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Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris in de

Westerschelde

White-beaked Dolphins in the Westerschelde

Summary On 7 December 1990, a herd of some 25 White-beaked Dolphins Lage-

norhynchus albirostris was seen and photographed at the mouth of the Westerschelde

estuary in Zeeland, the Netherlands. The cetaceans were swimming quietly and ap-

peared to shuffle the bottom repeatedly. A further report, ofa large black and while

whale on the same day at the same time, could not be confirmed.
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Op zaterdag 7 december 1991 meldden sportvissers in de monding van de Wester-

schelde aan Radio Vlissingen de aanwezigheid van een ’wit/zwarte butskop van een

ton of drie en een paar honderd dolfijnen’. De bemanning van het DGSM patrouil-

levaartuig V-85 besloot hierop in het betrokken gebied een kijkje te nemen. Zij

troffen daar inderdaad een groep dolfijnen aan en observeerden en fotografeerden

deze. Naar aanleiding van kranteberichten werd contact opgenomen met de schip-

per van de V-85. Hieruit bleek dat de melding van de sportvissers niet meer kon

worden geverifieerd. De bemanning van de V-85 kon vanwege het troebele water

geen duidelijke beschrijving geven. Zij vertelden dat de dieren rustig zwommen,

geregeld voor de boeg kwamen en dat de indruk bestond dat de dieren geregeld in

de bodem woelden. Op uitvergrotingen van de foto’s, genomen door riviermeester

J. van Belzen, zijn duidelijk enkele Witsnuitdolfijnen Lagenorhynchus albirostris te

herkennen. Het aantal dieren werd geschat op ongeveer 25.

De melding van ’de butskop’ moet worden gezien in het licht van een eerdere

waarneming van deze soort in de haven van Vlissingen (Kastelein & Gerrits 1991).

De naam van deze soort heeft hierdoor plaatselijke bekendheid gekregen. Hoewel

de waarneming van een Orca Orcinus orca niet kan worden uitgesloten, lijkt de

melding van de sportvissers sterk overdreven. Op basis van de waarnemingen en

foto’s van de bemanning van de V-85 kan alleen worden geconcludeerd dat op 7

december 1991 een groep van ongeveer 25 Witsnuitdolfijnen aanwezig is geweest in

de noordelijke monding van de Westerschelde.


