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Dolfijnen in de problemen
Vrijdag 28 augustus kwam er rond zes uur een melding binnen bij de dierverzorgers van
Ecomare op Texel. Langs de Waddendijk werden op dat moment tweedolfijnen waargenomen
die gevaarlijk dicht op de kant zwommen in ondiep water. Direct werd het rescue-team van SOS
Dolfijn gealarmeerd en samen werd een plan van aanpak gemaakt. Uit de beelden werd snel
duidelijk dat het een gewone dolfijn (Delphinus delphis) betrof met een jong. Het moederdier
toonde duidelijke signalen van stress en was met haar jong in een zeer ondiep stuk van de
Waddenzee terecht gekomen bij afgaand tij. De kans op een stranding van beide dieren was
dan ook groot. De dolfijnambulance van SOS Dolfijn ging daarom direct naar het eiland toe voor
eventueel nodige hulp. Vanuit Ecomare gingen meerdere dierverzorgers ter plaatse om de
dieren te monitoren. Meerdere malen leek het bijna mis te gaan en op een bepaald moment
dreigde het kalfje zelf in een fuik te zwemmen. Gelukkig waren de dierverzorgers aanwezig om
dit te voorkomen. Moeder en jong bleven samen en bereikten net voor het donker werd dieper
water en konden gelukkig weer verder zwemmen. De dolfijnambulance kon daarom het eiland
snel weer verlaten. Bij licht is de volgende dag nog uitgekeken maar de dolfijnen werden toen
niet meer gezien.
Helaas werd SOS Dolfijn op maandagmiddag 31 augustus gebeld. Het moederdier wasdood
aangetroffen in het waddengebied Balgzand, vlak onder Den Helder. Op basis van uiterlijke
kenmerken, zoals de herkenbare inkepingen in de rugvin, kon worden vastgesteld dat de dolfijn
het volwassen dier was dat een paar dagen eerder nog met kalfje gezien werd. De gewone
dolfijn kent een zoogtijd van circa 19 maanden. Het kalf is vermoedelijk deze zomer geboren en
nog volledig afhankelijk van het moederdier. Het is niet aannemelijk dat er in de Waddenzee
een andere dolfijn zwemt die de zorg van dit kalf op zich zal nemen. Ook is opvang van deze
jonge dieren niet mogelijk. Dolfijnen leren in de periode bij hun moeder alles rondom het vinden
van voedsel en overleven op zee. Een kalfje alleen zal zonder de vette melk en zorg van het
moederdier snel verslechteren en overlijden. Het moederdier is overgebracht naar de faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht voor onderzoek naar de doodsoorzaak.

Lespakket ‘De Walviswereld Dichtbij’
De scholen zijn weer begonnen! SOS Dolfijn heeft een prachtige serie lessen ontwikkeld over
walvissen en dolfijnen. Met het gratis lespakket ‘De Walviswereld Dichtbij’ van SOS Dolfijn haal
je de mysterieuze wereld van walvissen en dolfijnen in de klas. De lessen zijn geschikt voor de
onder- en bovenbouw van basisscholen, zijn digitaal en voorzien van een uitgebreide en
complete lerarenhandleiding. Diverse kerndoelen komen in de lessen aan bod. Middels de
lessen leren de leerlingen meer over de walvisachtigen in de Noordzee, met in het bijzonder de
bruinvis, en het voedselweb. Maar ook komen gevaren zoals vervuiling, geluidsverstoring en

bruinvis, en het voedselweb. Maar ook komen gevaren zoals vervuiling, geluidsverstoring en
klimaatverandering aan bod.

Butskoppen in de Oosterschelde
Zondag 23 augustus ontving SOS Dolfijn via Stichting Rugvin een alarmerend bericht. In de
Oosterschelde waren eerder die week butskoppen gezien. Op basis van de beelden leek het te
gaan om een moeder met jong. De dieren zwommen continu samen en het ene dier was
duidelijk een stuk kleiner dan het andere dier. Het was direct aanleiding voor SOS Dolfijn om
ter plaatse te gaan en te kijken of de dieren nog steeds in de Oosterschelde aanwezig waren.
Want butskoppen behoren tot de familie van de spitssnuitdolfijnen (Ziphiidae) en dat zijn
walvissen die normaal alleen in de diepe oceaan voorkomen waar ze op kilometers diepte hun
voedsel vinden. De Oosterschelde is voor deze soort walvissen geen goed leefgebied. De
butskoppen waren gezien op 20, 21 en 22 augustus en daarna niet meer. Hoewel het gebied
groot is en de weersomstandigheden niet optimaal waren in de periode daarna, is het mogelijk
dat de twee walvissen de weg terug naar zee via de kering inmiddels hebben gevonden.
De waarneming van deze butskoppen staat helaas niet op zichzelf: inmiddels kan gesproken
worden van een massa stranding, verspreid over een groot gebied. Deze maand spoelden er
op de Ierse kust zeven levende butskoppen aan en op de Faeröer eilanden elf. Rondom
Schotland werden butskoppen gezien in havens en rivieren. Op de Belgische kust spoelde een
spitssnuitdolfijn levend aan die ondanks verwondingen terug geholpen kon worden in zee. Het
dier werd een dag later dood teruggevonden. Ook op de Nederlandse kust werd deze maand
een dode spitssnuitdolfijn aangetroffen, mogelijk hetzelfde dier dat enkele dagen eerder nog
werd gezien voor de kust van Wassenaar. Ook op de Engelse kust spoelde dode en levende
spitssnuitdolfijnen aan.
Waardoor deze diepzeedieren zo zuidelijk zijn afgedwaald is onbekend. Onderzoek op de
dode dieren kan meer informatie bieden. In het verleden zijn dergelijke massa strandingen
gelinkt geweest met verstoring door geluid. Een link met een grootschalige NAVO oefening
bij IJsland in juli is dan ook niet uit te sluiten.

Prentenboek, Saga de orka die geen haring lustte
Nieuw in de webwinkel: het prentenboek over Saga, de jonge orka die geen haring lustte door
Leonard Boekee. In dit avontuurlijke prentenboek duik je onder in de wonderlijke waterwereld.
Geniet van de levensechte illustraties en kom van alles te weten over de orka's in de Noord-

Geniet van de levensechte illustraties en kom van alles te weten over de orka's in de NoordAtlantische Oceaan. Geschikt voor kinderen van 5-10 jaar.
Het wordt winter in het hoge noorden. Saga en haar familie hebben al twee dagen niets
gegeten. Dan besluit grootmoeder om in een fjord te wachten op de grote scholen haring die
daar ieder jaar komen overwinteren. Maar daar heeft Saga helemaal geen zin in. Ze houdt niet
van haring! Stiekem gaat de jonge orka in haar eentje op jacht naar iets wat ze wél lust.
Bestel deze of één van de andere prentenboek over dolfijnen en walvissen in de webwinkel van
SOS Dolfijn.

Meer bruinvissen op de kust
Sinds 1990 zijn er meer dan 16.000 dode bruinvissen op Noordzeekusten in Europa gevonden.
Dat aantal was op het Nederlandse strand het hoogst, zo blijkt uit een nieuwe studie van de
Universiteit Utrecht. Het onderzoek is belangrijk voor toekomstige plannen voor bijvoorbeeld
windmolenparken in zee. Onderzoeker Lonneke IJsseldijk: “Om de negatieve effecten van
activiteiten op zee in relatie tot bruinvissen in te kunnen schatten, moeten we een goed beeld
hebben van onder andere hun verspreiding, populatie demografie en sterfte. Het is essentieel
om te weten waar en wanneer kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld pasgeboren dieren,
voorkomen om de impact van menselijke activiteiten op de bruinvispopulatie te beoordelen.”
Het onderzoek is in het tijdschrift Biological Conservation gepubliceerd.
Vakantiefoto’s
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om jouw mooiste vakantiefoto van een
waargenomen walvis of dolfijn met ons te delen. We kregen prachtige foto’s binnen. Zo stuurde
Angela Wester – van ’t Land een prachtige foto van deze rivierdolfijnen gezien in Hong Kong.
De Azoren is een prachtige eilandengroep waar veel verschillende dolfijnen en walvissen
waargenomen kunnen worden. Eddo de Leeuw gaat er geregeld op vakantie en stuurde deze
mooie foto van een gewone dolfijn. Robert Bergkotte fotografeerde er als eens potvissen.
Bedankt allen voor de inzendingen!

Donateur
Om voor dieren in nood klaar te kunnen staan, is SOS Dolfijn afhankelijk van giften. Wil jij ons
helpen deze dieren te helpen? Word dan donateur. Je kunt ons steunen met een maandelijks,
jaarlijks of eenmalig bedrag naar keuze. Bezoek de website voor de mogelijkheden.
Dagelijks op de hoogte?

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!
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