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Gestrande kalfjes
De zomerperiode is het geboorteseizoen van de bruinvis. In de maanden juni en juli worden
de meeste bruinviskalfjes geboren. Helaas kwam het de afgelopen periode ook een aantal
malen voor dat kalfjes het moederdier waren kwijtgeraakt en levend op de kust aanspoelden.
Zo werd op 12 juni een levend gestrand bruinviskalfje gevonden bij Kamperland in Zeeland.
De avond ervoor was het diertje ook al in het gebied aangespoeld maar door omstanders weer
teruggezet in zee. Hulpteams gingen snel onderweg en het kalfje werd goed verzorgd, maar
overleefde de tweede stranding niet.
Op 12 juli werd een sterk vermagerd bruinviskalf gevonden op het strand van Katwijk. Het dier
was slechts enkele dagen tot weken oud en daarmee nog volledig afhankelijk van een
moederdier. Dus moest een dierenarts het diertje laten inslapen. De volgende dag kwam er
opnieuw een melding voor SOS Dolfijn. Ditmaal was op Terschelling een bruinviskalfje
aangespoeld. Ook dat dier werd zonder moeder, sterk vermagerd aangetroffen. Onderweg naar
de dierenarts stierf de kleine bruinvis. Naast deze meldingen kreeg het rescue team in juni ook
nog twee meldingen over aangespoelde bruinvissen in Noord-Holland. Zo spoelde er bij
Huisduinen een zieke bruinvis aan die ter plaatse doodging en bij Petten wisten omstanders
een gestrande bruinvis terug naar zee te helpen. Alle dode dieren zijn naar de Universiteit
Utrecht gebracht voor onderzoek aan de faculteit Diergeneeskunde.
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Vakantiefoto’s
Door de maatregelen rondom het Corona-virus zijn veel vakanties geannuleerd, verplaatst of
omgezet naar een vakantie in eigen land. Misschien heb je tijdens een vorige vakantie wel
eens walvissen of dolfijnen gespot? Stuur ons jouw mooiste vakantiefoto toe met een door jou
waargenomen walvis of dolfijn. De leukste inzendingen plaatsen we in de volgende
nieuwsbrief.
APK en onderhoud dolfijnambulance
Bij een melding over een dier in nood, kan het rescue-team van SOS Dolfijn snel onderweg met
de speciale dolfijnambulance. Deze is volledig ingericht om een bruinvis of dolfijn in nood hulp
te kunnen bieden. Voor het nodige onderhoud en de jaarlijkse APK van deze dolfijnambulance
mag SOS Dolfijn al sinds 2012 rekenen op de fantastische hulp van Autobedrijf Mazier.
Afgelopen maand is de dolfijnambulance weer helemaal nagekeken en voorzien van
onderhoudsbeurt en APK. Autobedrijf Mazier in Ermelo is al ruim 40 jaar een vertrouwd adres
voor al het onderhoud, reparaties en aankoop van een auto. Full service is hun sleutelwoord.
Dankzij de vakkundige hulp, kan het rescue-team 24/7 klaar staan en veilig onderweg gaan
indien nodig.
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Bekende bruinvis Oosterschelde dood
Willemien, de bekendste bruinvis van de Oosterschelde, is onlangs dood gevonden.
Voorbijgangers vonden de bruinvis, die al zeker sinds 2011 in de Oosterschelde rondzwemt,
langs de zeedijk bij de Sophiahaven. Stichting Rugvin voert foto-identificatieonderzoek uit naar
de bruinvissen in de Oosterschelde. Zij wisten op basis van de littekens op het aangetroffen
dier vast te stellen dat het gaat om bruinvis L008R003, oftewel Willemien. De doodsoorzaak
van het dier is onbekend, meldt de stichting, en omdat het kadaver al aan het ontbinden was, is
het de vraag of de doodsoorzaak nog achterhaald kan worden.
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Inzamelactie starten via Facebook
SOS Dolfijn is afhankelijk van donaties en giften om het werk te kunnen doen. Het team staat 24 uur per
dag paraat om walvissen en dolfijnen in nood hulp te bieden, geeft landelijk voorlichting over
walvissen in de Noordzee en werkt intussen hard aan de realisatie van een nieuw walvisopvangcentrum
in Nederland.
Via Facebook kun je tegenwoordig heel eenvoudig zelf een inzamelingsactie organiseren voor een goed
doel. Met slechts een paar eenvoudige stappen maak je jouw eigen actiepagina aan. Die kun je
vervolgens delen met jouw vrienden. Zo kun je bijvoorbeeld jouw verjaardag in teken van het goede doel
stellen en zo geld inzamelen hiervoor. Klik hier om jouw actie te starten.
Wereld Zoönose Dag
Op 6 juli was het Wereld Zoönose Dag. Een zoönose is een infectieziekte die overdraagbaar is van dier
op mens. Momenteel zijn zoönosen actueel in het nieuws vanwege het coronavirus. Walvissen en
dolfijnen kunnen ook ziekten overbrengen naar mensen. Een aantal zoönosen bekend bij zeezoogdieren
zijn bijvoorbeeld Salmonella, Brucella en vlekziekte. Van Brucella is bekend dat er ook daadwerkelijk
mensen geïnfecteerd zijn geraakt via een zeezoogdier. Veel andere zoönosen zijn potentieel
overdraagbaar op mensen. Onlangs ontdekten onderzoekers een bacterie afkomstig van zeehonden,
Neisseria animaloris, die werd aangetroffen in aangespoelde bruinvissen die waren aangevallen door de
grijze zeehond. Ook deze bacterie kan een risico zijn voor mensen.
Bij een stranding van een bruinvis of dolfijn, wordt regelmatig door omstanders gevraagd of het dier
aangeraakt mag worden. Behalve dat dit vervelend is voor het gestrande dier, kan het dus ook
onverstandig zijn met het oog op ziekten. Vaak is pas na uitgebreid onderzoek duidelijk of en welke
ziekten het dier bij zich draagt. Wanneer je betrokken bent bij de hulpverlening van een gestrand dier, is
dan ook altijd het advies om handen en armen grondig te reinigen en te desinfecteren. Mensen die
behoren tot de bekende risicogroepen zoals ouderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met
een immuunstoornis kunnen beter contact met zieke gestrande zeezoogdieren vermijden. Wanneer je een
gestrande walvis of dolfijn aantreft op het strand, bel dan direct met SOS Dolfijn via het nummer 0646656601.
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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!
Indien je onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kun je afmelden aanklikken, maar
je kunt ons natuurlijk ook een e-mail met als onderwerp "afmelden voor de nieuwsbrief"
terugsturen.
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