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Maandoverzicht januari 2020

Woensdag, 12 februari 2020

Met januari 2020 zitten we met 35 strandingen weer keurig op het meerjarig gemiddelde

(2006-2019: 34). Januari 2019 was een vreemde eend in de bijt met maar liefst 49 strandingen in

een verder aaneengesloten periode met lagere aantallen dan gemiddeld. In januari 2012 en januari

2014 zijn zeer hoge aantallen gestrand (respectievelijk 63 en 54), terwijl januari 2008 een

‘dieptepunt’ in de reeks was, met slechts 9 strandingen. Andere soorten dan bruinvis zijn niet

gemeld.

In de Delta zijn deze maand 8 dode bruinvissen gevonden (2 in de Oosterschelde), in Zuid-Holland

4, in Noord-Holland 14 en op de Waddeneilanden 11 (Texel 3, Vlieland 4, Ameland 2,

Schiermonnikoog 2). Er is 1 levende bruinvis gestrand.

Er waren, zoals vaker in de winter en lente, diverse verse maar sterk gehavende bruinvissen, die

doen vermoeden dat er voor de kust grijze zeehonden actief op bruinvissen jagen. Gezien de data

waren dat er ten minste 2, gezien de locaties ten minste 3.

Maandoverzicht februari 2020

Woensdag, 4 maart 2020

Meestal spoelen er in februari wat meer bruinvissen aan dan in januari, maar dit jaar was het

andersom: er zijn slechts 25 strandingen geregistreerd, alle bruinvissen. Het meerjarig

februarigemiddelde ligt op 38. Het aantal aangespoelde bruinvissen was in februari 2018 met 27

stuks vergelijkbaar laag. Voor aantallen onder de 25 moeten we terug naar 2008. Weliswaar waren

er in februari 2015 nóg veel minder strandingen (18), maar 2015 was in alle opzichten een

uitzonderlijk mager strandingsjaar.

Omdat februari buitengewoon winderig is verlopen, was de verwachting dat er veel meer

bruinvissen zouden stranden. Misschien dat de sterfte lager was dan anders, of dat er minder

bruinvissen voor de kust waren.

In de Delta zijn deze maand 7 dode bruinvissen gevonden (1 in de Oosterschelde), tussen

Maasvlakte en IJmuiden 6, tussen IJmuiden en Den Helder 3 en op de Waddeneilanden 9 (Texel 1,

Vlieland 1, Terschelling 1, Ameland 3 en Schiermonnikoog 3). Er is 1 bruinvis levend gestrand, bij

Zandvoort.



Maandoverzicht maart 2020

Zondag, 5 april 2020

In andere jaren nemen de strandingen vanaf januari toe naar een piek in maart. Het

maartgemiddelde is dan ook altijd flink hoog: sinds 2005 ligt dat op 55 dieren, met een uitschieter

naar 111 in 2013. Dit jaar is het andersom: na 36 in januari en 25 in februari is maart geëindigd op

een schamele 12 meldingen. Dat is een minimum sinds 2005, want het vorige dieptepunt was 26 (in

2015). Dat beloven dus hele rustige maanden te worden tot en met juni, want na maart nemen de

aantallen aangespoelde dieren altijd af tot juli.

Gezien het weer, en dan vooral de windrichting, wekt het geen verbazing dat vrijwel alle

bruinvissen – 11 van de 12 – voor 18 maart zijn gevonden. Voor die datum was de wind overwegend

westelijk, maar vanaf de 18e draaide die naar oostelijke richtingen.

Uit de Delta zijn 2 meldingen ontvangen, van de Zuid-Hollandse kust 1 en van de Noord-Hollandse

kust 2. De hoofdmoot kwam nu dus uit het Waddengebied (Texel 2, Vlieland 2, Terschelling 2 en

Ameland 1). Andere soorten dan bruinvis zijn niet gemeld. Een van de twee bruinvissen op Texel is

levend gestrand.

Maandoverzicht april 2020

Woensdag, 6 mei 2020

Zoals vorige maand al voorspeld is het aantal strandingen in april nóg lager uitgekomen: er zijn

slechts 11 aangespoelde bruinvissen gemeld. Deze lagen in de Delta (2, Maasvlakte), Zuid-Holland

(1), Noord-Holland (2) en het waddengebied (Texel 3, Vlieland 3). Er zijn geen andere soorten

gevonden.

Zeven van de acht kadavers waarbij iets bekend is over de toestand waren rot; deze hadden dus al

een tijd rondgedreven voordat ze zijn gestrand. Het lage aantal strandingen past dus geheel in het

beeld, maar er zijn wel enkele opmerkingen te maken. Je verwacht misschien dat er geen mensen

op het strand komen vanwege de coronamaatregelen en er daarom geen bruinvissen worden

gemeld, maar dat lijkt niet het geval: er worden dagelijks op het strand rustende of zieke grijze en

gewone zeehonden gemeld. Wat wel van invloed is, is de windrichting: op 8 dagen na blies de wind

uit oostelijke richting. We weten inmiddels dat drijvende bruinvissen niet alleen onder invloed

staan van stroming, maar ook van windrichting. Zodra de wind aanlandig wordt, stranden er ook

weer (meer) bruinvissen. Overigens zijn er heel weinig bruinvissen voor de kust, dus zelfs als de

wind weer aanlandig wordt zullen de aantallen op het strand bescheiden blijven.

Het gemiddelde aantal strandingen in april gemeten over 2005-2019 is 42 (minimum 13 in 2008,

maximum 111 in 2013). Vorig jaar was het ook al erg laag, namelijk 18, gelijk aan het apriltotaal

van 2015. Omdat april, mei en juni normaal gesproken de maanden met de laagste aantallen in het

eerste halfjaar zijn (zie figuur 3 uit het jaarverslag van 2019), zal het de komende twee maanden

dus nog wel rustig blijven met de bruinvisstrandingen.



Maandoverzicht mei 2020

Maandag, 15 juni 2020

In het eerste halfjaar zijn de maanden april, mei en juni meestal de maanden met de laagste

aantallen aangespoelde bruinvissen. April 2020 was record laag, net als maart, en februari dit jaar

was ook al lager dan gewoonlijk. De voorspelling die afgelopen maand is gedaan was dan ook dat

het in mei en juni 'nog wel rustig zou blijven met bruinvisstrandingen'. Dat is niet gebeurd, want in

mei zijn 42 strandingen geregistreerd, niet alleen meer dan verwacht maar ook meer dan het

meerjarig gemiddelde van 38 (gemeten over 2005-2019). Uitschieters naar beneden in die reeks

waren mei 2008 met 15 en mei 2015 met 17, uitschieters naar boven mei 2013 met 121 en 2006 met

60. Dat de verandering van aflandige naar aanlandige wind weinig van invloed zou zijn, omdat er

weinig bruinvissen voor de Nederlandse kust lijken te verblijven, is dus niet gebleken. De wind

sloeg eind april om naar westelijke richting en op 5 mei waren al 12 bruinvissen gemeld. Ook de

rest van de maand zijn vrijwel dagelijks bruinvissen gevonden, met een bescheiden piekje van 4 op

de 30e.

In de Delta zijn 19 aangespoelde dieren gemeld (waarvan 2 in de Westerschelde en 2 in de

Oosterschelde), langs de Hollandse kust slechts 6 en in het waddengebied 17 (Texel 6, Terschelling

1, Ameland 7, Schiermonnikoog 1 en de vastelandskust 2). Tegen het eind van de maand zijn de

eerste jongen voor dit jaar gemeld. Twee bruinvissen zijn levend gestrand.

Heel bijzonder waren de strandingen van een tuimelaar (12 mei, Wijk aan Zee) en een gestreepte

dolfijn (30 mei, Harlingen). De tuimelaar betrof ongeveer nummer 370 voor de database, maar pas

de eerste in deze eeuw als we drie botvondsten van tuimelaars en enkele ongedetermineerde

dolfijnen niet meerekenen. De vorige strandde in april 1991. Het ging nu om de tuimelaar die onder

de naam Zafar door het leven ging. Hij – het was een mannetje – leefde oorspronkelijk in Bretagne,

West-Frankrijk, waar hij zich vaak in de buurt van schepen ophield. Het dier is op 30 april met een

zeilschip naar Nederland meegezwommen, op 2 mei zelfs door de sluizen bij IJmuiden gegaan en

tot in Amsterdam bij het schip gebleven. Vervolgens is hij met een bootje weer teruggelokt door

hetzelfde Noordzeekanaal en op 3 mei via de sluizen weer in de Noordzee terechtgekomen. Op 4 en

5 mei is hij nog bij IJmuiden gezien. Daarna zwom hij wederom met een schip mee en is hij voor

het laatst op 5 mei waargenomen op de Noordzee ter hoogte van Callantsoog. Helaas is zijn

voorliefde voor schepen hem fataal geworden, want hij is ten slotte dood op het strand van Wijk

aan Zee gevonden met afgehakte staart, ongetwijfeld door een scheepsschroef veroorzaakt. Omdat

de (rest)stroom voor de Nederlandse kust noordwaarts is gericht, is het niet onwaarschijnlijk dat

Zafar ten zuiden van Wijk aan Zee is verongelukt; misschien was hij wel weer op weg terug naar

zuidelijker oorden.

De gestreepte dolfijn die eind van de maand bij Harlingen strandde is door een wandelaar levend

op een modderbank gevonden en weer terug in zee geduwd. Het dier is daarna in ieder geval tot en

met 2 juni bij Harlingen gezien, gefotografeerd en gefilmd en mogelijk op 4 juni nog bij

Kornwerderzand. Het betrof pas de 13e gestreepte dolfijn voor ons land en de 7e sinds 2000. De

soort is in nu 9 van de 12 maanden waargenomen. De maanden zonder gestreepte dolfijnen zijn

juli, augustus en september.



Maandoverzicht juni 2020

Maandag, 13 juli 2020

Net als vorige maand zijn er ook in juni van dit jaar veel bruinvissen gestrand. Na een

aanvangssprintje dat eind mei al inzette, liep het aantal gestaag op en is het maandtotaal

uitgekomen op maar liefst 60 dieren, een kwart meer dan het meerjarig gemiddelde van 45. Alleen

junimaanden van 2013 (met 95 gestrande walvissen) en 2016 en 2017 (beide met 68) zijn hoger

uitgekomen. Er zijn voor dit hoge aantal twee oorzaken aan te wijzen. De eerste is domweg de tijd

van het jaar – juni is bruinvisjongentijd, en inderdaad zijn ongeveer 15 van de gestrande

bruinvissen kalfjes. Dit aantal is vast nog wat hoger geweest, want het formaat is niet altijd

betrouwbaar van een foto te schatten, terwijl de meeste vinders deze bijzonderheid niet specifiek

melden. De tweede reden is de overwegend harde aanlandige wind, waardoor ook bruinvissen die

verder op zee dreven zijn aangespoeld. Veel bruinvissen waren dan ook rot, erg rot of heel erg rot

en dus al geruime tijd dood. Er zijn deze maand geen andere soorten dan bruinvissen gemeld.

Uit de Delta zijn 24 bruinvissen gerapporteerd (3 in de Oosterschelde), van de Zuid-Hollandse kust

10, van de Noord-Hollandse kust 14 en uit het Waddengebied 12 (Texel 4, Vlieland 4, Terschelling 1,

Ameland 2 en Schiermonnikoog 1).

Een hogere sterfte onder pasgeboren zoogdieren komt bij veel soorten, misschien wel alle soorten,

voor. Dat er niet alleen na de bevalling zaken kunnen misgaan maar ook al tijdens de bevalling

complicaties kunnen optreden, bewees de vondst van de bruinvis op Schiermonnikoog op 3 juni,

waarbij de staart van het jong uit de moeder stak. Zowel moeder als kind zijn dus helaas 'in het

kraambed' overleden.

Een andere bijzonderheid deze maand is de vondst op 18 juni in de Oosterschelde van een bruinvis

van min of meer bekende leeftijd. Deze is voor het eerst in 2011 gefotografeerd door medewerkers

van Stichting Rugvin, eveneens in de Oosterschelde, en daarna met uitzondering van 2014 jaarlijks

gezien. In totaal is ze 34 keer op de foto gezet, voor het laatst op 3 mei 2020. In 2017 had deze

bruinvis een kalfje, dat ze vermoedelijk spoedig is verloren. Het is ons niet bekend of deze bruinvis

in 2011 al volgroeid was en of ze in andere jaren in de jongentijd is gefotografeerd. Dat een

bekende bruinvis uit de Oosterschelde dood wordt gevonden is bijzonder, maar niet uniek: het is al

twee keer eerder gebeurd. De bruinvis is bewaard en zal dit najaar op de Universiteit van Utrecht

worden onderzocht.

Maandoverzicht juli 2020

Donderdag, 20 augustus 2020

In juli stranden steevast meer walvissen dan in juni en dat was in 2020 ook zo: het maandtotaal is

uitgekomen op maar liefst 120. Het gemiddelde aantal strandingen voor juli, gemeten over

2006-2019, ligt op 75. Hoewel het aantal van 119 geen julirecord is, is het dus wel extreem hoog. Er

zijn in de geschiedenis van de walvisregistratie slechts twee jaren met een hoger julitotaal: 2012

met 130 en 2017 met 120. 2019 met 117 en 2011 met 116 waren extreem, terwijl 2016 met 99

eveneens uitzonderlijk was. Daaronder komt 2013 met 'slechts' 71 strandingen - overigens nog altijd

gemiddeld ruim twee dieren per dag.

Hoewel juli altijd een maand is met veel strandingen, zal het hoge aandeel in 2020 deels te wijten

zijn aan de wind, die op slechts drie dagen na de hele maand westelijk was. Aan de andere kant



kan de windrichting niet de enige verklaring zijn voor de hoge aantallen: in de hierboven genoemde

jaren was de wind in juli ook overwegend aanlandig, maar in jaren met weinig strandingen was de

wind soms wel overwegend aanlandig (bijvoorbeeld 2015) en soms niet (bijvoorbeeld 2018).

Er zijn in juli 2020 dagelijks meldingen geweest (behalve op 18, 19 en 31 juli), met een maximum

van 8 op 24 juli. In de Delta zijn 24 dieren gemeld (waarvan 2 in de Oosterschelde), tussen Hoek

van Holland en IJmuiden 26, tussen IJmuiden en Den Helder 27, en in het waddengebied 42 (Texel

16, Vlieland 11, Terschelling 7, Ameland 4, Schiermonnikoog 3 en Rottumerplaat 1. Vier bruinvissen

zijn levend gestrand.

Tussen de 118 bruinvissen verschool zich één dwergvinvis. Deze dobberde op 12 juli ten zuiden van

de westpunt van Schiermonnikoog, in de Waddenzee. Twee dagen later is het kadaver aangespoeld

op het Westerstrand van Schiermonnikoog en is het restant aldaar begraven. Het was (pas!) de 46e

dwergvinvis voor ons land en de 6e voor juli. De soort lijkt er in ons land niet een echt

aanspoelpatroon op na te houden: er is een geringe toename te zien in de lente met een piekje in

de zomer, waarna het aantal weer sterk afneemt in september. In november-januari zijn echter 22

dwergvinvissen gestrand, samen goed voor 41% van alle strandingen.

Maandoverzicht augustus 2020

Woensdag, 16 september 2020

Juli, augustus en september strijden doorgaans om de hoogste aantallen gestrande bruinvissen. Dit

jaar heeft juli het alvast gewonnen van augustus (en september is op moment van schrijven nog

niet voorbij): in juli strandden er 120 dieren, in augustus waren dat er 'slechts' 40, overigens nog

altijd meer dan gemiddeld 1 per dag. Het meerjarig gemiddelde voor augustus is hoog met 77

dieren. Dat wordt vooral veroorzaakt door het extreme jaar 2011, toen er in augustus 211 walvissen

zijn gestrand, op twee na alle bruinvissen. Zonder dat jaar ligt het augustusgemiddelde op 67. Dit

jaar is de wind niet een keer uitzonderlijk hard geweest, maar wel overwegend westelijk

(aanlandig langs de westkust, tussen 1-6 en 14-29 augustus).

Uit de Delta zijn deze maand 11 bruinvissen gemeld (waarvan 3 in de Oosterschelde en 1 ver

oostelijk in de Westerschelde), van de Zuid-Hollandse kust 7, van de Noord-Hollandse kust 5 en uit

het Waddengebied 17 (Texel 7, Vlieland 5, Terschelling 1, Ameland 3 en het Balgzand 1).

Naast 38 bruinvissen zijn er twee bijzondere soorten gevonden: een gewone spitssnuitdolfijn (17

augustus, Oosterscheldekering) en een gewone dolfijn (31 augustus, Balgzand). Beide zijn helemaal

niet zo gewoon als de Nederlandse naam suggereert.

Gewone spitssnuitdolfijn is sinds 1900 slechts 25 keer in ons land gevonden; het exemplaar in 2020

was de 27e voor ons land. De dichtstbijzijnde regio waar deze soort voorkomt is in de wateren ten

noordwesten van Schotland, waar hij voor zover bekend op grote diepte op inktvissen jaagt. Er zijn

twee periodes geweest met meer vondsten dan gebruikelijk: 8 exemplaren tussen 1946-1957 en 9

tussen 2009-2020. Anders gezegd: 68% is gevonden in 11% van de tijd. In de periode 1920-1950 was

het water in de noordelijke Atlantische Oceaan wat warmer dan gemiddeld en kwam er meer

Atlantisch water de Noordzee in. Of er inderdaad een verband is met het veranderende klimaat is

onduidelijk, maar de stijgende trend in de jaargemiddelde temperatuur sinds de jaren 1980 is

overduidelijk. Het stranden van gewone spitssnuitdolfijnen lijkt steeds duidelijker een

zomeraangelegenheid te worden, want 80% (20 van de 25) is gevonden in juli, augustus en

september. Of het aanspoelen van de gewone spitssnuitdolfijn verband houdt met het aangespoelde



exemplaar in Wenduine, België, op 7 augustus, en het aanspoelen van nog twee of drie gewone

spitssnuitdolfijnen aan de Engelse oostkust in dezelfde periode, plus het aanspoelen van 7

butskoppen in Ierland en 11 op de Faeröer-eilanden, blijft vooralsnog de vraag.

De gewone dolfijn was nummer 92 voor ons land sinds 1900. Hoewel er een aantal gewone dolfijnen

zal zijn gemist, en een deel van de gevonden dolfijnen op onze kust ongedetermineerd is gebleven,

heeft deze soort een duidelijk aanspoelpatroon, met de grootste aantallen en vrijwel jaarlijkse

meldingen tussen 1925-1959 (72 van de 92; 78%; gemiddeld 2,1 per jaar). Tussen 1968-2005 waren

er slechts 7 meldingen (gemiddeld 0,2 per jaar). Na 2005 zijn er alweer 10 meldingen (gemiddeld

0,6 per jaar). Het verband tussen het aanspoelen van gewone dolfijnen en stijging van de

zeewatertemperatuur is al eerder gelegd. Ook het aanspoelen van gewone dolfijnen is een

(na)zomergebeurtenis: 51% strandt in de periode augustus-oktober.

Als extra bijzonderheid kan voor de bijzondere soorten nog worden toegevoegd dat beide

vermoedelijk zijn gezien toen ze nog in leven waren. Op 12 augustus is een springende gewone

spitssnuitdolfijn gefotografeerd nabij Wassenaar. Op 28 augustus is een min of meer

ronddobberende gewone dolfijn met jong gezien en gefilmd in de Waddenzee nabij de noordpunt

van Texel. Van het jong is daarna geen spoor meer gevonden.

Maandoverzicht september 2020

Woensdag, 7 oktober 2020

Na een 'wilde' juli en een 'heftige' augustus wat strandingen betreft, was september 2020 weer

rustiger: er zijn in totaal 39 gestrande dieren gemeld. Dat is twee derde van het gemiddelde voor

september, dat op 65 ligt (2006-2019). Zoals gebruikelijk zijn de maandgemiddelden sterk beïnvloed

door een of twee extreme jaren. In dit geval zijn dat september 2011 met 132 strandingen en

september 2012 met 108. Zonder deze jaren ligt het septembergemiddelde op 56, nog altijd flink

hoger dan dit jaar.

De strandingen waren ongelijk verdeeld over de maand, met 29 exemplaren tot en met de 13e

(maximaal 6 op 5 september) en daarna maar 10. Dit kwam weer mooi overeen met de

windrichting, die tot en met de 13e westelijk was en vanaf de 14e hoofdzakelijk uit het oosten en

op de andere dagen uit het zuiden waaide.

Uit de Delta kwamen deze maand 17 meldingen (waaronder 1 uit de Oosterschelde en 2 uit de

Westerschelde), uit Zuid-Holland 4, uit Noord-Holland 8 en uit het waddengebied 10 (Texel 3,

Vlieland 3, Terschelling 1, Ameland 1 en Schiermonnikoog 2).

Er zijn in september twee bijzondere soorten gemeld. De eerste was een gewone dolfijn, alweer de

tweede van dit jaar (1 september Neeltje Jans; de vorige strandde een dag eerder op het

Balgzand). Het kadaver was sterk verkleurd en de determinatie is daarom nog niet zeker, het

wachten is op een schone schedel. De andere bijzondere soort was natuurlijk butskop, met twee

exemplaren maar liefst, in de Westerschelde. Zie voor uitgebreidere informatie over deze

butskoppen, en over het voorkomen van de soort in Nederland, het nieuwsbericht hieronder.

Na alle opwinding rond de butskoppen, beide gewone dolfijnen en de gewone spitssnuitdolfijn (17

augustus Oosterscheldedam) is misschien de indruk ontstaan dat het stranden van bijzondere

walvissoorten in ons land vooral een zomerverschijnsel is. Dat blijkt vooralsnog niet het geval: van

201 bijzondere soorten die in Nederland zijn gestrand sinds 2000 (alle niet-bruinvissen) strandt 8



procent in september, precies wat je verwacht bij een gelijke verdeling over de maanden (zie

figuur). De maanden december en januari springen er juist uit. Dat wordt vooral veroorzaakt door

strandingen van witsnuitdolfijnen (23% in december-januari) en potvissen (44% in

december-januari). Nu witsnuitdolfijn langzaamaan weer uit de Nederlandse wateren lijkt te

verdwijnen, en als de doorgaans over meerdere jaren uitgesmeerde piek van potvisstrandingen

weer voorbij is, zal de nadruk misschien inderdaad meer op zomerstrandingen komen te liggen.

Figuur 1. Strandingen van niet-bruinvissen in Nederland per maand vanaf 2000 tot en met 2020.

Maandoverzicht oktober 2020

Maandag, 9 november 2020

Oktober was wat strandingen betreft weer rustig, zoals verwacht. Sterker nog, er waren bijzonder

weinig strandingen: er zijn er slechts 19 ontvangen, alleen van bruinvissen. Dat is ruimschoots

onder het meerjarig gemiddelde over 2006-2019, dat op 46 ligt. Uitschieters in die periode waren

oktober 2015 met slechts 17 strandingen en oktober 2011 met maar liefst 114.

Ook nu strandden de bruinvissen weer geclusterd in de tijd, met een duidelijk golfje van 11

exemplaren tussen 7 tot 13 oktober, niet geheel toevallig samenhangend met windrichtingen tussen

zuidwest en noordwest. Na de 13e bleef de wind in de zuidhoek en strandden er nog maar 7.

In de Delta strandden 6 bruinvissen (0 in Wester- en Oosterschelde), langs de Zuid-Hollandse kust 4,

langs de Noord-Hollandse kust 3 en op de Waddeneilanden 7 (Texel 1, Vlieland 1, Terschelling 2,

Ameland 2).



Maandoverzicht november 2020

Maandag, 14 december 2020

November is normaal gesproken de maand met het laagste aantal strandingen. Dat lijkt ook dit jaar

weer het geval te zijn, want er zijn maar 13 strandingen gemeld. Teruglezend in de

maandoverzichten blijkt dat er in april 2020 maar 11 meldingen zijn gedaan, dus die maand kwam

dit jaar nog net iets lager uit. Daarmee lijkt het patroon van strandingen voor 2020 sterk op dat van

2019, waarin april en november eveneens de maanden waren met de minste strandingen.

Het aantal bruinvissen dit jaar was zelfs nog lager dan genoemde 13, want er zijn in november drie

bijzondere soorten aangespoeld. Het betrof een gewone dolfijn bij Zierikzee op 21 november, een

gewone dolfijn bij Breskens op 22 november, en een dwergvinvis op Rottumerplaat op 25 november.

Een gelukkige waarnemer zag op 20 november twee of drie gewone dolfijnen bij de Brouwersdam.

Een van deze twee is dus in de Oosterschelde verzeild geraakt, de ander is naar het zuiden

afgedwaald toen hij zijn vriendje kwijt was. Beide waren vers toen ze zijn gevonden en zijn door

de Universiteit van Utrecht onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat beide ziek waren: de een had

ontstekingen in de hersenen, hersenvlies, longen en darmen, de ander een ontsteking in de longen

en misschien ook in de hersenen. Naar de oorzaak van de ontstekingen wordt nog gezocht. De

gewone dolfijnen waren strandingen 95 en 96 van deze soort voor ons land en alweer nummers 3 en

4 van dit jaar!

De dwergvinvis op Rottumerplaat was natuurlijk lastig bereikbaar. Er is besloten dit dier te laten

liggen en het verval van het karkas te volgen. Er wordt nog gewerkt aan een speciaal bericht over

deze dwergvinvis op deze nieuwspagina.

De 10 bruinvissen waren als volgt over de kust verdeeld: Delta 4 (waarvan 1 in de Oosterschelde),

Zuid-Holland 2, Noord-Holland 0, Waddeneilanden 4 (Texel 1, Vlieland 1, Terschelling 1,

Schiermonnikoog 1). Er was niet een bruinvis vers, wat zou kunnen betekenen dat ze alle van

verder weg zijn komen aandrijven.

Maandoverzicht december 2020

Donderdag, 31 december 2020

December heeft een heel zuinig lijstje van strandingen opgeleverd: er zijn slechts 8 bruinvissen

gemeld en geen andere soorten. Gemiddeld over 2006-2019 stranden er in december 31

bruinvissen. Het laagste aantal in die periode was 7 in 2007, het hoogste 58 in 2011. Het is dertien

jaar geleden dat er in december minder dan 10 walvissen zijn gemeld. Zelfs in het magere jaar

2015 waren het er nog altijd 22.

Behalve het lage aantal was ook de verdeling over de kust bijzonder: er is 1 dode bruinvis gemeld in

het Deltagebied (Westenschouwen), de overige 7 zijn uitsluitend afkomstig uit het Waddengebied

(Vlieland 4, Terschelling 1, Ameland 1, Schiermonnikoog 1).


