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De Dolfijnen behoren tot de familie van de walvissen en zijn zoogdieren.
Er zijn ongeveer 40 dolfijnsoorten en ze zijn verspreid in alle oceanen.

Dolfijnen

Dolfijnen zijn afhankelijk van de soort, tussen anderhalf en vier meter lang. De 
grote Orka is de grootste dolfijn en kan zelfs acht meter lang worden.
De Dolfijnen hebben een gestroomlijnd lichaam, dat aan hun hoge zwemsnel-
heid aangepast is. Hun lichaamskleur is meestal wit tot zwart, bovendien is de 
onderzijde meestal lichter en de rug heeft vaak een donkerdere kleur. Uit-
zonderingen van kleur zijn de gestreepte dolfijn en de gewone dolfijn, die een 
bruingele kleur hebben.

Dolfijnen kunnen zeer snel zwemmen (tot 55 km/h) en springen vaak uit het 
water en voeren acrobatische figuren uit. Deze sprongen worden geïnterpre-
teerd als spelen, maar ze dienen ook voor het snelle voorbewegen van de dol-
fijnen. Dolfijnen kunnen tot 300 meter diep duiken en dit tot wel 15 minuten 
lang!

De dolfijnen leven in groepen, die tot 1.000 dieren groot kunnen zijn.
Deze groepen worden ook wel scholen genoemd. De dolfijnen communiceren door 
lichamelijk contact, klikkende geluiden, fluiten en tetteren. Dolfijnen hebben een 
zeer speciale gave; ze kunnen hun omgeving door hoge frequenties door echolo-
catie waarnemen.

Dolfijnen zijn roofdieren en voeden zich met vis en inktvis. Afhankelijk van de soort 
Dolfijnen hebben ze veel of minder tanden in hun mond. De dieren met veel tanden, voe-
den zich voornamelijk met vis, die met minder tanden eten meestal inktvis.
Sommige soorten dolfijnen eten soms ook schaaldieren, en orka‘s zeehonden en zelfs 
andere walvissen en dolfijnen.

Dolfijnen worden bij ons vaak in dolfinariums gehouden en er worden hen 
daar kunstjes geleerd. Ook voor therapeutische doeleinden worden dol-
fijnen ingezet. De reden voor deze „soortvervreemding“ is dat dolfijnen een 
hoog leervermogen hebben en erg speels zijn. Het houden van dolfijnen in 
deze dolfinariums is ook zeer omstreden, omdat deze bekkens veel
te klein zijn.

Dolfijnen zijn prachtige wezens, en wie ze eenmaal in de open zee mocht beleven, zal de aanblik 
nooit vergeten. Helaas, is er ook een verschrikkelijk hoofdstuk in het leven van een aantal dol-
fijnsoorten, namelijk de dolfijnjacht. Om de mensen bewust te maken, dat deze soorten moeten 
worden beschermd, zijn hier enkele feiten over deze prachtige dieren!


