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Een maand zeezoogdierstrandingen:

drie bruinvissen
en een witsnuitdolfijn
Het begon op 22 maart met een hoop ophef in
de media over een bij Hoek van Holland aangespoelde dode bruinvis. Het Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden dat de berging van
gestrande zeezoogdieren coördineert, had ons
verzocht het dier te bergen. Deze nog net niet
alledaagse gebeurtenis kwam op de ANP-telex
terecht. Vervolgens trad onze conservator zoogdieren Erwin Kompanje pas echt in het voetspoor
van dr A.B. van Deinse: hij kreeg het verzoek
van ‘Leiden’ om van half april tot half mei het
strandingswerk op zich te nemen. Met het
schrikbeeld van een school potvissen op het
Hoekse strand voor ogen - in Schotland was er
al een paar in ondiep water terecht gekomen was het NMR 24 uur per dag stand-by. Gelukkig

bleef het tijdens de waarneemperiode bij drie
bruinvissen en een witsnuitdolfijn. De eerste twee
slachtoffers konden na een telefoontje veilig
gesteld worden, maar voor de witsnuitdolfijn die
25 april bij Neeltje Jans dreef, moest een snijploegje uitrukken. Dankzij medewerking van
Rijkswaterstaat en de plaatselijke politie konden
Erwin Kompanje en Marjan Addink (NNM)
ter plaatse sectie op het 2,57 meter lange vrouwelijke dier uitvoeren. Het uitgebeende skelet ging
in de achterbak mee terug naar Rotterdam.
In overleg met het dienstdoende hoofd vertebraten van het NNM, dr R. Dekker, werd besloten
het aan onze collectie toe te voegen. Onze eerste
witsnuitdolfijn zal gemonteerd tentoongesteld
worden.
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