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Verdwaalde dolfijn in de haven van Harlingen
In de havens van Harlingen is een dolfijn waargenomen. Het dier, een gewone dolfijn (Delphinus
delphis), werd maandag 23 maart voor het eerst gemeld aan SOS Dolfijn. Sindsdien wordt het
dier nauwlettend door het team van SOS Dolfijn in de gaten gehouden. De toestand lijkt
momenteel stabiel. Vrijwel dagelijks wordt de dolfijn gezien in het havengebied van Harlingen
en met regelmaat toont het dier zeer actief jaaggedrag. Van lokale bewoners hebben we
vernomen dat er in de haven volop vis zwemt.
Toch maakt SOS Dolfijn zich grote zorgen om het dier. Zo weten we niet of het dier voldoende
vis weet te vangen en is de haven geen natuurlijk leefgebied voor een dolfijn die normaal in
open, warmere zeeën leeft. Ook leven gewone dolfijnen in groepen. Deze groepen kunnen
bestaan uit tientallen tot wel honderden dieren. Inmiddels weten we dat de dolfijn ook soms de
haven van Harlingen uit zwemt. De laatste waarneming was gisteravond in deWaddenzee ten
noorden van Harlingen. Helaas is het gevaar nog niet geweken omdat het dier in de Waddenzee
ook gemakkelijk met laag water kan stranden.
Op deze foto zijn goed de uiterlijke kenmerken te zien. Gewone dolfijnen zijn slanke, kleine
dolfijnen die maximaal ongeveer 2 meter groot worden. Ze zijn herkenbaar aan de hoge en
sikkelvormige rugvin en de gelige flanken. Op de flanken is bij de gewone dolfijn een
zandloperpatroon zichtbaar.

Help ons helpen
SOS Dolfijn is volledig afhankelijk van giften en donaties om het werk te kunnen doen. Wil jij dat
ons team klaar blijft staan voor dolfijnen en walvissen in nood, doe dan een eenmalige gift of
wordt donateur. Dankzij jouw hulp kunnen wij dieren in nood helpen. Klik hier voor jouw steun
aan dolfijnen en walvissen in nood. Namens de dieren, bedankt!
SOS Dolfijn lespakket ook geschikt voor thuisonderwijs
Door de maatregelen rondom het Corona virus zijn de scholen gesloten maar het lespakket van
SOS Dolfijn is ook thuis door ouders prima te gebruiken. Kinderen van de onder- en bovenbouw

SOS Dolfijn is ook thuis door ouders prima te gebruiken. Kinderen van de onder- en bovenbouw
van de basisschool kunnen op avontuur in de Noordzee met bruinvis Veerle. Duik samen met
Veerle in zee en ontdek meer over bruinvissen. Maar ook over de andere walvissen die
voorkomen in de Noordzee. Welke dolfijnen en walvissen leven er in het gebied? Wat eten ze en
welke gevaren komen ze tegen? Het lespakket bevat een uitgebreide handleiding (te openen
door te klikken op 'leerkracht' linksonder op de homepage) en is kosteloos te gebruiken. Diverse
kerndoelen van het basisonderwijs komen aan bod in de lessen. www.dewalviswerelddichtbij.nl

Bruinvis gestrand op Texel
In de middag van 14 maart kwam er bij Ecomare een melding binnen dat er bij Paal 9 op Texel
een bruinvis in de branding werd waargenomen. Omdat een levend gestrande bruinvis een dier
in ernstige nood is, zijn medewerkers direct op pad gegaan om hulp te bieden en werd het
rescueteam van SOS Dolfijn gealarmeerd. Eenmaal ter plaatse werd de bruinvis dood
aangetroffen. De vrouwtjes bruinvis werd overgebracht naar de Universiteit Utrecht waar
onderzoek is gedaan naar de doodsoorzaak. Het dier was erg ziek zo bleek uit het onderzoek.
De bruinvis verkeerde in een goede voedingstoestand maar had niet recentelijk veel meer
gegeten. In de maag werd enkel nog een klein visje aangetroffen maar met een speklaag van
ruim 2 cm was de bruinvis niet vermagerd. In verschillende organen door het hele lijf werden
veel parasieten aangetroffen. Ook had het dier een longontsteking en waren lymfeknopen
vergroot. Histologische onderzoek werd ingezet en moet later meer zekerheid geven maar er
waren aanwijzingen van een hersen(vlies)ontsteking. De afgesleten tanden in de bek van het
dier waren een teken dat de bruinvis al op een wat oudere leeftijd was.

Evenementen afgelast of verplaatst
Vanwege de verscherpte maatregelen omtrent het Corona virus zijn de volgende evenementen
die het educatie-team van SOS Dolfijn zou bezoeken afgelast/verplaatst:
16 mei De Hollandsche Hoeve Dag Goes
6 juni 112 Groningen Dag
28 juli Rescue Vlissingen
Het was de planning dat we tijdens deze evenementen aanwezig zouden zijn met ons Reizende
Walvisziekenhuis. Wanneer er weer nieuwe activiteiten gepland staan, melden we dat op onze
website en social media. Pas ondertussen goed op jezelf en elkaar en volg de richtlijnen op.

Dagelijks op de hoogte?
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
buttons hieronder om SOS Dolfijn te volgen!
Facebook Instagram Twitter YouTube
Indien je onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kun je afmelden aanklikken, maar
je kunt ons natuurlijk ook een e-mailtje met als onderwerp "afmelden voor de nieuwsbrief"
terugsturen.

