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Walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar

Beste leerkrachten, beste ouders,
Zijn uw kinderen dol op walvissen en dolfijnen? Dan hebben we inderdaad iets
gemeen! De stichting f irmm zet zich in de Straat van Gibraltar in voor de
bescherming van deze dieren en biedt toeristen respectvolle walvisobservatie aan.
We willen de zeezoogdieren zoveel mogelijk dicht bij veel mensen brengen, want we
zijn van mening:
Alleen wat we kennen, kunnen we liefhebben en zijn we bereid om te beschermen.
Onze materialen zijn geschikt voor kinderen van 9 tot 99 jaar. We denken dat er voor
iedereen iets te ontdekken valt. Werk de thema’s samen uit met een quiz en vind
wetenswaardigheden in onze teksten. Aansluitend op elk onderwerp kunnen uw
kinderen de belangrijkste informatie noteren in de werkbladen, een eigen kleine quiz
maken of een zelfverzonnen verhaal over de walvis schrijven. Dit bevordert de
creativiteit.
En als u de zelfgemaakte bladen van uw kinderen bundelt in een boekje, hebben ze
een mooie herinnering en is de informatie altijd voor het grijpen.
Wij wensen u heel veel plezier bij het ontdekken ervan en kijken ernaar uit om u
misschien zelfs binnenkort met de hele familie bij ons te mogen verwelkomen.
Van harte
Katharina Heyer en het f irmm-team

Het f irmm-team in Tarifa (Spanje)
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Waarmee wilt u beginnen?
We hebben in deze werkbladen veel boeiende thema’s voorbereid. U kunt ze na
elkaar bekijken of gewoon uitkiezen wat uw kinderen het meest interesseert. U weet
zelf het beste wat bij de leeftijd en voorkennis van uw kinderen past.
De volgende onderwerpen wachten op ontdekking:

Walvissen en dolfijnen algemeen
●
●
●
●
●

Wat onderscheidt een walvis van een vis?
Wat onderscheidt tandwalvissen van baleinwalvissen?
Wat zijn echte walvissen en vinvissen?
Hoe hebben de walvissen zich aangepast aan het leven in het water?
Hoe zagen de voorouders van de walvissen en de oerwalvissen eruit? Hoe
weten we dat?

De stichting f irmm en de Straat van Gibraltar
● Waar ligt de Straat van Gibraltar en waarom is ze zo speciaal?
● Vanwaar komen de voedingsstoffen en waarom zijn ze zo belangrijk?
● Wat doet de stichting firmm in de Straat van Gibraltar?

De walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar
Welke soorten walvissen en dolfijnen zijn er in de Straat?
● Wat zijn de kenmerken van elke soort en aan welke gevaren zijn ze
blootgesteld?
●

Bijlage
Bij de uitvoerige informatie is het respectievelijke werkblad soms helemaal niet
voldoende. In het aanhangsel vindt u het blad „Ik weet nog veel meer”. Druk dit blad
altijd gewoon af, wanneer uw kinderen meer informatie en foto’s over een thema
willen toevoegen.
In de bijlage vindt u bovendien:
● een dekblad voor het walvisboekje van uw kinderen
● bladen voor eigen walvisverhalen
● vraag- en antwoordbladen voor zelfbedachte quizvragen
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Walvissen en dolfijnen algemeen
Inhoud:
Een walvis is geen vis
● Quizblad
● Antwoordblad bij de quiz
● Werkblad – Een walvis is geen vis

Tandwalvissen en baleinwalvissen
Quizblad (ook bruikbaar in combinatie met de teksten als vragen bij
begrijpend lezen)
● Antwoordvragen bij de quiz
● Teksten over tandwalvissen en baleinwalvissen (4 pagina's)
● Werkblad tandwalvissen en baleinwalvissen
●

Van landdier tot zeezoogdier
●
●
●
●
●

Quizblad
Antwoordblad
Kaartjes oerwalvissen (afbeelding en beschrijving om uit te knippen en samen
te voegen; oplossing in de 2de tekst over de evolutie)
Teksten over de evolutie van de walvissen (2 pagina's)
Werkblad

www.firmm.org
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Quiz – Een walvis is geen vis
Naam: ____________________________

Vink de juiste oplossingen aan.
vis

beide

geen

dolfijn

Wie heeft vinnen?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie beweegt de staartvin op en neer?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie kan onder water ademen?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie is een zoogdier?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie heeft schubben?
⃣

⃣

⃣

⃣

vis

beide

geen

dolfijn

Wie heeft vinnen?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie beweegt de staartvin op en neer?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie kan onder water ademen?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie is een zoogdier?
⃣

⃣

⃣

⃣

Wie heeft schubben?
⃣

⃣

⃣

⃣

Quiz – Een walvis is geen vis
Naam: ____________________________

Vink de juiste oplossingen aan.
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Oplossing - Een walvis is geen vis
De oplossing is er ook als video op: www.firmm.org/nl/kids

Wie heeft vinnen? – beide
Vissen hebben in de regel telkens twee borstvinnen, buikvinnen, aarsvinnen, minstens één
rugvin en één staartvin.
Walvissen/dolfijnen daarentegen hebben twee borstvinnen (flippers), een staartvin en
meestal een rugvin.

Wie beweegt de staartvin op en neer? – dolfijn
De staartvin is bij vissen verticaal en beweegt zich heen en weer; walvissen daarentegen
hebben een horizontale staartvin, die ze tijdens het zwemmen op en neer bewegen. Aan het
wateroppervlak kunnen we daarom alleen aan de hand van de rugvin een dolfijn van een haai
onderscheiden. Is bij een zwemmend dier de rugvin constant aan de oppervlakte te zien, dan
moet het om een haai gaan; de rugvin van de dolfijn zou telkens weer onderduiken.
(Hierover vindt u ook een video op de bovengenoemde pagina.)

Wie kan onder water ademen? – vis
Vissen hebben kieuwen en kunnen zuurstof rechtstreeks uit het water filteren. Walvissen
daarentegen hebben longen en kunnen zuurstof alleen uit de lucht opnemen. Dit betekent
dat ze steeds weer naar het wateroppervlak moeten komen om te ademen. Maar sommige
walvissen kunnen lang onder water blijven. (Op de kaartjes over de walvissen in de Straat
van Gibraltar kunt u leren, wie hoelang de adem kan inhouden.)

Wie is een zoogdier? – dolfijn
Terwijl vissen vanaf het begin zelfstandig zijn, worden walvissen in de eerste maanden
gezoogd. Door hun ontbrekende lippen kunnen de dieren echter niet actief zuigen – de melk
wordt door de moeder in de bek van het kalf gespoten.

Wie heeft schubben? – vis
Schubben zijn een typisch kenmerk van vissen – zoogdieren hebben doorgaans een vacht.
Maar walvissen hebben een gladde huid: een vacht zou hen belemmeren bij het zwemmen
en als bescherming tegen de kou is ze ook niet effectief in het water. Om zich tegen de kou
te beschermen, hebben de zeezoogdieren een speklaag onder de huid, de zogenaamde
blubber. Bij walvissen in koude wateren kan dit meer dan 50 cm dik zijn.

www.firmm.org
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Een walvis is geen vis
Gemeenschappelijke kenmerken

Verschillen
Kenmerken
walvissen/dolfijnen

Kenmerken vissen
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Quiz – Tandwalvissen en baleinwalvissen
De huidige walvissen verdelen we onder in tandwalvissen en baleinwalvissen.
Ken jij de verschillen?

Zet een kruisje bij de juiste uitspraak.
Vraag 1: De meeste walvissen die nu leven, zijn …
⃣ A

tandwalvissen

⃣ B

baleinwalvissen

Vraag 2: Bij tandwalvissen …
⃣ A

hebben alle tanden dezelfde vorm

⃣ B

zijn er snijtanden, hoektanden en kiezen

Vraag 3: Baleinwalvissen hebben …
⃣ A

een neusgat

⃣ B

twee neusgaten

Vraag 4: De baleinen zijn …
⃣ A

hoornplaten in de bek in plaats van tanden

⃣ B

restanten van de vacht op de kin van de baleinwalvissen

Vraag 5: De groeven bij sommige baleinwalvissen …
⃣ A

dienen als voedselopslag zoals bij kamelen.
Je ziet ze alleen, als de walvis lang niets heeft gegeten.

⃣ B

zetten bij de voedselopname uit, zodat de walvis veel water kan opnemen.

www.firmm.org
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Oplossing - Tandwalvissen/Baleinwalvissen
Vraag 1 – A
Van de ongeveer 80 walvissoorten die tegenwoordig leven, behoren er slechts 15 tot de
baleinwalvissen. Ook in de Straat van Gibraltar is er maar één baleinwalvis (de vinvis); alle
andere walvissen zijn tandwalvissen.

Vraag 2 – A
Tandwalvissen gebruiken hun tanden vooral om de glibberige prooi te grijpen en vast te
houden. Maar ze slikken de prooi dan meestal in één stuk door. Het gebit van de walvissen
heeft zich daarom zo aangepast dat alle tanden dit doel dienen.

Vraag 3 – B
Tandwalvissen hebben maar één neusgat; we noemen het een blaasgat. Baleinwalvissen
hebben echter twee neusgaten; we spreken bij hen over een paar blaasgaten. Als je het van
bovenaf bekijkt, ziet het blaasgat bij baleinwalvissen eruit als een neus.

Vraag 4 – A
In plaats van tanden hebben baleinwalvissen hoornplaten in de bek. Het ziet er een beetje uit
alsof er van de bovenkaak borstelharen naar beneden zouden hangen. Dankzij de baleinen
kunnen baleinwalvissen zich voeden met de kleinste levende wezens, zoals bijvoorbeeld krill.
Met de bek open nemen de walvissen water en voedsel op. Daarna sluiten ze de bek en
persen het water naar buiten. Het voedsel blijft hangen en wordt ingeslikt.

Vraag 5 – B
Baleinwalvissen zijn onderverdeeld in echte walvissen en vinvissen. De vinvissen, waartoe
ook de gewone vinvis behoort, hebben lengtegroeven op de buik, die kunnen uitzetten en
samentrekken als een accordeon. Als vinvissen door een zwerm vis of krill zwemmen, zetten
de groeven uit en kan de walvis veel water opnemen. Wanneer de walvis de bek sluit, trekt hij
de groeven weer samen. Het water stroomt eruit en het voedsel blijft aan de baleinen
hangen.
(Bij echte walvissen, die geen groeven hebben, stroomt het water continu in het voorste deel
van de bek naar binnen en aan de kanten weer naar buiten. De baleinen van de echte
walvissen zijn aan de kanten langer dan vooraan, zodat het voedsel blijft hangen. Grijze
walvissen filteren portiegewijs zoals vinvissen, maar hebben geen groeven en kortere en
robuustere baleinen. Daarmee filteren ze ook dieren uit het water zoals krabben en
mosselen, die ze van de zeebodem doen opdwarrelen.)
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Tandwalvissen en baleinwalvissen
Wetenschappers verdelen walvissen grofweg onder in tandwalvissen en
baleinwalvissen. Er zijn momenteel zowat 80 soorten walvissen, waarvan de meeste
tot de tandwalvissen behoren. Slechts 15 walvissoorten zijn baleinwalvissen. In de
Straat van Gibraltar zien we maar één baleinwalvis enige malen per jaar: de vinvis.
Heel, heel zelden kunnen we een dwergvinvis waarnemen. En alleen bij wijze van
uitzondering komt het zelfs voor dat een bultrug in de Middellandse Zee verdwaalt.

Tandwalvissen hebben tanden. Hebben baleinwalvissen een
baard?
De wetenschappelijke naam voor baleinwalvissen (of baardwalvissen), mysticeti,
heeft echt iets te maken met „baard". Mysticeti betekent werkelijk „snorwalvissen".
Maar walvissen hebben in de loop van de evolutie hun beharing verloren en er is ook
geen snor overgebleven! In plaats van tanden hebben baleinwalvissen vezelachtige
hoornplaten in de bek, die baleinen (of baarden) worden genoemd.

Blaasgat bij tand- en baleinwalvissen
Bij tand- en baleinwalvissen verschilt ook het blaasgat:
tandwalvissen hebben slechts één uitwendig blaasgat, baleinwalvissen twee.

Foto's links: Bovenaan zien we het open blaasgat bij de tandwalvis. Onderaan merken we duidelijk
hoe het gat tijdens het duiken wordt gesloten, zodat er geen water kan binnendringen.
Foto rechts: De ademopening bij baleinwalvissen doet een beetje denken aan een neus. De plaats is
wat gewelfd en tussen de twee neusgaten is er een tussenschot.

www.firmm.org
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Tandwalvissen en baleinwalvissen
Tandwalvis – Bijt op de tanden!
De op het land levende voorouders van de walvissen
voedden zich al minstens gedeeltelijk met vis. De
oerwalvissen hadden nog verschillende tanden om de
prooi te grijpen, verscheuren en kauwen. Bij de
huidige walvissen zien alle tanden er hetzelfde uit en
ze dienen slechts één doel: de gladde prooi pakken en
vasthouden. Kauwen is bij walvissen niet aan de orde
- de happen worden onmiddellijk in één stuk
doorgeslikt.
Maar eerst moeten de walvissen hun voedsel vinden. Op hun gezichtsvermogen
kunnen ze in troebele wateren en duistere oceaandiepten niet altijd rekenen. Maar
tandwalvissen hebben een geniaal vermogen ontwikkeld: echolocatie. Net als
vleermuizen zenden ze geluiden uit, die worden weerkaatst door voorwerpen in de
omgeving.

Hoe werkt echolocatie?
Om hun omgeving waar te nemen, zenden tandwalvissen klikgeluiden uit. Komen ze
een obstakel tegen, dan wordt het signaal weerkaatst en via een vetlaag in de
onderkaak naar het binnenoor van de walvis gevoerd. Zo weet de walvis of de echo
bijvoorbeeld afkomstig is van een steen, een soortgenoot of een prooidier.

Wist je dat zelfs blinden kunnen leren om zich te oriënteren met behulp van
echolocatie?
Op YouTube vind je enkele video's daarover.

www.firmm.org
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Tandwalvissen en baleinwalvissen
Wie heeft de tanden van de baleinwalvissen getrokken?
De oerwalvissen veroverden al verschillende levensgebieden en pasten zich aan de
omstandigheden en het voedsel aan. De vroegste vertegenwoordigers van de
baleinwalvissen hadden nog tanden en leefden in de buurt van Antarctica, waar er
toen al veel plankton was.
Dus veranderden de walvissen hun voeding van vis naar krill, dat
zeer voedingsstofrijk, maar ook minuscuul is. De walvissen konden
de kleine diertjes niet met de tanden vastgrijpen; waarschijnlijk
zogen ze het plankton op. En geleidelijk pasten ze zich aan deze
voedselbron aan.
De oerwalvissen kregen aanvankelijk tanden met
verscheidene punten, die zoals een traliewerk het
voedsel in de bek tegenhielden. In de loop van
miljoenen jaren ontwikkelden zich daaruit
hoornplaten
met
franjes,
waarmee
de
baleinwalvissen vandaag het voedsel uit het water
filteren.
Hoewel baleinwalvissen zich voeden met kleine levende organismen, behoren ze tot
de grootste dieren op aarde. De blauwe vinvis is met een maximale lengte van 33
meter het grootste dier op onze planeet.
Hoe baleinwalvissen hun prooi vinden, is nog niet onderzocht. Ze hebben geen
sonarsysteem dat vergelijkbaar is met tandwalvissen. Maar toch lijken ze
krillscholen te herkennen en zelfs hun omvang te kunnen inschatten. Dit is belangrijk
voor walvissen om te weten, want zwemmen met open bek remt de dieren enorm af.
Voor een kleine zwerm krill is het derhalve niet de moeite waard om de bek open te
trekken.

Wat is krill?
Krill is de naam die gegeven wordt aan kleine
„garnaalvormige” schaaldieren. Ze drijven als
plankton rond in de zee en worden maar ongeveer 5
cm groot.

www.firmm.org
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Tandwalvissen en
baleinwalvissen
Baleinwalvissen verdelen we onder in echte
walvissen, dwergwalvissen, vinvissen en
grijze walvissen.

Echte walvissen
Echte walvissen filteren voortdurend hun voedsel. Het water stroomt in het voorste
deel van de bek naar binnen en aan de kant weer naar buiten. Daarbij blijft het
plankton hangen in de baleinen, die aan de kanten langer zijn dan vooraan. Is er
genoeg voedsel verzameld, dan duwt de walvis het met de tong in de keel.

Dwergwalvissen
Over dwergwalvissen weten we slechts heel
weinig. Met hun slank lichaam en de rugvin
doen ze denken aan vinvissen. Ze hebben
echter geen groeven.

Vinvissen
Vinvissen hebben lengtegroeven in het
keelgebied. Stroomt water in de bek van
de walvis, dan rekken de groeven en
kunnen er grote hoeveelheden voedsel
worden opgenomen. Daarna sluit de walvis zijn bek en perst het water er weer uit.
Het voedsel blijft daarbij in de baleinen hangen en wordt doorgeslikt.

Grijze walvissen

Grijze walvissen hebben korte,
robuuste baleinen. Daarmee kunnen
ze krabben en mosselen, die ze op de
zeebodem doen opdwarrelen, uit het
water filteren.

www.firmm.org
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Tandwalvissen en baleinwalvissen
Dit weet ik over walvissen:
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Van landdier tot zeezoogdier
Binnen 10 miljoen jaar evolueerden walvissen van landbewoners naar zeebewoners.
Hoe pasten ze zich aan het leven in het water aan?

Zet een kruisje bij de juiste uitspraak.
Vraag 1: Poten
A

De voorpoten werden borstvinnen, de achterpoten staartvin.
De staart werd de rugvin.

B

De voorpoten werden borstvinnen. De staart werd krachtiger en
vormde een staartvin. De rugvin vormde zich nieuw.

Vraag 2: Vacht
A

Walvissen hebben een gladde huid.

B

Walvissen hebben een doorzichtige vacht.

Vraag 3: Lichaamsvorm
A

Dankzij hun vorm kunnen de walvissen sneller zwemmen.

B

Walvissen zwemmen zo langzaam en zijn daarom dik geworden.

Vraag 4: Oren
A

Walvissen hebben geen gehoor meer en oriënteren zich alleen
nog door te zien en te ruiken.

B

Walvissen hebben weliswaar geen uitwendige oren, maar kunnen
toch heel goed horen.

Vraag 5: Neus
A

Walvissen hebben geen neusgaten meer. Ze ademen door de mond.

B

De neusgaten bevinden zich op het hoogste punt van de kop.

www.firmm.org
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Oplossing – Van landdier tot zeezoogdier
De oplossing van de quiz vindt u als uitlegvideo op: www.firmm.org/nl/kids

Vraag 1: B
De voorpoten werden borstvinnen. Bij skeletten van huidige walvissen zien de botten van de
borstvinnen eruit als bij een hand. De achterpoten zijn geatrofieerd. De basilosauriden en
dorudontiden hadden nog heel kleine achterste ledematen. Zoals we kunnen zien bij de
oerwalvissen, werd de staart almaar krachtiger en vormde op een gegeven moment een
staartvin. De rugvin is een nieuwvorming.

Vraag 2: A
De voorouders van de walvissen hebben in de loop van de evolutie de vacht verloren. Vacht
zou te veel weerstand in het water teweegbrengen; de walvissen zouden dan niet zo'n snelle
zwemmers zijn. Tegen de kou in het water beschermt een vacht sowieso niet. In plaats
daarvan hebben walvissen de zogenaamde blubber ontwikkeld, een beschermende vetlaag
onder de huid.

Vraag 3: A
Net als vissen hebben walvissen een spoelvormig lichaam, wat men ook gestroomlijnd
noemt. Deze vorm zorgt voor minder draaikolken en minder weerstand in het water en maakt
walvissen tot snelle zwemmers.

Vraag 4: B
Ook oren zouden weerstand in het water creëren; de evolutie heeft ze dus
weggerationaliseerd. Toch kunnen walvissen heel goed horen. Geluiden worden door een
vetlaag in de onderkaak opgenomen en naar het binnenoor overgebracht.

Vraag 5: B
De neusgaten van de walvissen gingen in de loop van de evolutie steeds hoger zitten. Bij het
bovenkomen hoeven walvissen nu niet altijd moeizaam de kop boven het water uit te steken;
dat spaart energie.
De neusgaten dienen alleen nog maar om te ademen; ruiken kunnen de dieren er niet meer
mee. Tijdens het onderduiken zijn de neusgaten namelijk afgesloten, zodat er geen water in
loopt.

www.firmm.org
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Ambulocetiden
●
●
●
●

Basilosauriden

49 miljoen jaar geleden
korte poten
sterke voeten
krachtige staart helpt
bij het zwemmen

●
●
●
●
●

Remingtonocetiden

Pakicetiden
●
●
●
●

50–48 miljoen jaar geleden
landdier
ongeveer zo groot als een wolf
jaagde in kustwateren

●
●
●
●

46–43 miljoen jaar geleden
lange, spitse snuit
gelijkenis met krokodil
jaagde waarschijnlijk actief op vis
zoals een otter

Protocetiden

Dorudontiden
●
●
●
●

41–35 miljoen jaar geleden
heel slank lichaam
bijna 20 m lang
kleine achterpoten
staart met staartvin

41–35 miljoen jaar geleden
ongeveer 5 m lang
kleine achterpoten
staart met staartvin

●
●
●
●
●

47 miljoen jaar geleden
verkorte hals
gelijkenis met zeehonden
spieren in de staart
neusgaten verder naar achteren

www.firmm.org
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Van landdier tot zeezoogdier
Evolutie van de walvissen
De voorouders van de walvissen waren evenhoevigen;
dus zijn walvissen veeleer verwant met varkens of
koeien. Als schakel tussen landbewoners en
walvissen geldt thans de Indohyus, die ongeveer zo
groot was als een kat en waarschijnlijk al in ondiep water naar voedsel zocht.

Waarom keerden de dieren weer terug naar het water?
Ongunstige leefomstandigheden zouden de reden kunnen zijn geweest om nieuwe
habitats te veroveren. Veel fossielen van oerwalvissen werden gevonden in Pakistan
en India - de evolutie van de walvissen is dus rond India begonnen. Daar was het 50
miljoen jaar geleden erg warm en droog. Het Indische subcontinent begon rond deze
tijd te botsen met de Euraziatische plaat; het gebied moet dus zeer
aardbevingsgevoelig zijn geweest.

Hoe weten we hoe de evolutie van de walvissen afliep?
De ontwikkeling van de walvissen leiden wetenschappers af uit fossielen. Daarbij
moeten ze goed thuis zijn in aardgeschiedenis en in anatomie en de levenswijze van
dieren. Door middel van gemeenschappelijke kenmerken tussen fossielen en
vandaag levende soorten proberen ze een verwantschapsrelatie af te leiden.
DNA-onderzoek ondersteunt dergelijke theorieën of laat de wetenschappers zien dat
ze het bij het verkeerde eind hadden.
De voorouders van de walvissen heeft men vooral bepaald op basis van een verdikt
oorbot. Deze beenderen vinden we tegenwoordig alleen bij walvissen. Fossielen van
de pakicetiden hadden bovendien eenzelfde, dubbelscharnierend enkelgewricht; dit is
een exclusieve eigenschap van evenhoevigen.
De botdichtheid geeft aan vanaf wanneer dieren vaak in het water zijn geweest. We
kennen het principe van nijlpaarden, die zich dankzij hun verdikte botten
krachtsparend in het water kunnen bewegen.
Met behulp van tandonderzoek kon worden vastgesteld dat de ambulocetiden nog
zoet water dronken. Daarom gaat men ervan uit dat ze zich in de buurt van rivieren
ophielden. De protocetiden dronken al zout water. Dus moeten ook hun nieren zich
hebben aangepast, want voor landzoogdieren is zout water dodelijk.

www.firmm.org
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Van landdier tot zeezoogdier
De oerwalvissen
De oerwalvissen laten duidelijk de geleidelijke aanpassing aan de lichaamsvorm van
de moderne walvissen zien, hoewel bepaalde ontwikkelingsfases misschien parallel
aan elkaar bestonden of sommige soorten zich zelfs eerder hadden ontwikkeld dan
andere.
De pakicetiden waren nog landbewoners en hun uiterlijk deed een
beetje denken aan een wolf. Hun prooi vonden ze in ondiep water.
Bij de ambulocetiden is de wetenschap het er niet over eens
of ze zich nog over land konden voortbewegen of al constant in het water
leefden. Waarschijnlijk wachtten de dieren - zoals krokodillen nu - met
ongeduld op prooidieren in ondiep water.
Nog beter aan het leven in het water aangepast, waren de
remingtonocetiden. Met hun lange snuiten jaagden ze vermoedelijk al
actief op vis, vergelijkbaar met de huidige otters.
De protocetiden hadden een gestroomlijnder lichaam ontwikkeld. Ze waren
goede zwemmers en hadden een kortere hals, die beter geschikt was om
te duiken. Op de staart hadden zich spieren gevormd.
De basilosauriden hadden nog slechts kleine achterste
ledematen. De neusgaten waren al verder naar achteren gaan zitten,
maar voor de ademhaling staken ze waarschijnlijk nog de kop uit. Het
lange, slanke lichaam was zeer goed geschikt om te jagen in ondiepe
baaien.
Opmerkelijk kleiner waren de d
 orudontiden. Zij leefden op hetzelfde
tijdstip als de b
 asilosauriden en hadden eveneens korte achterpoten. Uit
de dorudontiden zijn vermoedelijk de huidige walvissen en dolfijnen
ontstaan. (Bij dorudontiden gaat het alleen maar om een subfamilie. Lange
tijd werden ze tot de familie van de basilosauriden gerekend; dit wordt
momenteel echter in twijfel getrokken.)
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Van landdier tot zeezoogdier
De voorouders van de walvissen waren evenhoevigen. Walvissen zijn dus nauw
verwant aan koeien, schapen en varkens, ook al zien ze er heel anders uit.
Dit is de oerwalvis Pakicetus uit de familie van de
pakicetiden. Hij was ongeveer zo groot als een wolf en
leefde nog op het land.

Dit weet ik over de evolutie van de walvissen:

www.firmm.org
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Stichting f irmm
en de Straat van Gibraltar
Inhoud:
De Straat van Gibraltar
Als inleiding op het thema of ter controle van het begrijpend lezen is er een quiz op:
www.firmm.org/nl/kids
●
●
●
●

Algemeen (tekst)
Reden voor de voedingsstofrijkdom in de Straat (tekst)
Verband voedingsstoffen - walvissen (tekst)
Werkblad

De stichting f irmm
Uitvoerige informatie over ons werk vindt u in de rubrieken Stichting en Onderzoek
op www.firmm.org
● Algemene informatie over wat de stichting na aan het hart ligt (tekst)
● Blik op ons werk (foto-identificatie)
● Werkblad

www.firmm.org
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De Straat van Gibraltar
De Straat van Gibraltar ligt tussen
Europa en Afrika, meer bepaald
tussen Spanje en Marokko.
De smalste plaats van de zeestraat
is slechts 14 km breed en bevindt
zich vóór Tarifa. Bij goed weer kan
je vanuit Tarifa tot in Afrika zien,
zoals op de foto onderaan.
Veel trekvogels komen hier voorbij
op hun trektochten tussen Europa en Afrika en gebruiken deze smalle plek om de
zee over te steken.
Maar de Straat is ook één van de drukst bevaren waterwegen ter wereld. Het is de
enige verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Wie per
schip van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse Zee of andersom wil reizen,
moet hierdoor. En niet alleen dat. De vaarweg naar de Indische Oceaan door de
Middellandse Zee en het Suezkanaal is veel korter dan de route om Afrika heen.

Ongeveer 300 koopvaardijschepen varen elke dag door de Straat van Gibraltar; zowat
elke 5 minuten komt er dus een vrachtschip voorbij. Eigenlijk is de zee-engte veel te
lawaaierig, vervuild en druk voor zeezoogdieren. En toch zijn er hier zeven soorten
walvissen. Waarom? Dit kom je te weten op de volgende pagina's.
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De Straat van Gibraltar
De biodiversiteit in de Straat van Gibraltar hebben we te danken aan de vele
voedingsstoffen in het water. Laten we duiken en kijken hoe het zover komt!
In de grafiek zie je waarom de Straat zo rijk is aan nutriënten.

⓵ Aan het oppervlak stroomt water van de Atlantische Oceaan naar de Middellandse
Zee.
⓶ In de Middellandse Zee verdampt er meer water dan er door regenval of rivieren
bijkomt.
⓷ Het water in de Middellandse Zee wordt hierdoor zouter en zwaarder. Het zakt
weg naar diepere lagen.
⓸ Na ongeveer 180 jaar bereikt het water weer de Straat van Gibraltar.
⓹ Tijdens het naar boven komen bij de drempel van Camarinal worden
voedingsstoffen van de zeebodem naar het wateroppervlak getransporteerd. We
noemen dergelijke gebieden opwellingsgebieden.
⓺ De voedingsstoffen vermengen zich met het instromende water van de
Atlantische Oceaan en worden naar de Middellandse Zee verspreid.

www.firmm.org
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De Straat van Gibraltar
Maar wat hebben de voedingsstoffen nu te maken met
walvissen? Waar veel nutriënten zijn, is er veel plankton.
Plankton is de naam die gegeven wordt aan alle levende
organismen die passief in het water ronddrijven. Dit zijn
kleine algen, schaaldiertjes of eieren en larven van vissen.
Het meeste plankton is zo klein dat je het alleen met de
microscoop kunt zien.
Bijna de hele dierenwereld in de oceaan hangt af van
fytoplankton, het plantaardig plankton. Net als planten op
het land produceert het zuurstof, dat de zeedieren nodig
hebben om te overleven. Hiervoor heeft fytoplankton
echter voedingsstoffen nodig, als mest om zo te zeggen.
Waar de nutriënten vandaan komen, heb je sowieso al geleerd.
Fytoplankton produceert niet alleen zuurstof, maar het is zelf ook voedsel voor
zoöplankton, het dierlijk plankton. Zoöplankton wordt weer gegeten door andere
dieren en zo verder - de grotere eten de kleinere.
Van de biodiversiteit in de Straat profiteert
iedereen - ook de walvissen. Tenminste, zo
was het ooit. Ondertussen stellen we vast
dat er veel uitgemergelde dieren zijn. Wij,
mensen, halen gewoon veel te veel vis uit
de zeeën ... en anders gaan we ook heel
roekeloos om met ons milieu.

Wist je dat we elke tweede ademhaling aan de zee te danken hebben?
50 procent van de zuurstof in de lucht is afkomstig van fytoplankton.
Het is dus voor onze overleving net zo belangrijk als landplanten.
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De Straat van Gibraltar
Waar ligt de Straat van Gibraltar? (landen, continenten, zeeën)

Waar op de kaart staat de Straat van Gibraltar?

Hoeveel grote schepen varen er dagelijks door de Straat?

Waarom zijn er hier ondanks alles walvissen?

www.firmm.org
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De stichting firmm
In 1998 richtte de Zwitserse Katharina Heyer de
stichting firmm – foundation for information and
research on marine mammals – op. Doelstellingen van
onze stichting zijn dus informatie en onderzoek voor de
bescherming van de zeezoogdieren.
In Tarifa, onze vestiging in Spanje, bestuderen we de
walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar en
bieden we walvisobservatietochten en observatieweken
aan. Zo bereiken we veel mensen en kunnen we hen
overtuigen van een respectvolle omgang met de zee en
haar bewoners.
Meer dan 25.000 gasten nemen jaarlijks deel
aan onze walvisobservatietochten in de Straat
van Gibraltar. In de inleidende lezingen vóór de
trips bezorgen we hen veel interessante
informatie over de walvissen in de Straat.
Bovendien komen elk jaar veel families naar
onze observatieweken. We hebben ook groepen leerlingen of studenten te gast, die
met hun leraren bij ons cursussen volgen over het thema walvissen en dolfijnen.
Maar niet enkel ter plaatse, ook over het internet delen we onze kennis: met onze
website www.firmm.org bereiken we meer dan 200.000 geïnteresseerden per jaar.
Op firmm-education.org verzamelen we werken die leerlingen en studenten in
samenwerking met onze stichting hebben geschreven. Misschien wil je op school
ook eens een lezing houden over walvissen? Op onze websites vind je een heleboel
informatie:
www.firmm.org
www.firmm-education.org

www.firmm.org
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De stichting firmm
Het onderzoek van f irmm
Tijdens onze tochten registreren we alle waarnemingen
in de Straat van Gibraltar. Dat wil zeggen dat we noteren
wanneer, waar en welke dieren we hebben gezien,
hoeveel er waren, hoe ze zich hebben gedragen,
enzovoort. Op kantoor wordt alles dan overgebracht
naar onze database. Zo kunnen we positiekaarten
maken, zoals op de foto rechts.
Met behulp van de positiekaarten hebben we
bijvoorbeeld geleerd waar de grindwalvissen zich op bepaalde momenten van de dag en
getijdenstanden ophouden. Bij de planning van een nieuwe veerbootverbinding konden we
dankzij de kaarten een walvisvriendelijkere route afdwingen.

Foto-identificatie
De foto-identificatie helpt ons om nog meer over de walvissen te weten te komen. Grienden
kunnen we bijvoorbeeld herkennen aan de vorm van de rugvin. Maar ook littekens of andere
wonden helpen ons individuele dieren te identificeren.
In 2015 controleerde onze zeebioloog de foto's in onze
databank nauwkeurig op verwondingen en ziekten. Er
waren meer dan 35.000 opnames samengekomen! Op
788 foto's waren er opmerkelijkheden: verwondingen,
vermageringen, tumoren, enz. In een wetenschappelijk
werk, dat in 2020 werd gepubliceerd in het
wetenschapsmagazine 'Aquatic Mammals', hebben we
mogelijke oorzaken beschreven.
Ondertussen
registreren we ook het aantal
sportvissersboten tijdens elk seizoen van de
tonijnvangst. Vaak varen ze met strakke hengelsnoeren
regelrecht door scholen dolfijnen heen en zijn dus
verantwoordelijk voor veel letsels van de grindwalvissen,
tuimelaars en kleine dolfijnen.
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De stichting firmm
Dit heb ik over firmm geleerd:

www.firmm.org
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De walvissen en dolfijnen
in de Straat van Gibraltar
Inhoud:
Walvissen in de Straat van Gibraltar
telkens 1 tekst en werkblad bij elke walvissoort
● blad met alle walvissoorten om te labelen
● kaartje met informatie over de walvissen om te ontdekken, leren en spelen
●

Gevaren voor walvissen
werkblad over gevaren voor walvissen (de informatie hierover staat bij de
beschrijvingen van de soorten en in de tekst over de stichting firmm)
● werkblad „Dit kunnen we doen“ (hier kunnen de kinderen hun ideeën
opschrijven over hoe de bedreigingen voor walvissen kunnen afnemen)
●

Meer gedetailleerde informatie over de afzonderlijke soorten walvissen en dolfijnen,
inclusief fotogalerij en video's, vindt u op www.firmm.org.

www.firmm.org
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Gewone dolfijn
Gewone dolfijnen kan je gemakkelijk aan hun patroon herkennen: stel je een liggende
8 voor, vooraan geel en achteraan grijs; de cape onder de rugvin vormt een V.

Vaak zijn gewone dolfijnen in grote groepen op weg, maar ze houden doorgaans
afstand tot onze boten. Het is de kleinste dolfijnsoort in de Straat. Met een lengte
tussen 1,70 m en 2,30 m zijn deze dieren gemiddeld ongeveer zo lang als een deur
hoog is.
Klein, maar dapper! Met een topsnelheid van 65 km/u behoren ze tot de snelste
dolfijnen. Ze kunnen hun adem maximaal 8 minuten inhouden en circa 200 m diep
duiken.

Gewone dolfijnen worden in het Duits ook „Gemeine Delfine" genoemd en toch zijn
ze helemaal niet zo gemeen... „Gemein" (zoals in „allgemein") is alleen maar een
ander woord voor gewoon - vroeger waren ze namelijk wijdverspreid. Thans is deze
soort in de Middellandse Zee echter sterk bedreigd. Waarom? Moeders en jonge
dieren verblijven graag in kuststreken, omdat ze daar veilig zijn voor haaien. Maar
dicht bij de kusten zijn ook wij, mensen, zeer actief: afvalwater, scheepvaart en
visvangst verwoesten de habitat van de dieren en maken hun voedsel schaars.

www.firmm.org

Walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar

Walvissen in de Straat van Gibraltar
Gewone dolfijn
Lichaamslengte:
Snelheid:
Duikdiepte:
Duikduur:

Dit weet ik over gewone dolfijnen:

www.firmm.org
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Gestreepte dolfijn
De naam gestreepte dolfijn (of liever gezegd blauw-witte dolfijn) verraadt al, waarop
we bij deze soort moeten letten: op de blauwachtige strepen aan de zijkant.

Omdat ze vaak samen met gewone dolfijnen onderweg zijn, is het belangrijk het
onderscheid te kennen. Want in grootte verschillen ze maar weinig. Gestreepte
dolfijnen worden met 1,80 m tot 2,50 m nauwelijks groter dan de gewone dolfijnen.
Gestreepte dolfijnen kunnen tot 10 minuten en 200 m diep duiken. Ook zij zijn met
een topsnelheid van 65 km/u zeer snelle zwemmers. Bovendien zijn ze erg actief: we
zien ze dikwijls surfen op de boeggolven vóór containerschepen, jagen of springen.
Tot walvisobservatieboten houden ze gewoonlijk echter een beetje afstand.

Vanaf eind juli zijn gestreepte dolfijnen in zeer grote scholen op weg - dit kunnen
verscheidene honderden dieren zijn. Jongen zijn er ook altijd bij. Maar aangezien ze
bij de geboorte al bijna half zo groot zijn als de volwassen dieren, zijn de baby's
helemaal niet zo gemakkelijk te vinden.

www.firmm.org
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Gestreepte dolfijn
Lichaamslengte:
Snelheid:
Duikdiepte:
Duikduur:

Dit weet ik over gestreepte dolfijnen:
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Grote tuimelaar
Grote tuimelaars vind je in alle oceanen van de wereld en naargelang de habitat
verschillen ze in grootte en kleur. In de Straat van Gibraltar worden ze ongeveer 3
meter lang, hebben ze een donkere cape, lichtgrijze zijkanten en een lichte buik. Met
een maximumsnelheid van 35 km/u behoren ze niet tot de snelste zwemmers, maar
ze bereiken duikdieptes van 300 m en houden het bovendien tot 20 minuten vol
zonder adem te halen.

Grote tuimelaars leiden vaak een droevig leven in dolfinaria. Tot vandaag worden er
daarvoor jaarlijks nog veel dieren gevangen. Ook al lijken ze altijd te glimlachen, het
is een zwaar lot voor de dieren. Slechts weinige van hen overleven de stress van de
scheiding van hun familie, het transport en het verblijf in veel te kleine chloorbaden.
Tot nu toe konden de dolfijnen niet met succes worden gekweekt in dolfinaria; dus
moet men telkens weer nieuwe voorraad uit de zee halen.

Tijdens onze tochten in de Straat vergezellen we deze krachtige zwemmers vaak een
tijdje. Daarbij merken we heel goed hoeveel ruimte deze dieren eigenlijk nodig
hebben en dat ze niet thuishoren in een dolfinarium.
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Grote tuimelaar
Lichaamslengte:
Snelheid:
Duikdiepte:
Duikduur:

Dit weet ik over grote tuimelaars:
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Grindwalvis
Grienden zijn gemakkelijk te herkennen aan hun ronde kop - hun wetenschappelijke
naam Globicephala melas betekent zwarte, bolvormige kop. Een andere naam voor
grindwalvis in het Duits en Engels is „Pilotwal” en ‘pilot whale’. Deze naam verwijst
naar het feit dat de school wordt aangevoerd door een leiddier (de piloot). De rest
volgt blindelings. Zo komt het helaas steeds weer tot massastrandingen.

Grindwalvissen kunnen hun adem 20 minuten lang inhouden en meer dan 800 m
diep duiken. Ze behoren wel tot de familie van de dolfijnen, maar zijn met een lengte
van 4-7 m al heel groot. Hoewel ze topsnelheden van 35 km/u halen, zwemmen ze
meestal vrij rustig ... tenzij de orka's in de Straat zijn. In de eerste weken trekken de
grienden zich weliswaar terug in de Middellandse Zee, maar uiteindelijk keren ze in
grotere scholen weer terug. Enkele keren konden we zelfs gadeslaan hoe ze de veel
grotere orka's uit de Straat verdreven.
Sommige grindwalvissen kennen de boten van
firmm intussen zo goed dat ze ze met
vertrouwen benaderen. Ze tonen ons trots hun
nakomelingen en bekijken ons ook nieuwsgierig
en geïnteresseerd.
In de Straat van Gibraltar zien we dikwijls
grienden met verwondingen. Het grootste
gevaar voor de dieren is de sportvisserij.
Hobbyvissers varen vaak roekeloos met hoge
snelheid door een groep heen en verwonden de
dieren met hun uitgeworpen hengelsnoeren.
Soms wordt daarbij de hele rugvin afgescheurd.

www.firmm.org
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Grindwalvis
Lichaamslengte:
Snelheid:
Duikdiepte:
Duikduur:

Dit weet ik over grindwalvissen:
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Orka
Orka's zijn met een lengte van 5,50 m tot 9,80 m de grootste dolfijnen. De families
worden meestal geleid door een ouder vrouwtje. De mannetjes zijn gemakkelijk te
herkennen aan hun hoge rugvin, die de dieren ook de naam zwaardwalvis opleverde.
„Killerwal" (in het Duits) of 'killer whale' (in het Engels) is nog een andere naam voor
deze soort. Hij komt voort uit het feit dat orka's in sommige wereldstreken op andere
zeezoogdieren jagen.

De orka's in de Straat van Gibraltar hebben zich gespecialiseerd in tonijn. Orka's
kunnen wel tot 15 minuten en 250 m diep duiken, maar met een topsnelheid van 55
km/u kunnen ze niet wedijveren met de tonijnen, die tot 80 km/u halen. Daarom
hebben de orka's van de Straat een slimme tactiek ontwikkeld: ze liggen op de loer
bij de tonijnvissers en halen de begeerde prooi ter waarde van verscheidene
duizenden euro's gewoon van de vishaak. Alleen de vissenkop blijft achter. De
vissers proberen de fijnproevers natuurlijk weg te houden van hun boten. Maar voor
de orkakalveren betekent deze makkelijke prooi een hogere overlevingskans.
De tonijnbestanden in deze regio nemen
steeds verder af. Tonijn is een populaire
consumptievis en helaas al sterk overbevist.
Daarbij komt dat de tonijn hier al op weg
naar de paaigebieden wordt gevangen. Zo
kunnen de dieren niet voor nakomelingen
zorgen; er zijn nog minder tonijnen en
daarom worden orkawaarnemingen ook
steeds zeldzamer.
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Orka
Lichaamslengte:
Snelheid:
Duikdiepte:
Duikduur:

Dit weet ik over orka’s:
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Potvis
Met een lengte tussen 11 m en 18 m is de potvis de grootste tandwalvis. In de Straat
drijven de potvissen tussen twee duiktochten aan de oppervlakte en vullen hun bloed
met zuurstof. Omdat het blaasgat van de potvissen zich linksvoor bevindt, hebben de
dieren een schuine blaaswolk en kunnen we ze al van ver herkennen.

Hoelang kun jij je adem feitelijk inhouden? Een potvis kan het 80 minuten! Bovendien
kan hij tot 3.000 m diep duiken en haalt hij topsnelheden van 30 km/u.
Potvissen werden in het verleden sterk bejaagd. Er was veel vraag naar de
spermaceti, een wasachtige vloeistof in de kop van de walvis. Daaruit werden
kaarsen, lampolie, smeermiddelen en roestbescherming gemaakt. Tussen 1920 en
1960 waren er ook walvisvaartstations in de Straat van Gibraltar. De populatie
potvissen in de Middellandse Zee heeft zich daarvan nog altijd niet hersteld.

Tegenwoordig zorgen vooral botsingen met schepen en plasticvervuiling ervoor dat
er steeds minder potvissen zijn. Eind februari 2018 strandde in de Spaanse
Middellandse Zee een uitgehongerde potvis met in zijn maag meer dan 29 kg plastic
zakken, touwen, visnetten, enzovoort. Tandwalvissen gaan eigenlijk doelgericht op
prooidieren jagen. Daarom vrezen we dat ze niet meer genoeg voedsel zullen vinden
en de honger hen ertoe zal aanzetten om alles te eten.
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Potvis
Lichaamslengte:
Snelheid:
Duikdiepte:
Duikduur:

Dit weet ik over potvissen:
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Vinvis
De vinvis is met een lengte van 18-22 m het op één na grootste dier ter wereld. Hij wordt
enkel nog overtroffen door de blauwe vinvis, die tot 33 m lang kan worden.

Het is heel zeldzaam dat we tijdens de walvisobservatietochten een vinvis zien. We schatten
dat er jaarlijks zo'n 90 dieren door de Straat zwemmen. Maar ze zijn snel, kunnen 450 m diep
duiken en ongeveer 15 minuten onder water blijven. Als ze toch boven water komen, kunnen
we ze gemakkelijk herkennen aan hun blaaswolk. Baleinwalvissen hebben een dubbel
blaasgat; de blaaswolk wordt dus in twee wolken naar boven uitgestoten.
De meeste vinvissen die hierdoor zwemmen, brengen de zomer door in de Atlantische
Oceaan en de winter in de Middellandse Zee. Er zijn echter ook enkele dieren die naar de
zomer toe naar de Middellandse Zee zwemmen. We veronderstellen dat ze behoren tot een
hier levende groep die bijna werd uitgeroeid door de walvisjacht.

Met een topsnelheid van 40 km/u speelde deze zeer snelle zwemmer nog geen rol in het
begin van de walvisvaart. Pas met motorschepen werd er ook op vinvissen jacht gemaakt.
Maar toen fel!
Met onze weinige waarnemingen kunnen we niet zeggen of hun populatie zich weer herstelt
ondanks de vervuiling en overbevissing. We kunnen alleen maar hopen.
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
Vinvis
Lichaamslengte:
Snelheid:
Duikdiepte:
Duikduur:

Dit weet ik over vinvissen:
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Walvissen in de Straat van Gibraltar
In de Straat van Gibraltar kan je zeven soorten walvissen waarnemen.
Ze heten:
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Instructies

Gewone dolfijn

Knip de kaartjes uit en zoek
medespelers. Iedereen krijgt een kaart.
Na elkaar stelt iedereen nu een vraag
(Wie is de grootste/snelste?) en jullie
vergelijken jullie cijfers. Zo leren jullie
veel over de walvissen en dolfijnen in
de Straat van Gibraltar.
Maak er een spel van, waarin je punten
geeft voor de beste resultaten. Met
doordachte vragen kan iedereen
punten verzamelen voor „zijn" walvis
(Wie is de kleinste/traagste?).

Lichaamslengte:: 2,3 m

Denk ook na over eigen spelregels.
Veel plezier!

Duikduur: 8 min

Gewicht: 135 kg
Maximumleeftijd: 40 jaar
Voedsel: 10 kg/dag
Snelheid: 65 km/u
Duikdiepte: 200 m
www.firmm.org

Gestreepte dolfijn

Grote tuimelaar

Lichaamslengte:: 2,5 m

Lichaamslengte: 4 m

Gewicht: 150 kg

Gewicht: 650 kg

Maximumleeftijd: 50 jaar

Maximumleeftijd: 50 jaar

Voedsel: 15 kg/dag

Voedsel: 36 kg/dag

Snelheid: 65 km/u

Snelheid: 35 km/u

Duikduur: 10 min

Duikduur: 20 min

Duikdiepte: 200 m

Duikdiepte: 300 m
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Grindwalvis

Orka

Lichaamslengte: 7 m

Lichaamslengte: 10 m

Gewicht: 3.500 kg

Gewicht: 9.000 kg

Maximumleeftijd: 60 jaar

Maximumleeftijd: 80 jaar

Voedsel: 27 kg/dag

Voedsel: 100 kg/dag

Snelheid: 35 km/u

Snelheid: 55 km/u

Duikduur: 20 min

Duikduur: 15 min

Duikdiepte: 800 m

Duikdiepte: 250 m
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Potvis

Vinvis

Lichaamslengte: 18 m

Lichaamslengte: 22 m

Gewicht: 50.000 kg

Gewicht: 80.000 kg

Maximumleeftijd: 80 jaar

Maximumleeftijd: 100 jaar

Voedsel: 1.500 kg/dag

Voedsel: 2.000 kg/dag

Snelheid: 30 km/u

Snelheid: 40 km/u

Duikduur: 80 min

Duikduur: 15 min

Duikdiepte: 3.000 m

Duikdiepte: 450 m
www.firmm.org
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Gevaren voor walvissen
Een walvis zijn is niet altijd leuk, maar
vaak ook gevaarlijk. Ik weet waarom:

Visvangst

Dolfinaria

Scheepvaart

Plastic
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Dit kunnen we doen
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Bijlage
Inhoud:
Dekblad voor eigen boekje
Gebruik dit blad als dekblad, als u de werkbladen van het kind wil bundelen in
een boekje.

Ik weet nog veel meer
Druk dit blad altijd af, als de kinderen na het invullen van het werkblad graag
nog meer informatie zouden willen toevoegen.

Mijn walvisverhalen
Bevorder de creativiteit van uw kinderen en laat ze eigen verhalen of
ervaringsberichten over het onderwerp „walvissen" schrijven (3 afzonderlijk
gecreëerde bladen).

Vraag- en antwoordbladen voor eigen quiz
Zijn uw kinderen nu echte walvisspecialisten? Laat ze dan toch een eigen quiz
maken en daarmee de kennis van familie, vrienden en klasgenoten testen.

Slotwoord
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Dit weet ik over

Walvissen en dolfijnen in de
Straat van Gibraltar
door
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Ik weet nog veel meer
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Mijn walvisverhalen

Titel: ______________________________________

www.firmm.org

Walvissen en dolfijnen in de Straat van Gibraltar

Mijn walvisverhalen
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Mijn quizvragen
Vraag 1 ______________________________________________________

Vraag 2 ______________________________________________________

Vraag 3 ______________________________________________________

Vraag 4 ______________________________________________________

Vraag 5 ______________________________________________________
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Mijn quizvragen
Vraag 6 ______________________________________________________

Vraag 7 ______________________________________________________

Vraag 8 ______________________________________________________

Vraag 9 ______________________________________________________

Vraag 10 _____________________________________________________
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Quiz
Naam: __________________________________________________

Vink de juiste oplossingen aan.
A

B

C

Vraag 1
⃣

⃣

⃣

Vraag 2
⃣

⃣

⃣

Vraag 3
⃣

⃣

⃣

Vraag 4
⃣

⃣

⃣

Vraag 5
⃣

⃣

⃣

Vraag 6
⃣

⃣

⃣

Vraag 7
⃣

⃣

⃣

Vraag 8
⃣

⃣

⃣

Vraag 9
⃣

⃣

⃣

Vraag 10
⃣

⃣

⃣
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Quiz
Naam: __________________________________________________

Vink de juiste oplossingen aan.
A

B

C

Vraag 1
⃣

⃣

⃣

Vraag 2
⃣

⃣

⃣

Vraag 3
⃣

⃣

⃣

Vraag 4
⃣

⃣

⃣

Vraag 5
⃣

⃣

⃣

Quiz
Naam: __________________________________________________

Vink de juiste oplossingen aan.
A

B

C

Vraag 1
⃣

⃣

⃣

Vraag 2
⃣

⃣

⃣

Vraag 3
⃣

⃣

⃣

Vraag 4
⃣

⃣

⃣

Vraag 5
⃣

⃣

⃣
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Slotwoord
We hopen dat u en uw kinderen veel plezier hadden met onze materialen en nu nog
enthousiaster zijn over walvissen en dolfijnen. We kunnen hier natuurlijk maar een
klein deel van onze kennis aanbieden. Als u nog meer wil weten over de dieren en
onze kennis, bezoek dan onze website. In de blog vertellen we daar ook geregeld
over heel indrukwekkende ontmoetingen.
Misschien heeft u zelfs zin gekregen om de fascinerende zeezoogdieren zelf eens te
beleven? Ongeveer van april tot oktober organiseren we vanuit Tarifa (Spanje) twee
uur durende w
 alvisobservatietochten. Daarnaast bieden we walvis- en dolfijnfans
observatieweken aan met twee activiteiten per dag - in het ideale geval zijn dit trips,
bij slecht weer lezingen of wandelingen. We kijken ernaar uit om u binnenkort
persoonlijk bij ons te verwelkomen.

Wilt u ons ondersteunen?
Zoals u weet uit onze materialen, zijn gefundeerde gegevens de basis voor
informatieve projecten. Met uw g
 ift kunnen we onze dataverwerking snel
vooruithelpen om ze te gebruiken voor de bescherming van de zeebewoners.
Enkele van onze walvissen en dolfijnen kunt u symbolisch adopteren. Deze dieren
zijn ons al langer bekend - we kennen hun geschiedenis en konden zo een en ander
leren over hun sociaal gedrag. Voor uw adoptiedier krijgt u een adoptiecertificaat en
een gratis ticket voor een observatietocht (onbeperkt geldig).
Alle informatie over de dieren, de excursies, observatiecursussen, giften en adopties
vindt u op onze website:
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