
Witte dolfijn wordt bedreigde diersoort in 
Alaska 

 

 
 
Sinds vrijdag staat de witte dolfijn, ook wel beloega genoemd, als 'bedreigd' op de 
'Endangered Species Act', de Amerikaanse lijst met bedreigde dieren. Het gaat om de 
witte dolfijn die ter hoogte van 'Cook Inlet', in het zuiden van Alaska, leeft. Die soort is 
genetisch en geografisch geïsoleerd. Hun aantal daalde de voorbije tien jaar met vijftig 
procent. 
 
Rode lijst 
In 2006 plaatste het IUCN (International Union for Conservation of Nature) de dolfijnen 
al op hun rode lijst en sindsdien drongen ze aan om het dier ook in de 'Endangered 
Species Act' op te nemen. In 1999 werden al petities ingediend om de soort bedreigd te 
verklaren. Maar onder druk van de staat Alaska, lokale steden en industrie werd die 
aanvraag toen nog van tafel geveegd. 
 
 



Sarah Palin 
Er kwam wel een jachtlimiet op de dolfijnen, maar er werd al een tijdje niet meer op de 
dieren gejaagd. Het verwachte herstel van hun populatie bleef dan ook uit en in 2006 
begonnen milieugroepen een nieuwe petitie. De beslissing werd sindsdien steeds 
uitgesteld, maar vorige week werd de dolfijn dan toch in de lijst opgenomen. Het bestuur 
van Alaska onder Sarah Palin oordeelde dat de populatie wel was toegenomen en vond 
een opname in de lijst dus niet nodig. Maar die theorie bleek niet te kloppen. 
 
Niet zoals ijsbeer 
Door de toenemende industrie is er steeds meer vervuiling in de wateren voor de kust van 
Alaska. De dolfijnen hebben het dan ook steeds lastiger om te overleven. De opname in 
de lijst is positief omdat de industrie nu verplicht is om met wetenschappers een 
oplossing te zoeken. Maar van optimisme is er nog geen sprake. "Hopelijk zal Alaska nu 
moeite doen om de witte dolfijn te beschermen. In tegenstelling tot wat ze deden na de 
oplijsting van de ijsbeer. Toen negeerden ze de wetenschap en probeerden ze de 
beslissing via de rechtbank ongedaan te maken", zegt Brendan Cummings van het 
Centrum voor Biologische Diversiteit. (gb)  
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