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GROENLANDSE WALVIS VOOR DE ZEEUWSE KUST

Op maandagavond 10 april werd SOS Dolfijn gebeld dat er een walvis dichtbij de boulevard van Vlissingen werd waargenomen. Een medewerker van het EHBZ-netwerk (Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren) was snel ter plaatse en zag dat het om
een Groenlandse walvis ging. Groenlandse walvissen leven normaal in het arctisch gebied (de Noordpool), dicht bij het
pakijs. Een volwassen dier kan wel bijna 20 meter groot worden. Opvallende uiterlijke kenmerken zijn het ontbreken van
een rugvin, de kenmerkende witte kin en witte verkleuringen rondom de staart en de bijzondere sterk gebogen onderkaak waar het dier zijn naam in het Engels aan te danken heeft “Bowhead”. Met een gewicht van maar liefst 100 ton
behoort de Groenlandse walvis tot één van de zwaarste dieren. Groenlandse walvissen kunnen erg oud worden, mogelijk
zelfs 200 jaar en voeden zich met kreeften en krill.
Een unieke waarneming dus! Op 31 maart en 1 april werd ook al een Groenlandse walvis waargenomen voor de Belgische kust. Vermoedelijk hetzelfde dier. Op beeldmateriaal, daar genomen, was te zien dat er een touw of net aan de
staart van de walvis hing. SOS Dolfijn stond sindsdien in contact met specialisten in Engeland en Amerika die beschikken over kennis en ervaringen op het gebied van verstrikkingen bij walvissen. In Amerika heeft het IFAW, het International Fund for Animal Welfare, een team met ruime ervaring op dit gebied waarmee de waarnemingen steeds werden
besproken. Het bevrijden van een walvis uit netten is een gevaarlijke en ingewikkelde operatie die enkel door specialisten kan worden gedaan. Of de Groenlandse walvis geholpen kan of moet worden is de vraag. Er zijn geen goede beelden
van de verstrikking waardoor niet goed kan worden vastgesteld in hoeverre het dier er hinder van heeft. Daarnaast wordt
de walvis steeds maar kort waargenomen waardoor het dier tot nu toe slecht kon worden geobserveerd. De locaties van
de verschillende waarnemingen liggen uit elkaar wat er op duidt dat het dier nog in staat is actief te zwemmen en grote
afstanden af kan leggen.
Omdat de Noordzee geen natuurlijk leefgebied voor deze walvissoort is, en gezien bovenstaande mogelijke verstrikking,
houdt SOS Dolfijn er rekening mee dat het dier in de problemen kan komen en hulp nodig heeft. SOS Dolfijn staat
daarom ook voor dit dier 24/7 stand-by om, als nodig, noodhulp voor het dier te organiseren. Na 10 april zijn er geen
waarnemingen van de Groenlandse walvis meer geweest langs de Nederlandse of Belgische kust.
SOS Dolfijn ontving dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=LRCHIIvrRBQ. Deze beelden zijn op zaterdag 8
april al gemaakt bij Ritthem. Daar was dus de eerste waarneming van de Groenlandse walvis voor de Nederlandse kust.

NATIONALE REDDINGBOOTDAG 6 MEI 2017
Eén keer per jaar organiseert de KNRM een landelijke open dag. Dit jaar is dat op 6 mei van 10:00 tot 16:00 uur. Tijdens
deze open dag kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de reddingspost en er alles leren over het reddingswerk van de
KNRM. Door het hele land openen diverse posten de deuren.
SOS Dolfijn is 6 mei aanwezig bij de Reddingbootdag in Ter Heijde. Ons educatie team zal met het Reizende Walvisziekenhuis ter plaatse uitleg komen geven over het werk van SOS Dolfijn. In dit veldhospitaal kunnen kinderen samen met
volwassenen op ontdekkingstocht door de Noordzee en van alles leren over de walvissen en dolfijnen die in onze Noordzee leven. Maar ook met welke gevaren deze dieren te maken hebben. Ook is er de mogelijkheid om alles te leren over
eerste hulp bij een gestrande dolfijn en kun je een kijkje nemen in de Dolfijnambulance! Kinderen kunnen via een leuk
doe-boekje door het Walvisziekenhuis lopen en de antwoorden zoeken op de vragen uit het boekje. Heb je alle vragen
goed ingevuld? Dan ontvang je een coole SOS Dolfijn sticker. Kom je ook?
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STEUN IS HARD
NODIG!
Nadat SOS Dolfijn afgelopen januari
2017 Harderwijk heeft verlaten,
beschikt de stichting niet langer over
een geschikte opvanglocatie waar
gestrande dolfijnen en bruinvissen
verzorgd kunnen worden. Sinds het
vertrek is SOS Dolfijn hard bezig om
een geschikte noodlocatie te realiseren zodat opvang weer geboden kan
worden aan gestrande dieren. Hiervoor zijn we in gesprek met gelijkgestemde partners en hopelijk kunnen
we binnenkort met goed nieuws
hierover komen.
SOS Dolfijn is volledig afhankelijk van
giften en donaties! Zonder SOS
Dolfijn blijven walvissen en dolfijnen
alleen op het strand achter en sterven
er een nare dood.
U kunt helpen! Doe een (extra)
eenmalige gift of vertel familie en
vrienden over ons werk en vraag ze
om dit werk, ook te steunen! Jaarlijks
spoelen er veel bruinvissen en dolfijnen in nood aan op onze stranden.
Samen kunnen we deze dieren de
hulp bieden die nodig is. SOS Dolfijn
heeft de kennis en kunde om dit te
doen en zoekt particulieren en bedrijven die ons werk financieel willen
steunen.

BULTRUG IN HAVEN DEN HELDER
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat er bultruggen worden
waargenomen in de Noordzee en voor de Nederlandse kust. Sinds er
niet meer op deze walvissoort gejaagd wordt, gaat het steeds beter met
de populatie bultruggen. Bultruggen zijn baleinwalvissen en een
volwassen dier kan zo’n 15 tot 18 meter lang worden. Het zijn migrerende walvissen, wat betekent dat deze dieren lange afstanden afleggen
van duizenden kilometers per seizoen. Tijdens deze trektochten van
noord naar zuid en weer terug, passeren de bultruggen dus sinds enkele
jaren geregeld de Noordzee. Daarbij komen de avontuurlijke bultruggen
soms ook op merkwaardige plekken. Zo zijn er diverse waarnemingen
geweest van bultruggen wel heel dichtbij de kust, in de Sloehaven van
Vlissingen en in 2015 werd zelfs een bultrug waargenomen in de Oosterschelde.
Op 27 februari ontving SOS Dolfijn in de ochtend een melding dat er in
de Marinehaven van Den Helder een bultrug rond zwom. Maar liefst vijf
dagen lang verbleef de bultrug in de haven. SOS Dolfijn heeft het dier de
hele periode goed in de gaten gehouden en was dan ook geregeld ter
plaatse om de bultrug te observeren. Ook werd er voor de nodige rust
gezorgd. Zo werden oefeningen met sonar en snelle vaartuigen tijdelijk
allemaal afgelast. Via de verkeerscentrale werd scheepvaart geattendeerd op de aanwezigheid van deze bijzondere gast. Vanaf zaterdag 4
maart werd er geen bultrug meer gezien en konden alle activiteiten in de
haven weer normaal verder gaan.

FOTO-IMPRESSIE BULTRUG MARINEHAVEN DEN HELDER

Interesse in sponsoring? Bel of mail
naar info@sosdolfijn.nl of telefoonnummer 06-46656601. Of neem een
kijkje op www.sosdolfijn.nl voor de
diverse mogelijkheden.
Namens de dieren hartelijk dank!
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STRANDER TUSSEN
ZANDVOORT EN
BLOEMENDAAL
Op 13 april kwam rond half
zeven in de avond via het noodnummer van SOS Dolfijn een
oproep binnen dat er een levend
gestrande bruinvis was gevonden. Het dier lag tussen
Bloemendaal en Zandvoort en
lag volgens de vindster te spartelen in de branding. Omstanders
hielpen het dier voorzichtig uit
de branding en intussen werd het
EHBZ-netwerk gealarmeerd.
Het EHBZ-team Noordwijk ging
direct onderweg samen met de
Reddingsbrigade Bloemendaal.

GESTRANDE BRUINVIS ROCKANJE
Op 22 februari werd er een levende bruinvis gevonden op het strand bij Rockanje.
Medewerkers van de vrijwilligersorganisatie Zeezoogdierenhulp waren spoedig ter
plaatse en konden het dier met een speciale transportkist van het strand halen en
verplaatsen naar een rustigere locatie. Daar werd het dier verzorgd tot het team van
SOS Dolfijn met de dolfijnambulance ter plaatse was. Zo hielden de vrijwilligers de
bruinvis goed nat en controleerde regelmatig de ademhaling op verzoek van SOS
Dolfijn. Door gedurende vijf minuten lang steeds te tellen hoe vaak de bruinvis
ademhaalt, kreeg het team onderweg al een beeld van de situatie.
Eenmaal ter plaatse werd de jonge bruinvis van nog geen meter lang overgedragen
aan het team van SOS Dolfijn en onderzocht door de dierenarts. De kleine bruinvis
had wat krassen op het lijf die mogelijk veroorzaakt waren door een grijze zeehondenaanval. Daarnaast was de ademhaling niet in orde. Het dier haalde zeer vaak
adem, klonk gorgelend en er kwam schuim uit de bek en blaasgat van het diertje. Dit
kan allemaal duiden op ernstige medische problemen zoals bijvoorbeeld een
longontsteking. Omdat SOS Dolfijn tijdelijk niet beschikt over geschikte opvangfaciliteiten waar het dier de nodige medische behandeling kon krijgen en er een zware
storm langs Nederland trok, werd besloten om de bruinvis te laten inslapen.

De vrouwtjesbruinvis overleed
korte tijd na de vondst op het
strand. Het dier is voor onderzoek naar de Universiteit
Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde gegaan. Sectie gaat hopelijk uitwijzen waardoor het dier
was gestrand. De vrouwtjesbruinvis had in elk geval zichtbaar een aantal verwondingen,
was zo’n anderhalve meter groot
en sterk vermagerd.

GESTRANDE BRUINVIS TERSCHELLING
In de ochtend van 7 maart kreeg SOS Dolfijn een melding binnen over een levend gestrande bruinvis op Terschelling. Direct werd
een actie op touw gezet gecoördineerd door SOS Dolfijn. Momenteel beschikt SOS Dolfijn niet over de mogelijkheid om gestrande
bruinvissen en dolfijnen goede opvang te bieden. Overgebleven opties zijn dan om een gestrand dier uit het lijden te verlossen en
te laten inslapen of in een enkel geval zal er voor gekozen kunnen worden om het dier terug te plaatsen in zee. Een weloverwogen
beslissing die enkel door experts gemaakt kan worden.
Deze ochtend is er voor gekozen om de gestrande bruinvis een tweede kans te geven en zo spoedig mogelijk weer vrij te laten op
zee. Doorslaggevend voor deze keuze waren de leeftijd van het dier (op basis van de lichaamslengte is het een niet meer moederafhankelijk dier) en de toestand waarin het dier verkeerde. Het dier had geen zichtbaar ernstige verwondingen,
was goed doorvoed en maakte een levendige en alerte indruk. De zee condities waren rustig en de
toestand van het dier werd ook door een lokale dierenarts als goed bevonden. Dankzij een gezamenlijke
actie met KNRM Terschelling Station Paal 8 en Staatsbosbeheer is het dier snel na de stranding per boot
terug gebracht naar zee. Het dier is door een KNRM rubberboot (RIB) een aantal kilometers de zee
opgebracht en zwom na vrijlating mooi en rustig weg van de boot.
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