Kustdolfijntje met super gehoor
Oude namen voor de
bruinvis zijn meerzwijn
of zeevarken. Het is de
meest voorkomende
walvisachtige van de
Noordzee. Hij leeft op
het hele noordelijk
halfrond in relatief
ondiepe wateren tot 200
meter, het is een echt
kustdolfijntje. Ondanks
dat veel mensen er nog
nooit een gezien hebben,
is de bruinvis een normale
verschijning, zeker in
de Oosterschelde, ook
in de Waddenzee en de
Noordzee.
Door Caroline van der Mark,
ARK Natuurontwikkeling

Een typische bruinviswaarneming is een glimp van
een stuk rug met de driehoekige vin, die ongeveer in het
midden van de rug geplaatst
is en met een voorwaarts
rollende beweging “langsdraait”. Afhankelijk van
het licht lijken rug, rugvin
en staart van een bruinvis
boven water zwart, grijs of
gelig bruin. De witte buik
en grijze flank zijn zelden in
beeld.
Gevoelig gehoor
Bruinvissen gaan er bij het
naderen van motorschepen
meestal vandoor. Ze zwem-

men nooit in de boeggolf
van een schip mee. Ze hebben een enorm gevoelig gehoor. Sinds er schepen met
motoren zijn is de bruinvis
verdwenen uit onze havens. Ook op zee hebben
ze last van het gebrom van
het drukke scheepvaartverkeer, van heien onderwater

Bruinvissen gaan
er bij het naderen
van motorschepen
meestal vandoor
en van windmolenparken.
Voor de bruinvis is deze
akoestische vervuiling echt
verstoring, omdat ze voedsel vinden door echolocatie.
Door de gevoeligheid van
hun gehoor kunnen ze zelfs
doof worden van harde geluiden.
Kalfjes
Bruinvissen zijn één tot één
meter negentig groot en wegen vijftig tot zeventig kilo.
Vrouwtjes zijn iets groter
dan mannetjes. Kalfjes worden geboren in de zomer.
De dieren zoeken voedsel
bij de zeebodem. Ze eten
allerlei kleine vissoorten
zoals sprot, zandspiering
en grondels, ook haring,
wijting, makreel, inktvissen
en schaaldiertjes. Ze maken
korte duiken van hooguit
vijf minuten.
De bruinvis leeft alleen of
in kleine groepjes van twee
tot vijf dieren. Het dier heeft

De bruinvis is een normale verschijning, zeker in de Oosterschelde, maar ook in de Waddenzee en de Noordzee. Ze maken
korte duiken van hooguit vijf minuten. 
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een snelle stofwisseling en
veel lichaamsvet, dit om te
voorkomen dat hij door z’n
geringe afmeting te snel afkoelt.
Rijk voedsel
Ze hebben steeds veel rijk
voedsel nodig. Er zijn aanwijzingen dat het met de
bruinvis bij ons veel beter

zou kunnen gaan als het
voedselaanbod groter en
ook vetter zou zijn.
Werken aan een gezonde,
natuurlijke delta is daarom
ook werken aan een goede
toekomst voor de bruinvis.
Kijk voor meer informatie op
www.ark.eu

De Delta, Wilder dan je denkt

De 10-delige reeks ‘De Delta, Wilder dan je denkt’ toont
de spectaculaire natuur van de Zuid-Hollandse eilanden. Het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling zetten zich in voor een nog natuurlijker, klimaatbestendige en economisch vitale delta. De Nederlandse
delta is een voorbeeld voor delta’s wereldwijd vanwege
onze oplossingen voor veiligheid en natuurherstel.

