
 

 

 

De orinocodolfijn 
Wordt bedreigd met uitsterven 

 
De orinocodolfijn wordt bedreigd met uitsterven. Dat heeft verschillende oorzaken. De dolfijnen hebben 

steeds minder ruimte om te leven en veel dolfijnen komt vast te zitten in visnetten van vissers. 
 

Over de normale dolfijn is al veel bekend maar over de rivierdolfijn weten we een heel stuk minder. Dat komt 

omdat er nog maar weinig rivierdolfijnen zijn en ze alleen boven water komen om adem te halen. 

Rivierdolfijnen komen voor in Zuid-Amerika en Azië. Ze worden ernstig bedreigd en dat heeft verschillende 

oorzaken.  

Er wonen veel boeren langs de rivieren en zij gebruiken het water van de rivieren om hun grond mee te 

sproeien. Hierdoor zakt het water en hebben de dolfijnen minder ruimte om in te leven. Ook bemesten de 

boeren hun grond met onder andere kunstmest. Via het grondwater komt het in de rivieren terecht en die 

kunstmest is giftig voor de dolfijnen. Een andere oorzaak zijn de vissers, zij plaatsen grote netten in de rivieren 

om de kans op een goede visvangst te vergroten. Helaas sterven hierdoor ook veel dolfijnen omdat ze vast 

komen te zitten in de netten.  

En tot slot zorgen dammen er voor dat veel dolfijnen niet bij elkaar kunnen komen. Daardoor vinden de 

mannetjes soms geen vrouwtjes om mee te paren. Reden genoeg voor natuurbeschermingsorganisaties zoals 

het Wereld Natuur Fonds om de dieren te gaan beschermen. Zij willen dat boeren die rondom de rivieren 

wonen met andere gewassen en landbouwmethodes gaan werken.  Zo wordt er minder water aan de rivieren 

onttrokken en komt er minder vervuiling in het water terecht.   

Er zullen ook plekken komen waar niet meer gevist mag worden. Er is nog weinig bekend over de rivierdolfijn 

daarom is het lastig ze echt goed te beschermen. Maar met een nieuw onderzoek hoopt het WNF steeds meer 

te weten te komen over deze bedreigde dieren. 
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