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De walvis

grEEnpEacEkidS.nl

Reuzenbaby
Er zijn 78 soorten walvissen. Sommige 
zijn maar een paar meter lang, andere 
zijn zo groot als een reus. De blauwe 
vinvis is zelfs het grootste en zwaarste 
dier op aarde: hij kan 30 meter lang wor-
den, dat is langer dan drie bussen achter 
elkaar! En hij is even zwaar als dertig (!) 
olifanten bij elkaar. Het kalfje (zo heet 
een baby-walvis) van een blauwe vinvis is 
7 meter lang en weegt al bijna 1.000 kilo 
als ‘ie geboren wordt.

vliegen door het water
Aan de zijkanten van zijn lijf heeft de 
walvis een vin. Die twee vinnen zien eruit 
als een soort vleugels en daar sturen ze 
mee. Ze komen vooruit door hun grote 
staart op en neer te bewegen. Wist je dat...

...walvissen een heel dikke vetlaag hebben  
die blubber heet? Dat houdt ze lekker 
warm in het ijskoude water en het is ook 
hun voedselvoorraad. 

...’cetacea’ de oude Griekse naam voor 
walvissen is? Het betekent zeemonster. 

....je in het oor van een walvis kunt zien 
hoe oud hij is? Net als jij heeft een walvis 
smeer in zijn oor. Maar bij een walvis 
stapelt dit oorsmeer zich op tot een soort 
ringen. Elke ring is een levensjaar. Net als 
bij een boom. 

Lucht happen
In de oceanen leven veel mooie dieren, 
maar de walvis is ook nog eens heel bij-
zonder. Neem nou zijn naam: een walvis 
is helemaal geen vis! Net als jij moet hij 
boven water komen om adem te halen. 
Hij kan wel veel langer zijn adem inhou-
den dan een mens: sommige blijven wel 
twee uur onder water.

Wazzeggie?
Weet jij hoe walvissen met elkaar praten? 
Door geluiden te maken. Voor ons klinkt het  
als een piepende deur of fluiten, maar 
voor hen is het een echte taal waardoor ze  
elkaar kilometers ver weg kunnen horen.

Maak een oceaan
Op de achterkant staat een plaatje van 
een bultrug met een kalfje. Trek dit 
plaatje een paar keer over, of maak 
kopieën. Kleur de plaatjes in en knip ze 
uit. Kun je zelf ook nog andere vissen 
tekenen en uitknippen? Als je ze allemaal 
voor het raam hangt en aan de muren, 
lijkt het net of je zelf in de  
oceaan leeft.




