 
Ook helpen ze gewonde leden.  
Het is bekend dat zwakke dolfijnen door 
soortgenoten naar het wateroppervlak geduwd 
worden. Op die manier kan de verzwakte dolfijn 

ademen en verdrinkt hij niet. 
Ook komt het voor dat dolfijnen 
mensen beschermen tegen aanvallen 
van haaien. 

 



Dolfijnen leven vooral van kleinere 
vissen, zoals haring (1), ansjovis (2) en 
inktvis (3).  
Orka’s leven naast vis ook van zee-
leeuwen, zeehonden, pinguïns en jonge 
walvissen. 
De meeste dolfijnensoorten werken 
samen tijdens de jacht op voedsel. 
Het grootste deel van de school dolfijnen 
houdt een school vissen bij elkaar.  
Ze dwingen de school vissen naar het 
wateroppervlak (4).  
Daar kunnen de vissen geen kant meer 
op. Hier beginnen de dolfijnen aan hun 
maal (5).  
Orka’s  verrassen soms zeeleeuwen op 
het strand (6).  
Ze duiken onverwacht op vanuit de 

branding en glijden het strand 
op. Zo verrassen ze rustende 
zeehonden. 

 5. Voedsel 
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 6. Sprongen en spel 

 

Waarom dolfijnen boven water springen is 
niet precies duidelijk.  
Men denkt dat het iets te maken heeft met 
het opsporen van scholen vissen.  
Het is bekend dat zeevogels ook op die 
manier hun voedsel in zee opsporen. 
Ook kan het zijn dat ze op deze manier 
andere scholen dolfijnen waarschuwen 
om mee te jagen. 
Sommige geleerden denken dat ze op die 
manier van kleine diertjes (parasieten) 
afkomen die op hun huid zitten. 
Of  doen de dolfijnen het gewoon voor hun 
plezier?  
Dat dolfijnen spelen is bekend.  
Ze spelen met drijvende spullen in het 
water en met zeewier.  
En het is ook bekend dat dolfijnen surfen 
op hoge golven (1). 
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 7. Gevaar! 

Vijanden 
Dolfijnen hebben in de dierenwereld maar 
weinig vijanden. Soms zijn de kleinere 
dolfijnensoorten of  jonge dolfijnen de 
prooi van roofvissen.  
Het zijn de stierhaai (1), de tijgerhaai (2),  
en de witte haai (4) die soms een dolfijn 
weten te vangen.  
Sommige volwassen soorten dolfijnen heb-
ben helemaal geen vijanden. 
De mens 
De grootste bedreiging voor dolfijnen zijn 
mensen. Sommige soorten rivierdolfijnen 
verdwijnen langzaam door de vervuiling 
van de rivier. 
Veel dolfijnen sterven per ongeluk in de 
netten van tonijnvissers. 

In Japan geldt dolfijn als een eet-
baar dier.  
Japanse vissers jagen daarom op 
dolfijnen. 

 
. 
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 8. Soorten dolfijnen 

De tuimelaar 
Tuimelaars leven in groepen van 5 tot 20 
dolfijnen. Ze hebben een groot leefgebied en 
komen in alle oceanen voor. 
De tuimelaar is een intelligente dolfijn die goed 
getraind kan worden. Vandaar dat je vaak 
tuimelaars in een dolfinarium vindt. 
De tuimelaar eet kleine vissoorten, inktvis, paling 
en garnalen. Het voedsel wordt in één keer 
doorgeslikt. 
De tuimelaar kwam vroeger ook langs de kust 
van Nederland voor. Sinds de jaren 60 van de 
vorige eeuw is de tuimelaar langzaam verdwenen 
uit de Noordzee. 



De orka 
De orka is de grootste dolfijnensoort. 
Mannetjes kunnen een lengte bereiken van 
9,5 meter en vrouwtjes een lengte van 8,5 
meter. Ze zijn gemakkelijk te herkennen aan 
de zwarte kleur met de witte vlekken op de 
kop en de buik. 
Orka’s jagen in groepen. Ze hebben wel de 
bijnaam de wolven van de zee. Ze jagen met 
een plan en werken goed samen. Ze lossen 
elkaar af  bij de jacht en putten een prooi vaak 
uit.  
Ook breken ze in de ijszeeën schotsen.  
Zo jagen ze de zeehonden het water in. 
Orka’s verkennen de omgeving door half  
boven water te komen. Ze bewegen hun 
staart dan snel heen en weer.  
 
 
 

 



De Amazone dolfijn  
De Amazone dolfijn is een dolfijn die 
in zoet water leeft.  
Deze dolfijn leeft in het grote stroom-
gebied van de grote rivier de 
Amazone in Zuid-Amerika (Brazilië, 
Bolivië, Peru, Ecuador, Colombia en 
Venezuela). 
De Amazone dolfijn leeft van schaal-
dieren (krabben, garnalen), schild-
padden en riviervis. 
Deze dolfijnsoort leeft alleen. 
Af  en toe zwemmen ze in tweetallen. 
Het gaat dan om een moeder met 
jong. 
 



De gewone dolfijn 
De naam gewone dolfijn is een beetje een 
verwarrende naam.  
De meeste mensen denken bij een gewone 
dolfijn meestal aan de tuimelaar en niet aan 
deze dolfijn. 
De gewone dolfijn leeft in scholen  van 10 tot 
50 exemplaren.  Ze kunnen samenkomen in 
superscholen van wel 100 tot 2000 dolfijnen. 
De gewone dolfijn is heel actief  en speels.  
Scholen komen vaak boven water met 
sprongen en slaan met hun staarten of  kinnen 
op het water. 
Gewone dolfijnen behoren tot de allersnelste 
zwemmers onder de dolfijnen. Ze kunnen wel 
een snelheid halen van 40 km per uur. 
De gewone dolfijn is niet zo gemakkelijk als de 
tuimelaar in gevangenschap te houden. 
 
 



 9. Filmpje 

Klokhuis: Bruinvis 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-bruinvis/#q=dolfijn 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-bruinvis/#q=dolfijn
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-bruinvis/#q=dolfijn






 8. Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dolphin 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolfijnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Melon_(whale) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bottlenose_Dolphin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Dolphin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_River_Dolphin 

http://en.wikipedia.org/wiki/Killer_Whales 



 9. Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 
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