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Een klein boekje over dolfijnen



Dolfijnen zijn geweldig. Mensen van over de hele wereld houden 

van dolfijnen! Dolfijnen zijn schit terend. Ze zien er super 

friendelijk uit en dat zijn ze ook. Ze bewegen ook zo mooi wanneer 

zij zwemmen door de zee. Maar wat weten we verder nou nog over 

dolfijnen? Wat vinden dolfijnen leuk, waar wonen ze, wat eten ze? 

en hoe communiceren dolfijnen met elkaar? 
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Dit is Rio, hij is opgegroeit met dolfijnen 

om zich heen en heeft ze al willen 

beschermen sinds hij nog maar heel 

klein was. Rio wilt graag alles wat hij 

weet over dolfijnen met julliue delen!



Mijn naam is Rio. Ik ben 4 jaar oud. IK hou echt 

heel veel van dolfijnen. Ze zijn heel erg slim en 

houden van spelen. Ik heb dolfijnen zien springen 

in de oceaan, zien spelen met elkaar en in de 

golven van ons bootje. 



D
O L P H I N  C I R C U S

Ik heb ook dolfijnen gezien in een heel klein zwembadje, waar mensen ze gebruikten voor shows.

Dit is heel gemeen. de dolfijnen waren heel verdrietig. Ze horen thuis in de oceaan. 



Dolfijnen zijn geen vissen! Ze zijn zoogdieren net als wij en behoren tot 

dezelfde familie als walvissen. er zijn 36 soorten dolfijnen waarvan je de 

meeste kan vinden in de indonesische wateren! Het grootste zoogdier ter 

wereld is de blauwe walvis en die kan je ook in de Indonesische wateren 

vinden! Dolfijnen eten graag vis, garnalen en inktvis. Dolfijnen leven 

samen met hun hele familie. Ze houden echt van elkaar net zoals wij doen.



Dolfijnen kunnen wel 100 kilometer per dag zwemmen! En 

ze gaan wel 40 kilometer per uur! Dolfijnen kunnen niet 

onder water ademen. Ze moeten boven water komen om 

adem te halen net zoals wij. Een dolfijn kan wel 20 

minuten zijn ademn in houden!
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Dolfijnen hebben een hele speciale manier om naar 
eten te zoeken. Ze gebruiken sonar. Ze maken een 
klikkend geluid door het water en door de echo 
kunnen ze vinden waar de locatie is. Het gehoor 
van een dolfijn is zo gevoelig dat ze door deze 
echo alleen maar te horen bijna kunnen zien. Door 
hun goede gehoor kunnen ze altijd eten vinden, in 
het licht en in het donker.



Maar soms als er veel lawaai is in het water 

kunnen de dolfijnen vis net ten van vissers 

niet horen en raken ze verstrikt. de 

vissers zouden de dolfijnen moeten helpen 

en ze direct vrij moeten laten in de oceaan



indonesische wateren staan bekend om hun rijke ondewater tuin helemaal vol 

met ontelbare soorten zoogdierenvis en coraal.

De meeste van de water zoogdieren kan je bijna overal vinden in de 

indonesische wateren.



SAVE US!

Some of the species are 

under threat of extinction. 

For example, Indonesia is 

home to the critically 

endangered irrawaddy river 

dolphins.



Vervuiling in de zee zoals plastic is heel erg gevaarlijk 

voor dolfijnen. Ze kunnen een plastic zak aanzien voor 

eten, het opeten en sterven hier dan aan. Ook vis 

net ten zijn heel erg schadelijk, ze kunnen hier in 

verstrikt raken en dood gaan.



Soms spoelen dolfijnen aan op het 

strand. dit kan gebeuren wanneer ze 

verdwaalt raken of als hun sonar 

beschadigd is en ze niet meer goed 

kunnen horen. Wanneer ze aanspoelen 

hebben ze onze hulp nodig. We moeten 

ze dan weer veilig naar de oceaan 

brengen. Indonesie heeft een speciaal 

netwerk voor aangespoelde 

zeezoogdieren dat word bestuurd door 

het ministerie voor visserrij en 



leuke feitjes               About Dolphins
• Dolfijnen kunnen zichzelf herkennen in de spiegel. ze zijn 
zelf bewust. ze hebben ook verschillende fluitjes en geluiden.

• Dolfijnen helpen elkaar als ze in moeilijkheden zijn of ziek 
zijn. In 2015 in Padang Galak, Bali, rescuers witnessed three pilot 
whales (also a dolphin species) lif t a younger whale to help him 
breathe. Het kleintje was gewond en kon niet zelf zwemmen, dus 
hebben zijn familie leden hem omstebeurt geholpen tot hij genezen 
was en weer zelf kon zwemmen. Dolfijnen helpen ook vaak mensen! 

Ze helpen bijvoorbeeld vissers die aangevallen worden door haaien!

• Dolfijnen worden ook beschermd door de wet, het is verboden 

ze te vangen en pijn te doen! 

• Dolfijnen zijn familie van de walvissen.

• ze zijn heel inteligent en slim. 

• Net als alle zoogdieren worden dolfijntjes levend geboren en 
drinken ze melk bij hun moeder! 

• Dolfijnen zijn zelf langer zwanger dan mensen, ze dragen hun 
jong voor wel 12 maanden. 

• River dolphins live in fresh water rather than salt water.

• Dolfijnen zijn gelukking in de oceaan met hun familie!

• We noemen dolfijnen ookwel “Mensen van de oceaan”.
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