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Gift voor brandstofkosten
Stichting SOS Dolfijn is afhankelijk van giften en donaties om het werk te kunnen doen. In de
vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor sponsoring in de brandstofkosten. Met een
fantastische gift van de Stichting Smits van Oyen ‘Maak het Verschil’ kan dit jaar de
dolfijnambulance blijven rijden om dieren in nood hulp te bieden en om in het land voorlichting
te geven. We zijn hier ontzettend dankbaar voor! Wil jij ook meehelpen ons werk mogelijk te
maken? Word donateur of mail ons om de andere mogelijkheden te bespreken.

Gestrande bruinvis terug naar zee geholpen

Op het strand van Texel werd in de ochtend van 26 januari door een hardloopster een levend

gestrande bruinvis aangetroffen. De vindster sloeg direct alarm door het noodnummer van

SOS Dolfijn te bellen en bleef bij het diertje tot hulp ter plaatse was. Een bruinvis op het strand

is altijd een dier in nood en heeft daarom snel hulp nodig. Dierverzorgers van Ecomare op

Texel zijn direct uitgerukt met een speciale transportkist om de bruinvis hiermee van het

strand te kunnen vervoeren.

Doorgaans zijn gestrande bruinvissen of dolfijnen ziek, verzwakt of gedesoriënteerd. Een

dier vanaf het strand direct terug te plaatsen in zee, heeft dan ook vaak als resultaat dat

dergelijke dieren opnieuw aanspoelen. Momenteel zijn er geen faciliteiten voor opvang van

https://www.stichtingmhv.nl/
https://www.sosdolfijn.nl/contact
https://www.youtube.com/watch?v=-Fo3shy3UYU&feature=youtu.be


deze dieren beschikbaar voor SOS Dolfijn. Na beoordeling van de aangespoelde bruinvis op

Texel is besloten dat het dier mogelijk nog een kans van overleven  had terug in zee. De

bruinvis toonde geen ernstige symptomen van ziekte of verwonding en oogde goed doorvoed.

Dankzij de snelle hulp van de KNRM kon de bruinvis later in de ochtend enkele mijlen uit de

kust vandaan weer worden vrijgelaten in de Noordzee.

SOS Dolfijn is de KNRM Oudeschild en de mensen van Ecomare dankbaar voor de snelle en

professionele hulp voor dit dier in nood. Van de bruinvis zijn uitgebreid foto’s genomen van

uiterlijke kenmerken zodat het dier herkend kan worden, mocht het opnieuw aanspoelen.

Gestrande bruinvis Hargen overleden

Op het strand van Hargen, Noord-Holland, werd woensdag 29 januari aan het eind van de dag

door een kitesurfer een bruinvis aangetroffen op het strand. De vinder probeerde de bruinvis te

helpen door het dier terug in zee te plaatsen. Maar toen hij anderhalf uur later terugkwam na

een tocht, lag de bruinvis helaas toch weer op het strand en was inmiddels overleden. De

goedbedoelde hulp heeft niet mogen baten.

De bruinvis werd overgebracht naar de  Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

waar uitgebreid onderzoek wordt gedaan op dode bruinvissen. Via het onderzoek wordt

getracht te achterhalen waardoor bruinvissen aanspoelen op de Nederlandse kust en of een

gestrand dier bijvoorbeeld ziek was. Meer informatie over het onderzoek lees je hier.

Vind je op het strand een  levende bruinvis of andere walvisachtige? Neem dan altijd met

spoed contact op met SOS Dolfijn zodat het dier professionele hulp kan worden geboden. Het

team is bereikbaar via 06-46656601. Enkele dagen eerder werd een op Texel aangespoelde

bruinvis nog met behulp van de KNRM terug naar zee geholpen. De bruinvis bij Hargen betreft

een ander individu.

Bezoek ons in het land

Op zaterdag 22 februari heeft het educatieteam van SOS Dolfijn een educatie-dag verzorgd bij

de zeehondenopvang A Seal in Stellendam tijdens de voorjaarsvakantie. Het was een gezellige

en drukbezochte dag. SOS Dolfijn vindt het geven van voorlichting belangrijk en is dit jaar dan

ook weer op diverse plaatsen in het land te gast met Het Reizende Walvisziekenhuis . Zo is

SOS Dolfijn op 6 juni aanwezig op de 112 Groningen Dag , 4 juli bij SAR Katwijk en 28 juli bij

Rescue Vlissingen. Op 16 mei kun je het educatieteam bezoeken tijdens de Hollandsche

Hoeve Dag in Goes. Meer informatie over de evenementen volgt nog. Maar zet de datums vast

in je agenda.

https://www.uu.nl/onderzoek/strandingsonderzoek


Zeezoogdierdag

Op zaterdag 14 maart 2020 vindt de Zeezoogdierdag 2020 plaats in Rotterdam. Dit jaar een

programma met diverse sprekers, een Zeezoogdiermarkt, een borrel en natuurlijk veel

mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De organisatie Werkgroep Zeezoogdieren werkt voor

deze dag samen met het Natuurhistorisch Museum en de Kunsthal. Dit zijn dan ook de locaties

waar de Zeezoogdierdag plaatsvindt: de lezingen in het auditorium van de Kunsthal, de

Zeezoogdiermarkt in het Natuurhistorisch Museum. Bezoekers van de Zeezoogdierdag mogen

gratis het museum bezoeken, waar de expositie over de ‘Zeeuwse Oerwalvissen‘ is verlengd.

Je kunt nu je kaarten bestellen via de website.

Gestrande bruinvis Wijk aan Zee door vinder gedood

Begin januari werd op het strand van Wijk aan Zee een bruinvis aangetroffen. Het ging om een

dier dat net was overleden en werd daarom naar de faculteit Diergeneeskunde van de

Universiteit Utrecht gebracht in het kader van het strandingsonderzoek. Het betrof een

volwassen mannetje van ruim anderhalve meter en 40 kg. Direct viel op dat het dier meerdere

verwondingen had; in eerste instantie leek dat niks geks. Op de kop en borstvin zat een grote

bijtwond. Dergelijke wonden komen vaker bij gestrande dieren voor en worden veroorzaakt

tijdens predatie aanvallen van grijze zeehonden. Die aanvallen zijn niet altijd succesvol; soms

weet een bruinvis te ontsnappen, maar raakt daarbij gewond.

Opmerkelijker was dat naast de bijtwond op de kop en vin, ook nog meerdere kleinere, scherpe

wonden tot diep in de borstholte werden aangetroffen. Onder andere het hart was ernstig

beschadigd. Tijdens het microscopisch onderzoek werd bevestigd dat deze letsels waren

toegebracht terwijl het dier nog in leven was. De conclusie van het onderzoek luidde dan ook

dat deze bruinvis door steekwonden was overleden; een zeldzame doodsoorzaak onder

bruinvissen.

De oorzaak van het stranden had een andere oorsprong: de randen van de bijtwond op de kop

waren verdikt en in de huid en spier eromheen zaten grote ontstekingen. De wond op de kop

was al enkele weken eerder toegebracht en de bruinvis was daar ernstig ziek door geworden.

https://werkgroepzeezoogdieren.nl/winkel/
https://www.uu.nl/onderzoek/strandingsonderzoek


was al enkele weken eerder toegebracht en de bruinvis was daar ernstig ziek door geworden.

Na rondvraag ter plaatse werd dit verhaal bevestigd: deze bruinvis bleek levend gestrand te zijn

en omdat het een zichtbaar gewond dier betrof, heeft een omstander het dier met een mes uit

zijn lijden willen verlossen.

Hoewel moet worden uitgegaan van een goede intentie van deze persoon is dit geen juiste

gang van zaken. Een gestrande levende bruinvis heeft professionele hulp nodig.  SOS

Dolfijn is een organisatie die geheel gespecialiseerd is in de hulpverlening aan walvisachtigen

en die in dergelijke gevallen ingeschakeld kan worden om te bepalen hoe het beste hulp kan

worden geboden aan een gestrand dier. Indien een dier lijdt en niet meer kan overleven op zee

kan het op een pijnloze manier geëuthanaseerd worden door een dierenarts.

Het contact met een gestrand en ziek dier is niet zonder risico’s. Recent publiceerden biologen

en pathologen van onder andere de Universiteit Utrecht dat bruinvissen die door zeehonden

waren gebeten, uiteindelijk waren overleden door ernstige infecties met de bacterie Neisseria

animaloris: een op-mensen overdraagbare bacterie. Daarover lees je hier.

Wanneer je een levende bruinvis of dolfijn op het strand aantreft, heeft het dier dringend hulp

nodig. SOS Dolfijn heeft 4 gouden regels opgesteld voor het verstrekken van eerste hulp bij

gestrande bruinvissen en dolfijnen.

Walviscursus

Stichting Rugvin start in samenwerking met de Nieuwe Maen in 2020 een nieuw

walviscursusseizoen. Naast de al bestaande tweedaagse cursussen, biedt Stichting Rugvin

nu ook ééndaagse cursusdagen aan. Zowel de tweedaagse cursussen als de eendaagse

worden op de klipper De Nieuwe Maen in Zierikzee gegeven. Deze cursussen worden in de

weekenden van 2/3 mei, 16/17 mei en 6/7 juni 2020 georganiseerd. Tijdens de cursus komen

onder meer aan bod:

· de ecologie van de walvisachtigen (walvissen, dolfijnen en bruinvissen);

· de rol van walvissen in het mariene ecosysteem en klimaatverandering;

· het hoe, waar en wanneer je het beste de diverse walvisachtigen kunt waarnemen;

· hoe de verschillende soorten te herkennen;

· het registeren van jouw waarnemingen;

· het fotograferen en identificeren van walvisachtigen met accent op de bruinvis;

Bezoek de website van Stichting Rugvin voor meer informatie en aanmelden.

Dagelijks op de hoogte?
Volg SOS Dolfijn ook via social media voor dagelijks leuke en interessante nieuwtjes op het

https://www.uu.nl/nieuws/sterfte-onder-bruinvissen-door-een-hondenbeet-bacterie
https://www.sosdolfijn.nl/help-mee/stranding
https://rugvin.nl/


Volg SOS Dolfijn ook via social media voor dagelijks leuke en interessante nieuwtjes op het
gebied van walvissen, dolfijnen, bruinvissen en natuurbescherming. Klik op de social media link
hieronder om SOS Dolfijn te volgen!
Facebook Instagram Twitter YouTube
Wil je liever geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Mail dan NIEUWSBRIEF UIT naar
info@sosdolfijn.nl

https://www.facebook.com/SOSDolfijn/
https://www.instagram.com/sosdolfijn/
https://twitter.com/SOSDolfijn
https://www.youtube.com/user/SOSDolfijn

