
VERZAMELKAART bultrug

verspreidingsgebied van de bultrug (bij benadering)

Megaptera novaeangliae

Bultrug, Silver Banks, Dominicaanse Republiek
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Een high-five waar je u tegen zegt! Bultruggen hebben

de langste borstvinnen van alle walvisachtigen – ze

kunnen wel eenderde van hun totale lichaamslengte

beslaan. Dat is 4,5 meter lang!

Voordat mensen ontdekt hadden hoe ze plastic
konden maken, gebruikten ze baleinen. In de 19e
eeuw werden baleinen gebruikt in de korsetten,
paraplu's en haarborstels van de dames, omdat
het materiaal stevig én buigzaam tegelijk was.

Kiekeboe! Als een walvis zijn
kop recht uit het water naar

boven steekt, terwijl hij
zijn lichaam verticaal in

het water houdt, wordt dat

Duiken! Als je naar deze foto
kijkt, is het wel duidelijk hoe de

bultrug aan zijn naam komt...
terwijl hij onderduikt,

De kop van een bultrug is bedekt met vlezige knobbels.
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De bultrug is favoriet bij walvistoeristen, door zijn acrobatische capriolen en
zijn nieuwsgierige aard. Verder staan bultruggen bekend om hun prachtige,
betoverende gezang – elk dier maakt zijn eigen lied om met andere dieren te
communiceren of een partner te lokken.

Er zijn geen twee bultruggen hetzelfde – onderzoekers kunnen individuele
dieren herkennen aan de unieke tekening op de onderkant van hun
staartvinnen, net zoals de politie jou kan identificeren aan de hand van je
unieke vingerafdrukken!

Deze indrukwekkende walvissen komen in alle wereldzeeën voor, en trekken
gewoonlijk heen en weer tussen de koele voedselrijke gebieden in de zomer
en warme voortplantingsgebieden in de winter.

WETENSCHAPPELIJKE
BENAMING
Megaptera novaeangliae

Klasse
Orde
Suborde
Familie
Genus
Soort

Mammalia
Cetacea
Mysticeti
Balaenopteridae
Megaptera
novaeangliae

Mysticeti komt van het Griekse

woord mystax, wat "snor" betekent.

Met dit woord wordt gedoeld op de

baleinen die bultruggen en andere

baleinwalvissen in plaats van tanden

in hun bek hebben. Ze hangen als

gordijnen uit de bovenkaak omlaag

en bestaan uit keratine – hetzelfde

materiaal als waar jouw

vingernagels van gemaakt zijn!

WIST JE DAT

"spyhopping" genoemds           

kromt hij zijn rug

Bultruggen leggen van alle

zoogdieren die we kennen

de grootste afstanden af.

Van een populatie die voor

het Antarctisch

Schiereiland foerageert,

weten we nu dat deze zich

voor de kust van Colombia,

net ten noorden van de

evenaar, voortplant. Bij de

trek van het ene naar het

andere gebied leggen de

dieren meer dan 8000

kilometer af.

Een betere wereld voor mens en dier



WETENSCHAPPELIJKE
BENAMING
Phocoena phocoena

bruinvis

verspreidingsgebied van de bruinvis (bij benadering)

Klasse
Orde
Suborde
Familie
Genus
Soort

Mammalia
Cetacea
Odontoceti
Phocoenidae
Phocoena
phocoena

Phocoena phocoena

Moederbruinvis met kalf in de Baai van Fundy voor de kust van Grand Manan Island, Canada
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Als een bruinvis boven water

komt, haalt hij meestal snel adem

om vervolgens, met een

voorwaartse kromming van de

rug en rugvin, weer voorover het

water in te duiken. In Zweden

wordt de bruinvis om deze

beweging tumlare genoemd –

wat tuimelaar betekent.

Wanneer bruinvissen

ergens door worden

opgeschrikt of snel

wegzwemmen, breken ze

door het wateroppervlak

heen, waarbij de kop en

flanken zichtbaar zijn,

en laten ze fonteinen

van waterdruppels

opspatten! © Ari Friedlaender

WIST JE
DAT

De bruinvis is de kleinste walvisachtige!

Bruinvissen kunnen 20 jaar oud worden.

De Engelse naam van de bruinvis, "por-
poise", is afgeleid van het Latijnse woord
porcus voor ‘varken' en piscus voor ‘vis’.

Bruinvissen eten het hele jaar door
verschillende dingen. Wat er op het
menu staat, hangt af van welke
prooidieren er rondzwemmen! We weten
van bruinvissen dat ze haring, lodde,
kabeljauwachtige vis als koolvis en
heek, en soms pijlinktvis eten...

Odontoceti
betekent

tandwalvissen

In het Grieks is
odontos = tand;
ketos = walvis
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De gewone bruinvis leeft in de gematigde (niet te koude en niet te warme)
wateren van het noordelijk deel van de Stille en Atlantische Oceaan en de
Zwarte Zee (kijk maar op de kaart). Ze zijn gewoonlijk te vinden in
kustwateren waar het minder dan 150 meter diep is. 

Zo duiken ze bijvoorbeeld regelmatig op in baaien en havens! 

Gewone bruinvissen zwemmen alleen of in kleine groepen. Ze zijn schuw en
mijden schepen in hun omgeving. De vrouwtjes krijgen per jaar één kalf. Een
kalf is bij de geboorte 67-85 cm lang en weegt rond de vijf kilo.

VERZAMELKAART

Een betere wereld voor mens en dier



OVER ONZE ACTIES

Misschien zou je het niet verwachten, maar op dit moment worden

walvissen ernstiger bedreigd dan ooit tevoren in de geschiedenis. Veel

mensen denken dat de walvisjacht al meer dan 20 jaar geleden is

beëindigd, maar Japan, IJsland en Noorwegen doden nog steeds

walvissen voor producten waaraan niemand behoefte heeft. Het is

zelfs zo dat er, sinds de walvisjacht in 1986 verboden werd, meer dan

30.000 walvissen voor commerciële doeleinden zijn gedood!

Walvissen en de walvisjacht
Aan de commerciële jacht op bultruggen
kwam in 1966 officieel een einde, maar

op dat moment was naar schatting al 95
procent van de populatie van voor het

begin van de jacht uitgeroeid.

Nu wordt er, voor het eerst sinds meer
dan veertig jaar, door Japan weer op

deze dieren gejaagd.

Walvissen zijn levend meer waard dan
dood! Als mensen walvissen willen
'gebruiken' om er beter van te worden,
waarom 'gebruiken' ze dan geen in het
wild levende walvissen? Lokale
gemeenschappen kunnen op veel
manieren geld verdienen door mensen de
walvissen in hun natuurlijke leefgebied te
laten bekijken – maar dan wel op afstand.
Dit wordt verantwoord walvistoerisme
genoemd. Het IFAW steunt walvistoerisme
zolang het niet schadelijk of verstorend is
voor de walvissen die worden bekeken.

Ondanks het wereldwijde verbod op de
commerciële walvisjacht, gaan sommige landen
gewoon door met de jacht op walvissen,
zogenaamd voor "wetenschappelijke
doeleinden". Hiermee maken ze gebruik van
ruimte in de wet die landen toestaat walvissen
voor wetenschappelijke doeleinden te doden,
maar in werkelijkheid belandt het vlees van
deze dieren op vismarkten en in restaurants.
Bovendien is het zo dat je walvissen niet hoeft
te doden om ze te kunnen onderzoeken.

VECHTEN VOOR HUN LEVEN
En naast de commerciële
jacht hebben walvissen ook
nog eens te maken met een
groeiend aantal andere
bedreigingen – botsingen
met schepen, harde
geluiden onder water,
verstrikking in visnetten,
industriële ontwikkeling en
klimaatsverandering.

WIST JE DAT
Het IFAW werkt hard om de commerciële walvisjacht wereldwijd een halt
toe te roepen. Daarvoor probeert het IFAW onder regeringen steun te
verzamelen voor beëindiging van de commerciële walvisjacht, en oefent
het druk uit op walvisvarende landen om met de jacht te stoppen.
Daarnaast voert het IFAW wetenschappelijk onderzoek uit en brengt het
wetenschappelijke rapporten uit.

Het IFAW woont alle vergaderingen van de Internationale Walvisvaart
Commissie bij om krachtiger maatregelen ter preventie van walvisjacht
te steunen en walvisreservaten en verantwoord walvistoerisme te
promoten. Zoals jouw school de leerlingenraad heeft om over bepaalde
activiteiten voor de leerlingen te beslissen, heeft de wereld de
Internationale Walvisvaart Commissie – afgekort IWC – om over de
walvisjacht en de bescherming van walvissen te beslissen.
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HET IFAW HELPT DE WALVISSEN

Die een duik neemt in Dominica! Op Dominica, een klein eiland in
het oostelijk Caribisch gebied, leeft de toeristische walvisindustrie van
een groep van zeven potvissen die in de buurt leeft. Vanuit de hele
wereld komen er mensen naar de dieren kijken.
© IFAW l S Cook

Een betere wereld voor mens en dier



WALVISSEN ZIJN LEVEND MEER WAARD DAN DOOD

SPEERPUNTEN
Bultruggen en walvistoerisme

Een bultrug die uit het water springt, Silver Bank, Dominicaanse Republiek
© Stewart Cook l IFAW

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat

de hersenen van bultruggen speciale

cellen bevatten die tot nu toe alleen

gevonden waren bij primaten, waaronder

ook de mens. Wetenschappers denken

dat deze cellen verantwoordelijk zijn voor

het verwerken van emoties, het opslaan

van herinneringen en het ontwikkelen

van inlevingsvermogen... net als bij ons.

Deze indrukwekkende walvissen
komen zowel op het noordelijk
als het zuidelijk halfrond voor, en
trekken in het algemeen heen en
weer tussen de koele voedselrijke
gebieden in de zomer en warme
voortplantingsgebieden in de
winter, waarbij de heen- en
terugweg samen soms wel meer
dan 16.000 kilometer per jaar
kunnen bedragen.

VECHTEN VOOR HUN LEVEN
De commerciële jacht op
bultruggen werd in 1966 officieel
beëindigd, maar op dat moment
schatten wetenschappers dat al
bijna 95% van alle bultruggen
gedood was. 

Nu wordt er, voor het eerst sinds
meer dan veertig jaar, door Japan
weer op deze dieren gejaagd.

Een levende walvis kan meer opleveren dan een dode. Een
levende walvis kan steeds opnieuw worden bekeken, terwijl een
dode walvis maar één keer wordt gebruikt en daarna voorgoed
verdwenen is.

Een bultrug in de wateren van Tonga brengt gedurende zijn
leven meer dan een miljoen dollar op voor de lokale
gemeenschap.

Op Dominica, een klein eiland in het oostelijk Caribisch gebied,
leeft de toeristische walvisindustrie van een groep van zeven
potvissen die in de buurt leeft. Vanuit de hele wereld komen er
mensen naar de dieren kijken.

Salt is een bultrug die al 30 jaar achtereen gezien is door
walvistoeristen in de VS en het Caribisch gebied. Ze is sinds
1975 zelfs al 1.500 keer gefotografeerd en geïdentificeerd. Salt
heeft 10 kalveren gekregen en voor zover bekend vijf
'kleinkalveren'. Ze heeft zelfs al een aantal 'achterkleinkalv-
eren'! De waarde van Salt en al de andere bultruggen uit haar
groep is... niet in geld uit te drukken.

Een moederbultrug met kalf onder water, Silver Bank, Dominicaanse
Republiek © Stewart Cook l IFAW
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De bultrug, die zijn naam dankt aan het feit dat hij zijn rug

kromt voordat hij gaat duiken, is populair bij walvistoeristen,

dankzij zijn verbazingwekkende acrobatische capriolen en zijn

nieuwsgierige aard. Verder staan bultruggen bekend om hun

prachtige, betoverende gezang – elk dier maakt zijn eigen lied

om met andere dieren te communiceren of een partner te lokken.

WIST JE DAT

Een betere wereld voor mens en dier


