
 

Tuimelaar/ Dolfijn 
 
Er bestaan 36 soorten dolfijnen en zijn familie van de walvisachtige. Er zijn twee typen dolfijnen: 
tuimelaars die bij de kust leven en tuimelaars die zich ophouden in open water. Deze twee groepen 
zijn genetisch anders. De Dolfijn die we soms dicht bij de kust van Aruba zien is een populaire soort. 
Dit soort is de tuimelaar. De tuimelaar is heel erg bekend geworden door de televisie programma 
“Flipper”. De tuimelaar heeft een korte snuit en de onderkaak steekt iets voorbij de bovenkaak uit. 
De tuimelaar heeft forse driehoekige naar achteren gebogen rugvin. 
 
Latijnse naam:  (Delphinidae) Tursiops truncatus/ tuimelaar (hangt af van de soort!)  
Lengte/breedte:  1,75 tot 3,70 m. mannen kunnen tot 4 meter groot worden. Pasgeboren 

dieren zijn ongeveer 1 meter lang. 
Gewicht:  150 tot 275 kg.
Kleur:  Bovendelen donkergrijs en onderdelen lichtgrijs tot witachtig. 
Voortplanting:  De paartijd van de tuimelaar loopt van voorjaar tot zomer. De draagtijd is 

ongeveer 11 maanden. Meestal krijgt de moeder jong (zelden 
tweelingen) dat 1½-2 jaar gezoogd wordt. Alle walvissen en dolfijnen 
worden onder water geboren waarbij het jong met de staart eerst het 
moederlichaam verlaat.  

Woonomgeving:  De tuimelaar leeft voornamelijk in de kustwateren. De tuimelaar is 
verspreidt over gehele wereld in warme en gematigde zeeën; 
Middellandse Zee; Zwarte Zee; Noordzee; zelden in Oostzee; strandingen 
in Nederland en België. 

Verdedigingsmethoden:  De tuimelaar is heel sociaal. Ze leeft in scholen van meestal 15 dolfijnen.  
Voedsel:  De tuimelaar eet vooral vis (meestal haring, makreel en andere in 

scholen zwemmende vissen), ook inktvis. 
Vijanden:  
 

Buiten paartijd komen vrouwtjes en mannetjes gescheiden voor. De tuimelaar springt soms boven 
water uit en dit is vaak synchroon met andere tuimelaren. Deze dieren zijn seizoen gebonden en 
trekken tussen koude en subtropische wateren. Ze oriënteren zich en vangen hun prooidieren met 
behulp van klikgeluiden. Deze geluiden zijn soms door het menselijke gehoororgaan niet te horen. 
De tuimelaar is in gevangenschap bijzonder speels en leergierig. Het zijn tegenwoordig meestal 
tuimelaars waarmee men in dolfinaria dolfijnenshows geeft. Ook “Flipper” van de televisie is een 
tuimelaar.  
Op zee kan men ook de elegante sprongen van de tuimelaar te zien krijgen. Ze rijden graag mee in 
de boeggolf van een schip. Dolfijnen helpen zieke of gewonde soortgenoten en redden hen van de 
verdrinkingsdood. Twee gezonde dieren ondersteunen het slachtoffer aan beide zijden en duwen 
het naar het wateroppervlak zodat het kan ademhalen (Natuur en Wereld, 2006) en (Harm van 
Netten). 
 


