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Aangespoelde gewone dolfijnen waren ziek

Op vrijdag 20 november werd er vanaf de Oosterscheldekering een groepje dolfijnen
waargenomen. Op basis van het beeldmateriaal kon de soort worden vastgesteld op gewone
dolfijn (Delphinus delphis). Helaas volgde de waarneming dat weekend met twee meldingen
over gestrande dolfijnen.

Op 21 november werd een dode gewone dolfijn aangetroffen bij Zierikzee. Vermoedelijk was
één van de waargenomen dolfijnen de kering door gezwommen en terecht gekomen op het
strand en na stranding overleden. Zondag 22 november werd rond de middag op het strand van
Breskens een tweede dolfijn aangetroffen. Het dier overleed niet lange tijd later op het strand.

Beide dieren zijn voor onderzoek overgebracht naar de Universiteit Utrecht waar aan de
Faculteit Diergeneeskunde uitgebreid onderzoek is gedaan naar de oorzaak van stranden en
overlijden. Onderzoekster Lonneke IJsseldijk deelde onlangs de eerste bevindingen. Het eerst
gestrande dier bleek in een slechte gezondheid te verkeren en een ontsteking te hebben in de
hersenen en darmen. Ook werd een longontsteking met longworminfectie aangetroffen. Het
tweede gestrande dier had eveneens een longontsteking en ook tekenen van een ontsteking in
de hersenen. De stranding is beide dieren waarschijnlijk fataal geworden. Verder pathologisch
onderzoek loopt nog.

Gewone dolfijnen komen soms op bezoek in ons deel van de Noordzee. Twee strandingen in 24
uur tijd is echter wel zeldzaam. Gewone dolfijnen zijn slanke, kleine dolfijnen die max ongeveer
2 meter groot worden. Ze leven doorgaans in groepen in diepe open zeeën. Gewone dolfijnen
zijn herkenbaar aan de hoge en sikkelvormige rugvin en de gelige flanken. Op de flanken is bij
een gewone dolfijn een zandloperpatroon zichtbaar.

https://youtu.be/J2QfrxPRDKs
https://youtu.be/ipm9Fy7pmj0
https://www.facebook.com/SOSDolfijn/
https://twitter.com/SOSDolfijn
https://www.instagram.com/sosdolfijn/
https://www.linkedin.com/company/9473652/


Bouwsteen doneren
SOS Dolfijn is druk bezig om op Landgoed Hoenderdaell een nieuw opvangcentrum te
realiseren. Maar hier is nog veel geld voor nodig. Wil jij meehelpen? Doneer dan nu één of
meerdere symbolische bouwstenen. De bouwsteen heeft een waarde van tien euro. Doneren
doe je eenvoudig hier.

Vacatures
Na opening van het nieuwe centrum medio 2021 zijn vrijwilligers nodig die willen helpen op
de verschillende afdelingen. SOS Dolfijn zoekt dierverzorgers, educatieve vrijwilligers,
fondsenwervers en gastheren/dames die de vanuit de educatieruimte bezoekers van alles
willen vertellen over het werk van SOS Dolfijn. Je wordt onderdeel van een unieke organisatie
en ontvangt een volledige interne opleiding waarmee jouw kennis over walvisachtigen wordt
uitgebreid.

Interesse? Lees de vacatures door voor alle informatie en de sollicitatieprocedure: 

Animatie
Leerlingen van het Deltion College Zwolle ontwikkelden onlangs voor SOS Dolfijn een
Nederlandstalige en Engelstalige animatie. Hierin wordt op een heldere wijze uitleg gegeven
wat je moet doen wanneer je op het strand een levende bruinvis of dolfijn aantreft.

Zorg dat het blaasgat vrij blijft van zand en water en koel het dier met natte doeken. Ook is rust
belangrijk en daarom moeten mensen en honden op een veilig afstand worden gehouden. Bel
het noodnummer van SOS Dolfijn! Het team is 24/7 bereikbaar via 06-65098576.

Stefan Schrauwen, Marc Venema en Jarno van Emous: bedankt voor jullie inzet en het mooie
resultaat!

Statiegeld op blikjes

Meer dan honderd bedrijven, gemeenten en organisaties zeggen “Statiegeld op blikjes, Yes We
Can!” Zo ook SOS Dolfijn!

https://www.sosdolfijn.nl/help-mee/bouw-mee
https://www.sosdolfijn.nl/help-mee/vacatures


Statiegeld op blikjes? Yes We Can! Met deze enthousiaste slogan zijn 140 gemeenten, bedrijven
en organisaties eind november van start gegaan met de nieuwe campagne van de
Statiegeldalliantie voor een snel besluit voor statiegeld op blikjes. SOS Dolfijn is sinds 2018
partner van de Statiegeldalliantie. Dit is een vereniging van milieuorganisaties, bedrijven, lokale
overheden, burgerinitiatieven en een ieder ander die zwerfafval beu is. Gezamenlijk roepen we al
langer de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van
statiegeld op alle PET-flessen en blikjes.

Stijging van het aantal bruinvissen in de Noordzee

In diverse media was onlangs te lezen dat het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de
Noordzee is toegenomen. Een conclusie van het CBS op basis van analyses uitgevoerd in
samenwerking met Wageningen Marine Research. Maar dat is nog geen reden om te juichen
vinden verschillende natuurorganisaties waaronder SOS Dolfijn.

Het leefgebied van de bruinvis staat onder grote druk. Door de zuidelijke Noordzee loopt een
drukke vaarroute en scheepvaart zorgt voor behoorlijk wat geluidsverstoring voor zeedieren.
Daarbij worden op grote schaal windmolenparken aangelegd in de Noordzee. Nog meer
geluidsvervuiling voor de gevoelige bruinvissen. Bruinvissen hebben dagelijks een grote
hoeveelheid voedsel nodig. Tot wel 10% van het eigen lichaamsgewicht per dag aan vis. Voor
een volwassen bruinvis komt dat al snel uit op zo’n 3 tot 5 kg vis per dag. Om voedsel te vinden
gebruikt de bruinvis sonar. Hiervoor is een goed gehoor van levensbelang.

Het aantal strandingen van bruinvissen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Van jaarlijks
enkele tientallen bruinvissen tot nu jaarlijks honderden bruinvissen. Ook het aantal levend
gestrande bruinvissen dat ziek, vermagerd of gewond op de Nederlandse kust terecht komt
neemt toe. Jaarlijks ontvangt SOS Dolfijn tientallen meldingen. Vaak is langdurige medische
zorg nodig om de bruinvissen vervolgens weer een tweede kans te kunnen geven terug in zee.
Daarom wordt hard gewerkt aan de realisatie van een specialistisch opvangcentrum voor
bruinvissen en dolfijnen waar deze medisch zorg mogelijk is. Daarnaast is bescherming van het
leefgebied van bruinvissen van groot belang, willen we de bruinvis behouden in de Noordzee.

Harlingse dolfijn doorgezwommen naar Denemarken

Een bijzondere match dankzij foto-identificatie! Walvissen en dolfijnen zijn als soort te
herkennen aan bepaalde uiterlijke kenmerken. Maar ook een individu kun je terug herkennen
aan sommige typische markeringen. Bijvoorbeeld aan de vorm van de rugvin, het staartblad of
een bepaald patroon op het lijf. Ook kunnen soms bepaalde littekens de identiteit van een
individu bevestigen. Recent was er op die manier al een match gevonden in de beeldbanken die
bevestigde dat een bultrug walvis die eind februari en begin maart 2017 in de Marine haven van
Den Helder zwom, eind maart dat jaar was waargenomen voor de Schotse kust.

Eind mei en begin juni van dit jaar zwom er in en rond de haven van Harlingen een gestreepte
dolfijn. Voor het team van SOS Dolfijn reden om ter plaatse te gaan want de Waddenzee is geen
gunstig gebied voor dolfijnen, door de ondiepe gedeelten die er ontstaan bij laag tij. Deze zorg
bleek terecht want op 31 mei, een dag na de eerste waarneming, was het dier al gestrand in de
havenkom maar door omstanders snel weer het water in geholpen.



havenkom maar door omstanders snel weer het water in geholpen.

SOS Dolfijn was dagelijks rondom Harlingen om de dolfijn te monitoren en om te kunnen
ingrijpen wanneer het dier weer in de problemen zou raken. Een team stond klaar om het dier bij
een eventuele tweede stranding terug naar open zee te helpen. Ook verzamelde we zoveel
mogelijk beeldmateriaal van het dier dat zou kunnen helpen het dier later terug te herkennen. Op
alle beelden was duidelijk dat het dier behoorlijke huidproblemen had. Op 4 juni werd de
gestreepte dolfijn voor het laatst waargenomen vanaf een vissersschip ter hoogte van
Kornwerderzand.

Eind september werd er bij de Deense plaats Skagen, het noordelijkste puntje van Denemarken,
een gestreepte dolfijn waargenomen. Annemieke Podt, vanuit Stichting Rugvin betrokken bij het
foto-identificatieonderzoek dat de organisatie doet naar bruinvissen in de Oosterschelde, zag
de foto’s van de dolfijn in Denemarken. Door net als bij de bruinvissen in de Oosterschelde
nauwkeurig de uiterlijke kenmerken te vergelijken, zag Annemieke dat het om dezelfde dolfijn
bleek te gaan. Een match! De gestreepte dolfijn die in Harlingen en in Skagen werd gezien heeft
een kleine beschadiging aan het topje van de rugvin en opvallende littekens op de rug achter de
rugvin.

Overstappen van zorgverzekeraar

Deze hele maand is het nog mogelijk om te wijzigen van zorgverzekeraar. Ieder jaar maken veel
mensen de switch naar een andere verzekeringsmaatschappij om zo veel geld te besparen. Ben
jij ook van plan om over te stappen? Doe dit dan via Doelshop.nl want alleen dan bespaar je niet
alleen geld, maar levert het ook een GRATIS donatie op aan SOS Dolfijn die kan oplopen tot wel
tientallen euro's!

Bij Doelshop.nl vindt je een groot aanbod van zorgverzekeraars maar ook van zorgvergelijkers
zoals Independer. De verzekering sluit je gewoon af bij de verzekeraar of vergelijker zelf,
Doelshop linkt je alleen door.

Hoe is het mogelijk dat je zonder extra kosten, gratis doneert aan SOS Dolfijn? Normaal
gesproken als je een aankoop doet online (bijvoorbeeld via een vergelijkingssite), gaat er een
bonus per aankoop naar de webbeheerder. Via Doelshop.nl gaat 75 procent van deze bonus
naar het goede doel van jouw keuze: SOS Dolfijn.

Fijne feestdagen

Tot slot van deze nieuwsbrief wil het team van SOS Dolfijn iedereen fijne feestdagen toewensen
en goede gezondheid.

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!

{{var:mycontent:""}}

https://sos-dolfijn.doelshop.nl/



