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Bezoek de kraamafdeling van Nausicaà
Wanneer je Nausicaà, het Nationaal Zeecentrum in 
Boulogne-sur-Mer (F), bezoekt wil je uiteraard het de 
fantastische onderwaterwereld van dichtbij bewonderen. 
Maar Nausicaà is zoveel meer dan een aquarium. Het is 
een centrum waar de bezoeker kan kennismaken met de 
onderwaterwereld en is uniek in zijn soort. Het is speels, 
maar ook educatief en wetenschappelijk onderbouwd en 
richt zich vooral op de relatie tussen mens en zee.

Nausicaà zet zich in om het publiek bewuster te maken 
door hun kennis te delen. Daarom werken ze ook mee 
aan heel wat programma’s en onderzoeksactiviteiten, 
maar ook aan kweekprogramma’s tussen de Europese 
aquaria. Zo kunnen ook een 20-tal bezoekers per dag een 
exclusief kijkje nemen achter de schermen en wandelen in 
de voetstappen van de verzorgers.

De kweekprogramma’s
Het Nationaal Zeecentrum mocht in 27 jaar heel wat 
geboortes aankondigen. Veel van die jongen zijn intussen 
volwassen dieren en de bezoekers hebben ze bewonderd, 
zien groeien en bloeien. Deze geboortes vallen onder de 
kweekprogramma’s die Nausicaà coördineert of waaraan 
het instituut deelneemt. Onder hen zijn de epaulethaai, de 
zwartvoetpinguïn, de zeepaardjes en de roggen.

In juli werden in Nausicaà enkele vioolroggen geboren.
Meteen na hun geboorte worden de jongen in een 
kweekschool geplaatst en meerdere keren per dag gevoerd 
door oplettende verzorgers. De kleintjes hebben een 
stevige eetlust en groeien snel. Dankzij de expertise van 
Nausicaà zullen de roggen binnenkort in de permanente 
tentoonstelling terecht komen of toevertrouwd worden aan 
partneraquaria in het kader van uitwisselingsprogramma’s.
Al die kweekprogramma’s zijn voor de bezoeker super 
boeiend want elke kweek, elke geboorte is verbonden 
met een interessant verhaal dat jong en oud verwondert. 

Er is bijvoorbeeld de kameelgarnaal die zich al dansend 
voortbeweegt. De jongen worden over de aquaria verspreid 
waar ze een goede beschermer zijn voor het koraal.

En dan zijn er ook de pinguïns. De baby’s zijn maar 15cm 
groot en hebben een witte pels. Er zijn reeds zeventien 
jongen in Nausicaà geboren.

Nausicaà heeft ook een belangrijke rol in het kweken 
wat kwallen en koralen. Omdat ze het koraal niet uit hun 
natuurlijke omgeving willen halen hebben ze hiervoor 
een geraffineerde techniek ontwikkeld, het “stekken”. 
Stekjes van koraalpolliepen worden gekweekt en 
daarna overgeplaatst naar de stranden in de Nausicaà-
tentoonstelling. Ook kwallen worden gekweekt, met succes 
dankzij de vakkennis die door de jaren heen is opgebouwd.

De taak van de verzorgers in Nausicaà is veel ruimer dan 
waken over de gezondheid van de dieren en het voederen. 
Het is ook aan hen om de ontmoeting tussen de bezoekers 
en de dieren in goede banen te leiden, om het bezoek leuk 
en leerrijk te maken. Het is fantastisch om de verzorgers 
aan het werk te zien, bijvoorbeeld tijdens het voederen. 
Dat gebeurt op vaste tijdstippen en je krijgt er ook een 
pak interessante informatie bij want de verzorgers zijn 
zo vertrouwd met de dieren, ze kennen ze door en door. 
Het is ook langs deze weg dat men de bezoekers bewust 
maakt van het belang van de oceanen, van het feit dat 
we anders moeten omgaan met onze planeet en met onze 
natuurlijke bronnen. Om deze doelstelling te bereiken heeft 
Nausicaà zelfs een subsidiefonds opgericht dat projecten 
voor natuurbescherming wereldwijd steunt.


