Op zoek naar walvissen
in de Oosterschelde

Het leefgebied
van de bruinvis
De bruinvis is de kleinste en ook de meest
voorkomende walvisachtige in de Noordzee en
Waddenzee. In de Oosterschelde is de bruinvis
zelfs de enige walvisachtige. De bruinvis wordt
op het hele noordelijk halfrond waargenomen
in ondiepe kustwateren. Wereldwijd wordt
het aantal bruinvissen geschat op ongeveer
700.000, in 2005 werd het aantal bruinvissen
in de Noordzee geschat op 230.000. Uit vliegtuigtellingen van onderzoeksinstituut IMARES
is bekend dat er in de Nederlandse Noordzee
in het voorjaar van 2011 naar schatting zo’n
86.000 bruinvissen voorkwamen! In de Oosterschelde leven er rond de 60.

wist je dat..
De dikke speklaag bruinvissen
goed beschermt tegen het koude water?
Het neefje van de bruinvis,
de Indische bruinvis, geen rugvin heeft?

Kleine walvisachtige
De bruinvis is een walvis. Net als bijvoorbeeld de dolfijn en de orka behoren ze tot
de tandwalvissen. Een bruinvis is stevig
gebouwd, heeft een stompe snuit, een vrij
kleine driehoekige rugvin en spatelvormige
tanden. Bruinvissen hebben een donkergrijze
bijna zwarte rug, een witte buik en keel en
een grijs gevlekte zijkant en kop.

Zeevarken
De naam bruinvis is gek, ze zijn niet bruin en
het zijn geen vissen. Vroeger was echter alles
wat in zee leefde een vis, en grauwe kleuren
werden bruin genoemd.

De bruinvis werd vroeger ook wel ‘varkensvis’
of ‘zeevarken’ genoemd. De Engelse naam,
Harbour Porpoise, komt van het Latijnse
woord voor varken (porcus). Omdat bruinvissen zijn uitgerust met een dikke laag vet en ze
bovendien knorrende geluiden kunnen maken,
legde men de relatie met varkens.
Een volwassen vrouwtje wordt maximaal 1.90
meter lang en weegt zo’n 60 kg. Mannetjes
zijn iets kleiner met een maximale lengte van
1.60 meter en wegen zo’n 50 kg. Bruinviskalfjes (zo heten jonge bruinvissen) worden geboren in de periode worden van mei tot augustus
en zijn dan ongeveer 70 tot 75 centimeter lang
en wegen 5 kg.
Bruinvissen zoeken vaak hun voedsel in de
buurt van de zeebodem. Ze eten verschillende
soorten vis als sprot, haring, grondel en ansjovis, maar ook inktvis en schaaldieren. Meestal
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Bruinviskalfjes net als mensen
moedermelk drinken. Het zijn
dan ook (zee)zoogdieren.
Bruinvissen 8 tot 10 jaar oud worden.
Sommige dieren worden zelfs veel
ouder, wel meer dan 20 jaar!

duiken ze een minuut onder, om daarna weer
adem te halen. Een bruinvis zwemt ongeveer
4 km per uur. Ze springen zelden uit het water
zoals dolfijnen dat doen. Ook zwemmen ze
niet mee op de boeggolf van een schip, alhoewel in de Oosterschelde wel eens bruinvissen
in de buurt van kleine boten wordt gezien.
Bruinvissen zie je meestal alleen, in tweetallen
en soms in een klein groepje.
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Voor de aanleg van de Oosterscheldekering
leefden er ook bruinvissen in de Oosterschelde. Na de aanleg van de kering in 1986
zijn ze een tijd niet waargenomen. De laatste
jaren worden ze steeds meer gezien. Niet
alleen onderzoekers, maar ook jij kunt een
bruinvis tegenkomen!

Rugvinscans

Bruinvissen bejaagd werden voor hun
vlees en vet. Ook in Nederland. Kijk
maar naar de vele achternamen als
‘Varkevisser’ of ‘Varkenvisser’ in de
omgeving van Katwijk.

Stichting Rugvin doet sinds 2009 in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds
onderzoek naar het aantal bruinvissen dat
in de Oosterschelde leeft. Met een tiental
boten die parallel op gelijke afstand naast
elkaar varen kamden ze het gebied al drie
keer helemaal uit. De boten, met daarop
bruinviswaarnemers, varen tijdens zo’n
scan van de Oosterscheldekering naar
het oosten.

Klikken
Om hun weg onder water en vis te vinden
maken bruinvissen gebruik van sonar. Ze
zenden klikgeluiden uit, die wij niet kunnen
horen. Bruinvissen gebruiken de echo van
deze ‘kliks’ om te weten waar ze zijn of om
hun prooi te ‘zien’.
teruggekaatste golf

Zender/
ontvanger

min of meer uit de Nederlandse kustwateren
verdwenen waren in de jaren ‘60 tot en met
‘80. De afgelopen tientallen jaren maakte de
bruinvis een opvallende terugkeer.

Object

uitgezonden golf

Terug van weggeweest
Van 1900 tot in het begin van de jaren ‘50
was de bruinvis een veel voorkomende soort
in de Nederlandse kustwateren. Het aantal
bruinvissen nam daarna snel af tot de dieren
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Stichting Rugvin met bruinvisklikdetectors (C-pods)
onderzoekt of bruinvissen
door de Oosterscheldekering
naar binnen of naar buiten
zwemmen?

Gevaar
Soms worden er ook dode bruinvissen gevonden in het Nationaal Park. De doodsoorzaak
is lang niet altijd bekend. Wel weten we dat
visserij met staande netten, hard onderwatergeluid en snelle boten een gevaar kunnen zijn
voor bruinvissen.

Terug naar zee

Bruinvis EHBO
Als je een levende bruinvis vindt kun je het
volgende doen:

Wanneer een bruinvis ziek of gewond is kan
het dier ook levend aanspoelen. Dan komt
het reddingsteam van Stichting SOS Dolfijn
in actie. Dat staat 24 uur per dag klaar om
hulp te bieden wanneer bruinvissen en ook
dolfijnen levend op het strand terecht komen.
De dieren worden in het opvangcentrum in
Harderwijk verzorgd met dank ook aan vele
vrijwilligers. Als de bruinvissen helemaal zijn
opgeknapt gaan ze weer terug naar zee.

1. 	Zorg dat het blaasgat op het hoofd waardoor de bruinvis ademt, vrij (en boven water) blijft en er geen water of zand in komt.
2. 	Loop rustig, maak geen harde geluiden en
houd mensen en honden op afstand.
3. 	Een bruinvis krijgt het snel te warm.
Koel het dier met water en natte doeken
en zorg voor schaduw.
4. Bel SOS Dolfijn (0341 46 74 38) en zorg
goed voor het dier tot de dolfijnambulance
ter plaatse is.
Als je een dode bruinvis vindt neem
dan direct contact op met Naturalis Leiden:
071-568761, met de EHBZ Zuid-West:
06-53763628 / 06-51958070 of de politie
0900-8844.

..

wist je dat

Het havenhoofd van Zierikzee de
beste plek is om in de Oosterschelde
bruinvissen te zien.
Het zien van een bruinvis beter gaat op
een bewolkte dag, omdat de bruinvis
dan beter afsteekt tegen de achtergrond.
Je vanaf begin juni kans hebt om
bruinviskalfjes te zien.

Bruinvissen kijken
Wil je een bruinvis zien? Let dan goed op.
Bruinvissen laten zich maar heel even boven
water zien. Je kunt het best de dieren zien
bij windstil weer. Hoe harder het waait, hoe
moeilijker het wordt. Of eigenlijk zie je een
glimp van een stuk rug, met de driehoekige
vin die een rollende beweging door het
water maakt. Voor fietsers of wandelaars
langs de kustlijn van de Oosterschelde is
het best lastig om bruinvissen te zien als
je niet weet waar te kijken. Daarom zocht
Stichting Rugvin samen met het Nationaal
Park Oosterschelde de beste plekken om
bruinvissen te kijken. De grootste kans op
het waarnemen van een bruinvis is bij het
havenhoofd van Zierikzee. Op deze plek zijn
tijdens het onderzoek vanaf de boot en vanaf
het land altijd bruinvissen gezien. Maar ook
bij de haven van Burghsluis, de haven van
Kats en de Plompe Toren is de trefkans groot.
Waarschijnlijk is de aanwezigheid van vis de
reden dat bruinvissen vooral op deze plekken te zien zijn. De trefpunten zijn allemaal
geschikt om met het blote oog een bruinvis te
zien, maar met een verrekijker krijg je er nog
een beter beeld van.

Bruinvissen kijken
op het water
Varen op de Oosterschelde, betekent dat jij
ook bruinvissen kunt tegenkomen, of zij jou.
Als je onderstaande tips volgt, zorg je dat
het niet alleen voor jezelf, maar ook voor de
bruinvis een mooie ervaring is om oog in oog
met elkaar te staan.

Tips voor watersporters
• Vaar rustig (< 6 knopen per uur) en houd
koers om aanvaringen te voorkomen.
• Vaar evenwijdig op zo’n 50 meter van
het dier, zodat er ruimte is om weg te
zwemmen of juist dichterbij te komen.
Jaag ze niet op.
• Geef moeder en kalf meer ruimte
(>200 meter)
• Draai niet om, om dieren te volgen.
• De motor afzetten geeft meer kans op
een bruinvis. Ze komen soms op je af uit
nieuwsgierigheid. Let op dat er geen dieren
vlakbij zijn als je de motor weer start.
• Blijf uit de buurt als bruinvissen op
dezelfde plek blijven. Misschien zijn
ze aan het eten of rusten.
• Lok de dieren niet met voedsel, geluid
of op een andere manier, maar respecteer
het natuurlijke gedrag.

Kortom: Vaar rustig, wees voorspelbaar en geef bruinvissen de ruimte
om weg te kunnen zwemmen. Wees
alert op het gedrag van de dieren en
pas je daarop aan. Tenslotte ben je te
gast in een Nationaal Park!

Kijk voor meer tips op
www.rugvin.nl
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Grote kans op bruinvissen

Redelijke kans op bruinvissen

Meld je eigen
bruinvis!
Of op: www.ontdekdeoosterschelde.nl

Colofon
Deze brochure kon worden
gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van de Provincie
Zeeland en het Nationaal Park
Oosterschelde. Dit is een
uitgave van IVN Zeeland
i.s.m. Stichting Rugvin.
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