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Nieuws

 J E LSER  TERUG NAAR  ZEE  
Op vrijdag 14 oktober is bruinvis Jelser 
succesvol teruggebracht naar de Noord-
zee. Jelser was in februari dit jaar 
gestrand op het drooggevallen wad bij 
Ameland. 

Jelser is in 2011 de vijfde bruinvis die na 
een herstelperiode in het opvangcen-
trum weer kon worden uitgezet in zee. 
Jelser werd een paar kilometer ten 
noordwesten van Schiermonnikoog te 
water gelaten. 

Tijdens het transport per dolfijnambu-
lance en op het schip ‘de Krukel’ lag 
Jelser rustig in een hangmat. 

Op de foto is te zien hoe dierverzorgster 
Bianca en schipper van ‘de Krukel’, 
Arjen, Jelser weer in de Noordzee terug-
zetten. 

NU IN  HET  OPVANGCENTRUM 
Bruinvis José is samen met Jelser op vrijdag 14 oktober teruggebracht naar zee maar is helaas na circa vier tot vijf  uur 
weer gestrand op Ameland. Gelukkig werd ze heel snel gevonden en heeft ze aan de tweede stranding geen wonden of  
andere vervelende dingen overgehouden. Terug in het opvangcentrum kwam José gelijk heel rustig over. Meteen wilde 
ze ook weer graag eten. Het was heel verrassend en een grote teleurstelling dat José weer strandde. We zijn blij dat ze 
goed teruggekomen is en dat ze het nu goed doet. We onderzoeken José om te kijken of  we er achter kunnen komen wat 
de reden is dat ze weer gestrand is. 

Op dit moment is bruinvis Bas niet in goede doen. Zijn bloedwaarden zijn uit balans en daarvoor krijgt hij medicatie. 
Verder heeft hij weinig energie om lekker rond te zwemmen, daardoor dobbert hij veel. Positief  is dat Bas goed aankomt 
en altijd een goede eetlust heeft.

Jolien is nog steeds een temperamentvolle bruinvis. Helaas is gebleken dat Jolien weer gezondheidsproblemen heeft. 
Ze heeft opnieuw medicatie nodig. We zullen moeten afwachten hoe ze herstelt en hierdoor laat een mogelijke uitzet in 
ieder geval nog op zich wachten.

Aan Robbies situatie is weinig veranderd. Het enige waar witsnuitdolfijn Robbie nog voor onder behandeling is, is een 
huidontsteking. Zijn gedrag is goed en dat laat zien dat hij gezond aan het worden is.
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Anton Krop, Materialsman op het Rijn Charlie platform op de Noordzee, stuurde 
ons onderstaande foto op. Het is een bruinvismoeder (links) met een kalf. Hij 
vertelt: “Moeder heeft het druk met lesgeven in het vangen van vis. Moeder 
bruinvis brengt de vis dan naar boven, zorgt dat de vis nog half  leeft zodat het 
jong erop kan jagen. Vervolgens worstelt het jong met de vis. Als de moeder 
onderwater gaat, trekt het jong vaak een paar sprintjes langs het platform”.

Bedankt voor deze prachtige waarnemingen Anton!

 

POTVIS  IN  MOE IL I JKHEDEN
Woensdag 26 oktober kwam er 
aan het eind van de middag 
een melding binnen bij Stich-
ting SOS Dolfijn dat er een 
levende bruinvis was gevon-
den te Petten. Hulpverleners 
hebben zich daar ontfermd 
over het gestrande diertje.

Een team van SOS Dolfijn 
vertrok per dolfijnambulance 
om het dier in nood op te 
halen. 

Bij aankomst trof  men een 
jong bruinvismannetje aan. De 
bruinvis was iets meer dan een 
meter lang en had een paar 
wondjes. Maar was verder in 
redelijke conditie. Rond half  
tien in de avond arriveerde hij 
in het opvangcentrum te 
Harderwijk.

De bruinvis werd vanaf  
binnenkomst ondersteund in 
het water omdat hij niet meer 
in staat was zelfstandig te 
zwemmen. 

Helaas mocht alle hulp niet 
baten en overleed de bruinvis 
vrijdag 27 oktober aan het 
eind van de ochtend.

Een druk jaar... deze strander 
was alweer de 15e patiënt die 
dit jaar in het opvangcentrum 
van Stichting SOS Dolfijn werd 
opgevangen! 

STRANDER
Medewerkers van Stichting SOS Dolfijn hebben donderdag 4 november in 
samenwerking met de KNRM en het EHBZ een levend gestrande potvis gered. 
Het reddingsteam heeft het dier van de zandplaat, waarop het dier zich had vast 
gezwommen, na ongeveer vijf  uur weten te bevrijden.

Rond de klok van twaalf  kwam de melding van de levend gestrande walvis 
binnen en zijn de drie partijen direct in actie gekomen. Met het schip van de 
KNRM-Stellendam is het reddingsteam naar de strandingsplek, de Hinderplaat, 
in de buurt van Stellendam, gevaren. Bij aankomst is direct contact opgenomen 
met de dierenarts van SOS Dolfijn om het reddingsplan vorm te geven.

Het bleek te gaan om een potvis van ruim 12 meter lang. Zulke grote dieren 
kunnen niet worden opgevangen, dus werd besloten om af  te wachten en te 
proberen om bij opkomend water het dier uit zijn benarde situatie te bevrijden. 
Hiertoe is er met jet-motoren met grote kracht water richting het dier gespoten 
met de bedoeling het dier van de zandbank af  te krijgen. In eerste instantie 
bleef  het dier zich hardnekkig richting het ondiepe keren, maar rond de klok van 
17:00 uur is het dier losgekomen en met behulp van het KNRM-schip richting 
het diepe water begeleid. 

Eenmaal op zee zwom het dier met grote snelheid weg en is het niet meer 
gezien. We hopen dat de potvis zijn weg richting de oceaan weer heeft gevon-
den. Potvissen leven in diepe wateren en komen normaal gesproken niet voor 
in de Nederlandse Noordzee.

Heb  j i j  ook  een  moo ie  fo to  van  een  b ru inv i s ,  do l f i j n  o f  
andere  wa l v i s  i n  de  na tuu r?  i n fo@sosdo l f i j n .n l

FOTO VAN DE  MAAND
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