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LIJST VAN DE RECENTE WALVISACHTIGEN ( CETACEA )

door Koen Van U/aerebeek

Deze lijst is geen opsomming van bestaande synoniemen maar wel een 
persoonlijk voorstel ter standaardisatie van cetaceeën species en -namen. 
Ze is te vergelijken met de "Marine Mammal Names" van de Marine Mammal 
Commission, 1976, Washington D.C. Evenals deze vorige is ze geenszins 
autoritatief en blijft vatbaar voor revisie en uitbreiding.
De soorterkenning is evenwel bijzonder streng gehouden ; zolang geen 
dwingende wetenschappelijke gegevens ter beschikking staan wordt een 
beschreven soort niet opgenomen.
Er wordt gestreefd naar een beschrijvende, logische naamgeving : niets
zeggende auteursnamen worden zoveel mogelijk vermeden. Internationaal 
ingeburgerde locale namen worden wel aanvaard.
De eerst aangeduide gewone naam verdient steeds de voorkeur. Sommige 
worden hier voor de eerste maal voorgesteld.

Subordo MYSTICETI

Familia Balaenidae 
Balaena mysticetus 

N Balaena glacialis glacialis
Balaena glacialis australis 
Caperea marginata

Familia Eschrichtiidae 
Eschrichtius robustus

Familia Balaenopteridae 
N Balaenoptera musculus
N Balaenoptera physalus
N Baiaenoptera boreal is

Balaenoptera edeni 
N Balaenoptera acutorostrata 
N Megaptera novaeangliae

balein- , baardwalvissen

echte walvissen
G'roenlandse walvis 
noordkaper 
zuidkaper 
dwergwalvis

grijze walvissen 
grijze walvis

vinvissen
blauwe vinvis
gewone vinvis _ ••
noordse vinvis
tropische vinvis, Bryde vinvis
dwergvinvis
bultrug

Subordo ODONTOCETI tandwalvissen

Familia Monodontidae 
N Monodon monoceros 
N Delphinapterus leucas

narwal s 
narwal
beloega, witte dolfijn
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Familia Platanistidae

Platanista gangetica 
Platanista minor 
Lipotes vexillifer 
Inia geoffrensis 
Pontoporia blainvillei

Familia Physeteridae

N Physeter macrocephalus 
N Kogia breviceps 

Kogia simus

Familia Ziphiidae

Tasmacetus shepherdi 
Berardius bairdii 
Berardius arnuxii 

N Ziphius cavirostris 
N Hyperoodon ampullatus 

Hyperoodon planifrons 
Indopacetus pacificus

N Mesoplodon bidens
Mesoplodon europaeus 

N Mesoplodon mirus 
Mesoplodon layardii 
Mesoplodon densirostris 
Mesoplodon stegnegeri 
Mesoplodon ginkgodens 
Mesoplodon carlhubbsi 

N Mesoplodon grayi 
Mesoplodon bowdoini 
Mesoplodon hectori

Familia Phocoenidae 
N Phocoena phocoena 

Phocoena si ñus
Phocoena dioptrica 
Phocoena spinnipinnis 
Phocoenoides dalli 
Neophocaena phocaenoides

rivierdolfijnen

Gangesdolfi jn 
Indusdolfijn 
Yangtzedolfijn 
Orinocodolfijn, bouto 
La Platadolfijn

potvissen

potvis
kleinvin dwergpotvis 
grootvin dwergpotvis

spitssnuitdol fijnen

Tasmaanse walvis
noordelijke viertandwalvis
zuidelijke viertandwalvis
dolfijn van Cuvier
noordelijke butskop
zuidelijke butskop
Indopacifische spitssnuit-

dolfijn
Noordzee spitssnuitdolfijn
Goifstroom spitssnuitdolfijn
gevlekte spitssnuitdolfijn
slagtand-spitssnuitdolfijn
zwaarbek-spitssnuitdolfijn
Bering Zee spitssnuitdolfijn
Japanse spitssnuitdolfijn
witbek-spitssnuitdolfijn
Scamperdown spitssnuitdolfijn
Andrew's spitssnuitdolfijn
scheefkop-spitssnuitdolfijn

bruinvissen
bruinvis
vaquita, cochito
brilbruinvis 
Peruaanse bruinvis 
Dall's bruinvis 
Indische bruinvis
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Familia Globicephalidae

N Globicephala melaena
Globicephala macrorhynchus 

N Orcinus orca 
N Pseudorca crassidens 

Feresa attenuata 
Peponocephala electra

Familia Delphinidae 
N Steno bredanensis 

Sotalia fluviatilis 
Sousa chinensis 
Sousa teuszii

N Ladenorhynchus albirostris
N Lagenorhynchus acutus

Laqenorhynchus obliquidens 
Lagenorhynchus obscurus 
Lagenorhynchus australis 
Lagenorhynchus cruciger 
Lagenodelphis hosei 

N Delphinus delphis 
N Stenella coeruleoalba 

Stenella longirostris 
Stenella clymene 
Stenella attenuata 
Stenella plagiodon 
Lissodelphis borealis 
L issodelphis peronii 

N Tursiops truncatus 
N Grampus griseus

Cephalorhynchus commersonii 
Cephalorhynchus hectori 
Cephalorhynchus heavisidii 
Cephalorhynchus eutropia 
Orcaella brevirostris

grienden

griend
kortvingriend 
orka, zwaardwalvis 
zwarte zwaardwalvis 
dwergorka 
melosp« opwalvi s

dolfijnen
snaveldolfijn
brakwaterdolfijn, tucuxi
Indopacifische bultrugdolfîjr
Atlantische bultrugdolfijn, 
Kameroendolfijn
witsnuitdolfijn
witzi jdedolfijn
Pacifische witzijdedolfijn
duskydolfijn
zwartsnuitdolfijn
Antareticadoifijn
Fraser's dolfijn
gewone dolfijn
gestreepte dolfijn
langsnuitdolfijn, spinner
helmdolfijn
breidel dol fijn
Atlantische gevlekte dolfijn 
noordelijke gladde dolfijn 
zuidelijke gladde dol fijn 
tuimelaar 
grijze dolfijn
jacobita, Commerson's dolfiji 
Nieuw-Zeelanddolfijn 
Zuid-Afrik adolfijn 
Chilidolfi jn 
Irrawaddydolfijn

Opmerking ;de met een " N "aangeduide soorten komen voor in de Noordzee.


