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Hele historien om Rissosdelfinen kan læses her
Her følger beretningen om den rissosdelfin, der i perioden 20. marts - 15. april, 2007 opholdt sig i
Holbæk Fjord, Isefjorden og i Roskilde Fjord.
Sidens kronologi er omvendt, seneste nyheder øverst.

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg samt Zoologisk Museum i København vil gerne takke de mange,
der har givet oplysninger og fyldige beretninger om delfinens svømmerute og adfærd samt sendt fotos
og videoklip.
"Hvaler.dk" overvejer i øjeblikket hvorledes hele "rissos-sagaen" kan bearbejdes forskningsmæssigt, og
hvorledes historien bør publiceres.

Tirsdag d. 17. april, 20070

Rissosdelfinens rute 20. marts - 15. april, 2007
Tid:

Sted:

Tirsdag d. 20. marts
Onsdag d. 21. marts
Torsdag d. 22. marts
Fredag d. 23. marts
Lørdag d. 24. marts
Søndag d. 25. marts

Holbæk fjord
?
?
Frederiksværk
?
Frederikssund, nord for broen

Mandag d. 26. marts
Tirsdag d. 27. marts

Frederikssund, syd for broen
Roskilde

Onsdag d. 28. marts
Torsdag d. 29. marts
Fredag d. 30. marts

Lejre vig
?
Lejre vig

Lørdag d. 31. marts
Søndag d. 1. april
Mandag d. 2. april

Lejre vig
Lejre vig, Herslev Strand
Ved Risø, Roskilde Fjord

Tirsdag d. 3. april
Onsdag d. 4. april
Torsdag d. 5. april

?
Ud for Jyllinge
Ud for Jyllinge

Fredag d. 6. april

?

Lørdag d. 7. april

Roskilde
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Søndag d. 8. april

?

Mandag d. 9. april
Tirsdag d.10. april
Onsdag d. 11. april

Roskilde
Roskilde, Frederikssund
?

Torsdag d. 12. april
Fredag d. 13. april
Lørdag d. 14. april

Roskilde
Roskilde
Lejre vig

Søndag d. 15. april
Mandag d. 16. april

Lejre vig, fundet død

Rissosdelfinen dissekeret
Delfinen - en han - er nu undersøgt på Zoologisk Museum og dens officielle længde er nu bestemt til
314 cm. Allerede udefra gav dyret indtryk af at være stærkt afmagret. En såkaldt fedtbræmme omkring
lungerne, der findes hos sunde delfiner, manglede da også helt. Den indfaldne muskelmasse skyldes
formentlig tæring til opretholdelse af livet gennem mindst en måneds tid. Dyret har ikke taget føde til sig
under sit ophold i Danmark. Maven var ganske tom og der var ikke engang blækspruttenæb at finde i
den. Til gengæld var der talrige mavesår i mange størrelser. Af parasitter blev der fundet enkelte
maveorme samt orme mellem muskellaget og spækket, alle andre organer var parasitfrie. Den barske
konklusion er derfor: Dyret har tæret sine reserver op og er derpå sultet ihjel.
Carl Chr. Kinze
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Foto: Carl Chr. Kinze ©

Mandag d. 16. april, 2007

Lidt mere om rissosdelfinen
Fra zoolog Hans Baagøe, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, Kbh. som afhentede
den døde rissosdelfin i Lejre Vig, har vi fået dette billede, der viser delfinens dårlige ernæringstilstand.
På billederne ses både indsynkningen mellem hoved og krop, samt den meget reducerede
svømmemuskulatur.
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Foto: Hans J. Baagøe ©

Foto: Hans J. Baagøe ©

Søndag d. 15. april, 2007

Rissos-delfinen fundet død
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Den Rissos-delfin, der siden 20. marts har svømmet rundt i Isefjorden og Roskilde Fjord blev søndag
morgen d. 15. april, 2007 fundet død ved Lindenborg i bunden af Lejre Vig. Delfinen blev afhentet af
Zoologisk Museum i København, og opbevares nu i fryserum. Vægten var ca. 300 kg., men både
zoolog Hans Baagøe og konservator Jeppe Møhl fra museet vurderer, at delfinen var i en dårlig
ernæringstilstand. Overgangen mellem hals og hoved kunne tydelig ses, og muskulaturen langs ryggen
var meget indfalden, hvilket for begge forholds vedkommende tyder på afmagring. Delfinen skal nu
dissekeres og resultatet af denne vil senere kunne læses på denne side.

Nyt om Rissosdelfinen
Fra lørdag d. 14. april har vi modtaget følgende observationer af rissosdelfinen i Roskilde Fjord:
Hej
Vi har lørdag d.14-04-07, været i kontakt med Rissos delfinen i Lejre Vig, syd for Borrevejle centret, vi
så delfinen første gang ca. 18.20 og gik herefter ned til vandet for at se den tæt på, den svømmede
anderledes end den gjorde første gang den var helt hernede, den var meget ofte oppe og få luft.
Efter at have svømmet rundt helt nede i bunden af vigen, svømmede den op mod Lindenborg roklub og
svømmede mod land, her kunne jeg gå ud i vandet ( ja det er ikke så varmt endnu) til delfinen og røre
den og få vendt den om, så den svømmede ud igen. Den virkede træt og sløv, og dens vejrtrækning var
uregelmæssig. Efter at vi havde nusset den lidt på ryggen, kvikkede den lidt op og svømmede så sydpå
igen, til den kom helt ned i bunden af vigen og svømmede helt ind til land og strandede igen. Den blev
frigjort af nogle andre, der var kommet til iført vaders, hvilket er praktisk i henhold til vandtemperaturen,
herefter svømmede den meget langsomt væk fra stedet, samtidig med at den var oppe og få luft med 520 sekunders mellemrum, det varede ved ca.15 min. og herefter så vi den ikke igen........ klokken var
ca. 20.15 da vi så den sidst........
Med venlig hilsen
Søren Søndergaard
Lindenborg
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Foto: Søren Søndergaard ©

HEJ
LØRDAG DEN 14 APRIL CA. KL 16 SÅ JEG IGEN DELFINEN I LEJRE VIG VED HEJREVEJ DET
VAR DEJLIGT IGEN AT SE DEN HERNEDE EFTER DEN IKKE HAR VÆRET HER I FLERE DAGE .
EFTER AT HAVE SVØMMET RUNDT ET STYKKE TID GIK DEN OP MOD LYNDBY
VENLIG HILSEN
HELLE

I dag lørdag den 14.april ca. kl. 13:00 er delfinen igen set i Lejre Vig. Delfinen blev observeret imellem
Lyndby Havn og Hejrevej hvor den svømmede omkring ude ved Sælstenen.
Vicky og Lars Hurup

Yderligere har vi modtaget følgende to beretninger om nærkontakt med delfinen fra henholdsvis
torsdag d. 12. april og fredag d. 13. april.

Til hjemmeside-redaktøren - www.hvaler.dk
Fra Roskilde Roklub tog vi - Kirsten, Arne, Lone, Karsten og
undertegnede - torsdag den 12. april 2007 ud på en aftentur i
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en af klubbens inriggerbåde.
Målet var årets første tur rundt om Ringøen og hjem igen.
Lige uden for havnen mødte vi en anden båd fra Roklubben for
indadgående. De fortalte ivrigt at de havde set delfinen !
Vi spejdede hele vejen efter delfinen, men så den ikke.
Ved det sidste rotag lige inden vi gik over til småt-roning (=
små lette rotag) på vej ind i havnen igen, råbte Arne og
Kirsten i kor: Der er den !
Vi satte i (= stoppede båden) det bedste vi havde lært,
skoddede (= roede baglæns) et par tag og lå nu og kiggede
efter, om den mon kom op igen.
Det gjorde den, lige ude ved "den gamle mand"-kosten.
Flere gange kom den op - stadig tæt på havneindløbet.
Vi besluttede at prøve lige så langsomt at skodde hen imod
den.
Det opfattede den nærmest som en slags invitation, for cirka
ud for sejlklubben kom den os i møde, kiggede lidt, svømmede
ind under båden - på ryggen - op igen, rundt til vores årer,
som den skubbede lidt til - og rundt igen.
Den var vel omkring 3½ - 4 meter lang og meget slank ned mod
den store tvedelte halefinne. Skindet var gråligt med mange
marmoreringer og tilsyneladende også mange ar. Rygfinnen lidt
mørkere, høj og nærmest tynd i forhold til rygfinner på hajer
og marsvin. Hovedet må vel kaldes "but-snudet" (lidt a la
monstret i Alien-filmene - bare "sødere"), og altså ikke med
nogen Flipper-slank snude. Men da den lå på ryggen nede under
båden så jeg, at mundvigene havde det der smilende delfinudtryk.
Arne var ved at få os til at kæntre, fordi han så gerne ville
røre ved den - og derfor måtte kaste sig fra den ene side af
båden til den anden.
Da den kortvarigt var lige ud for mig, tøvede jeg for længe
med at prøve at røre den - og så var det for sent. Pokkers
også, for en sådan chance kommer nok ikke igen foreløbigt.
Sådan lå vi vel 10-15 minutter og beundrede hinanden
;o)
Så kom der en sejlbåd - for motor - langsomt hen forbi os. De
havde set at den var ved os.
Og den var åbenbart mere spændende - sejlbåden. For på ægte
delfin-maner svømmede den hen foran spidsen af sejlbåden og
fulgte den op mod den nye lystbådehavn.
For at lokke den hen til os igen forsøgte vi kortvarigt at
sige som en sild og andet delfin-godt, Arne kiggede i sin
madpakkepose for at se om der var nogle rester. Men nej.
Sejlbåden var mere interessant. Vi mener, vi så, at de var i
gang med at åbne en dåse makrel-guf - tarveligt trick ;o)
Temmelig "godt oppe at køre" roede vi ind.
Mens vi gjorde båden i stand kom andre både ind - men de havde
ikke set den !
Så (u)heldig kan man altså være.

http://hvaler.dk/RissosSamlet.htm

32

02-03-2013

Nyheder

Side 8 af 32

Med venlig hilsen
Hans Jørgen Bendixen
medlem nr. 1023 i Roskilde Roklub

Hej.
Vi vil bare fortælle jer alle om vores dejlige oplevelse med delfinen i Roskilde havn.
Vi skulle lige på en lille aftentur på havnen kl. ca. 20.30 fredag den 13. april.
Selvfølgelig var vi meget nysgerrige efter om vi kunne være så heldige at se den
meget omtalte delfin.
Da vi ankom til havnene var der ingen tvivl om at alle mennesker på havnen stort set
talte delfinsprog. Alle vi mødte havde en eller anden historie om delfinen. SKØNT.
Vi ville også se den. Der gik ikke ret lang tid før vi også var så heldig at få lov til at
det meget omtalte dyr. En to vupti og vi fik overtalt vores morfar til at starte sejlbåden
og drøne ud til delfinen. Der gik ikke mange øjeblikke før vi fik besøg og jeg skal love
for at hele familien på 7 fik sig en oplevelse vi aldrig vil glemme. På båden, ude
agter, er der en badeplatform. Her sad vores 3 unger og ventede på delfinen. De var
simpelthen ved at gå agurk af spænding og Inden længe kom den så på besøg og
lod sig meget frivilligt blive kælet. Fantastisk........Delfinen holdt sig til båden i ca. tre
kvarter. Den strøg sig op af skroget, legede med roret på båden, gjorde sig til overfor
ungerne der sad på badeplatformen, dykkede ned under båden og vendt sig på
siden så den kunne se os. På et tidspunkt lage delfinen sig langs med
badeplatformen og lod sig blive kælet blidt af vore 3 unger. Man tror jo simpelthen at
det er løgn. Det var en utrolig fantastisk oplevelse. Efter 3 kvarter var vi ikke så
interessante mere og delfinen svømmede væk fra båden. Dette respekterede vi
selvfølgelig og sejlede tilbage til havnen igen. Men hvilken oplevelse.
Med venlige delfinhilsner fra familien Jeppesen
Amalie

Lørdag d. 14. april, 2007
Vi har i dag modtaget følgende:

Nyt om Rissosdelfinen
Fra Peter Lærkholm har vi i dag modtaget endnu et billede fra i mandags sammen med en videofilm af
delfinen. Filmen vil blive lagt ud her en af de nærmeste dage, når hjemmesidebestyreren har fået øget
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sidens kapacitet, der er ved af være overskredet
PL har følgende kommentar til episoden:
Jeg og min fiskemakker havde fornøjelsen af at nyde godt af rissosdelfinens interesse for især
motorlyden i en lille halv time den 9/4-07 kl. ca. 17.00 / 17.15
Folk inde på land fortalte, at delfinen havde fulgt os i nogen tid på vej ind til broen ved "kællingehaven"
Vi vendte straks om - og den kom os straks i møde stik N for Roskilde havn. I løbet af de næste 20-25
min. drev vi rundt umiddelbart 30-40 m øst for havnen, hvor delfinen cirkulerede rundt om båden.
Som sagt - en fantastisk oplevelse!
Peter Lærkholm

Foto: Peter lærholm ©

Fredag d. 13. april, 2007
Vi har i dag modtaget følgende:

Nyt om Rissosdelfinen
Hej.
Her er lidt nyt om delfinen i Roskilde havn.
Vi var på havnen kl.20, her fredag d. 13. Rissoen var der, og den var helt tæt på den mole vi stod på.
Da der kom en kajak, svømmede den hen til den og legede med roret og skubbede til båden. Roeren
fortalte, at hun havde leget med delfinen fra 17-19. Nu ville den så gerne lege igen. Den svømmede
hen på siden af kajakken, og hun klappede den, og jo hårdere hun gjorde det, jo hårdere trykkede den
sig mod kajakken, men sagde hun, den var meget forsigtig. Den sprøjtede også vand på hende med
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åndehullet. Det var en skøn oplevelse.
Mange hilsner Jette Tinnesen.

I Roskilde havn så jeg omkring kl. 12.30 [fredag d. 13. april] delfinen ved den yderste mole, hvor den
ifølge vidner på stedet havde boltret sig en times tid lige foran havneindløbet samt foran
vikingeskibsmuseet.
Delfinen havde moret sig med at søge direkte kontakt til folk, der sejlede ind og ud i diverse småbåde,
kajakker osv. Den var meget kontaktsøgende og virkede ifølge vidner overhovedet ikke bange, den
charmerede alt og alle med sin tilstedeværelse og adræthed.
Ved 12.30 tiden valgte delfinen så at følge en sejlbåd ud af havnen nordenfjords. og den forsvandt med
sejlbåden i retning mod Veddelev. Kort sagt ;simpelthen en dejlig oplevelse at se Rissos delfin i
fjorden !
Christian Fisker.

Foto: Christian Fisker (c)

Hej
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Jeg har set delfinen svømme udenfor Roskilde havn. Klokken var 20.45 [torsdag d. 12. april] og
delfinen svømmede stille væk fra havnen. Jeg ringede efter familien, og de nåede frem lidt over ni. Da
havde jeg ikke set delfinen i et stykke tid. Men kort derefter fik ungerne øjne på den, hvor den
svømmede frem og tilbage udenfor havnen.
Hilsen, Pall Jonsson

Onsdag d. 11. april, 2007

Nyt om Rissosdelfinen
Vi har i dag modtaget følgende:

Her et par billeder fra i mandags [d. 9. april, 2007] af en meget nysgerrig delfin der gang på gang kom
helt hen til båden for at undersøge vores motor (tomgang). Det blev også til et par puf til båden - en
herlig oplevelse...!
Peter Lærkholm
Klik på billederne:

Foto: Peter Lærkholm (c)

Fra Steen Mallung, brovagt på Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund, har vi i dag telefonisk fået
en fortsættelse af rissos-optrinnet ved broen i går aftes tirsdag d. 10. april, 2007.
Da Bjørn Kloster og besætning var sejlet sydover i deres Ylva, (se beretningen her) fulgte delfinen
bagefter, men stoppede op og opholdt sig ved broen og syd for denne i et stykke tid. Derefter
svømmede den under broen igen mod nord, hvor der samtidigt dukkede et par marsvin op 20 – 30 m.
fra delfinen. Endelig svømmede rissos-delfinen kl. ca. 20.20 under broen igen sydgående, og er ikke
set af Steen Mallung siden.

Fra Bjørn Kloster, Roskilde har vi i dag modtaget en beretning om oplevelser med rissosdelfinen
tirsdag d. 10. april:

En lille historie om en smuk båd, 20 kg fisk og en
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forelsket Delfin.
En sjælden Rissos Delfin har i nogen tid svømmet rundt i Roskilde Fjord. Det er åbenbart en delfinart,
der normalt ikke begår sig i danske farvande. Den er meget stor – over 2,5 meter, dens hoved er rundt
og dens rygfinne er meget høj – meget hajlignende. Rissos Delfiner svømmer normalt i flokke op til 50
ad gangen, og holder oftest til i Den Engelske Kanal. Denne her er desværre alene – nok forvildet sig
væk fra flokken under jagt.
Mandag [9. april, 2007] var jeg og Allan ude på fjorden og skulle hæve min ankerklods og pludselig så
jeg en gråhvid silhuet kommende under min båd – det var delfinen. Jeg hoppede i min robåd og fik mit
livs oplevelse ved at få lov at lege med en delfin i Roskilde. Den var så tæt at jeg fik lov at røre den.
Den svømmede med mig helt ind i havnebassinet. Senere på dagen tog jeg min datter Pauline og
kæreste Sidse med ud for at finde den og vupti – her dukkede den igen op under båden – fantastisk
oplevelse ikke mindst for min datter, som jeg igennem hele barndommen har lovet en tur ned til de
varme lande og svømme med delfiner!
Jeg var dog lidt trist til mode over dette enlige dyr, som har forvildet sig langt væk fra sin flok.
Jeg tror ikke den vil overleve i Roskilde fjord, selvom der måske er fisk som den kan spise. Der er
mange garn den kan drukne i og den vil få svært ved selv at finde ud af fjorden med mange smalle
render etc., så jeg kontaktede Falck, Politi og andre myndigheder, men ingen kunne åbenbart rigtig
stille noget op!
I går tirsdag [10. april, 2007] besluttede jeg mig for selv at prøve at lokke den ud af inderfjorden hvis jeg
ellers kunne finde den igen. Jeg ringede til Metro i Glostrup og fik en god prisaftale på 20 kg frisk fisk.
Jeg fik min bror Allan og Sidse med på projektet og sejlede ud og efter kun få minutters sejlads fandt vi
delfinen. Vi begav os nord på og med delfinen konstant bag os, under os og ved siden af os. Den
havde simpelthen forelsket sig i vores hvide, slanke og smukke Ylva sejlbåd! Vi kunne kommunikere
med Delfinen med bankelyde på skroget, hvis den tog nogle afveje. Så dukkede den til overfladen og
rettede kursen ind. Vi smed fisk ud til den, men jeg ved ikke hvor mange af dem (om overhovedet
nogen), som den spiste, men den fulgte os, mens der lugtede af fisk overalt.
Da vi skulle igennem den første meget smalle passage ved Østskovrenden var det som om at den ikke
fik fulgt helt vores kurs og strandede. Den lå halvt oven vande og lavede sideværts bevægelser på det
lave vand. Vi vendte båden og sejlede så tæt vi kunne og snakkede til den og pludselig kom den igen
ud med rigelig med vand under bugen. Vi fortsatte af den snørklede sejlrende og den fulgte pænt med
rundt om sømærkerne og fri af fiskegarnene. Til tider blev den meget social når den svømmede under
båden og bankede ofte hovedet op mod roret for at fortælle at den var her endnu. Når den var tæt
havde vi direkte øjenkontakt med den. Når den til tider var ude af syne, kunne vi blot kigge op på et par
måger, som svævede lige over den hele tiden. De svaner som lå i dens svømmeretning fik voldsom
travlt med at komme på vingerne da de så den store rygfinne komme imod dem.
Efter 3 timers sejlads og svømmen nåede vi broen ved Frederikssund. Brovagten åbnede broklapperne
for os og vi sejlede igennem, men delfinen var åbenbart så glad for det strømmende vand under broen,
at den blot cirklede rundt i vandet her. Om den fangede fisk eller hvad ved jeg ikke, men den fleksible
og velvillige brovagt lukkede ikke broklapper i, da han var bange for at broklappens store skygger ville
gøre den bange! Tålmodige holdende bilister kom dog ud af bilerne i ventetiden og fik set en legende
og måske jagende delfin! Vi fik igen kontakt til delfinen og den fulgte os videre nordpå. Det var begyndt
at blive små mørkt og vi besluttede os for at lægge os op ad en bøje, slukke motoren og håbe på at
delfinen selv ville fortsætte nordpå i det dybere farvand, men nej. Den cirklede troligt rundt om båden
og optrådte for os ved at svømme på siden, på ryggen, halen hævet oven vande, ligge stille i
overfladen og kigge på os som en eller anden form for ”tak for hjælpen”. Jeg fløjtede til den og den
svarede med sin karakteristiske høje delfin gnæggen. Vi kunne have nydt denne fantastiske
stjernestund til næste morgen, men brovagten ringede til os og fortalte at hvis vi skulle tilbage igen var
det snart. Vi sagde farvel til delfinen – startede motoren og håbede på at den ikke fulgte os tilbage
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sydover, men det gjorde den. Vi sejlede med høj fart tilbage under broen, men efter et stykke tid uden
at have observeret den bag os, mente vi at missionen måske var lykkedes. Efter en halv time ringede
brovagten til os og fortalte at Delfinen lå og legede under broen.
Delfinen er glad, virker sund og rask og får vist tilstrækkelig med føde. Nu kan man kun håbe på at den
tager den rigtige 50 % beslutning og svømmer nordpå i stedet for sydpå igen!
Bjørn Kloster

Tirsdag d. 10. april, 2007

Nyt om Rissosdelfinen
Vi har i dag modtaget følgende:
Hej
Jeg så delfnen kl 12 tirsdag den 10. april. Den svømmede helt inde ved molen i vestlige lystbådehavn i
Roskilde. 5 min efter svømmede den ud igen og væk.
Venlig hilsen
Jan Vilhelmsen

Hej alle hvalinteresserede
Jeg har i lørdags d. 07.04. 07 ca. kl. 18,15 observeret Rissosdelfinen svømmende ud for Roskilde
Havn. Den svømmede frem og tilbage ca. 15m fra sagafjord færgen og fortsatte så ud ad fjorden. Det
var prikken over i'et på en perfekt aften i Roskilde fjord og som færing følte man sig ekstra hjemme ved
det flotte sceneri.
Heini Ellingsgaard

Mandag d. 9. april, 2007

Nyt om Rissosdelfinen
Vi har i dag modtaget følgende:

Hej alle hvalinteresserede
Jeg har i dag mandag d. 09.04. 07 mellem kl. 18,00 og 19,00 observeret Rissosdelfinen svømmende
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ud for Roskilde Havn. Den svømmede frem og tilbage mellem Vikingeskibshavnen og Marinaens
yderste bro ca. 10m til 50m ude uden for broerne. Det var en god og flot oplevelse.
Bjarne H. Olsen
Roskilde

Hej,
Jeg har set delfinen i dag kl. 12.45 i indsejlingen til Roskilde havn. Delfinen var fulgt efter en fiskerjolle
ind. Den blev kun kort inde i selve havnen. Fiskerne gik ud igen, men kunne ikke genfinde delfinen.
MVH
Bent Borbholdt Andersen

Fredag d. 6. april, 2007

Rissosdelfinen ud for Jyllinge
Vi har i dag modtaget følgende historie fra onsdag d. 4. april:
Ang. Rissos delfinen i Roskilde Fjord,
Vi havde en spændende kajakoplevelse på Roskilde Fjord onsdag d.4 april kl. ca. 11.30,
Vores plan var at ro til Skuldelev havn fra Jyllinge, vi ror i sejlrenden øst for Lilleø, pludselig ser vi en
stor hvid plamage foran os - det kunne næppe være en sten her i sejlrenden og så hvid - og den
bevæger sig. Vi bliver hurtig klar over at det må være Rissos delfinen - den kredser om os, den er op
flere gange, hvor vi ser den lange finne en halv meter vil jeg tro. På et tidspunkt kommer den helt hen
langs med kajakken, vi kan tydeligt se øjnene og den specielle hovedfacon - hvis jeg havde været
modig kunne jeg klappe den - jeg vil tro den var på længde med min kajak - lidt frygtindgydende. Mon
den ved et uheld kunne vælte mig? vi ror videre efter en stund, men vi bliver nødt til at lægge en ny
plan, det blæser for meget til, at vi kan ro til Skuldelev og vi vender om. På hjemvejen møder vi vores
ven igen, samme sted øst for Lilleø i sejlrenden.
En god oplevelse der gav et sug i maven.
Hilsen
Nina Hansen
Jyllinge.

Torsdag d. 5. april, 2007

Rissosdelfinen ud for Jyllinge
Rissosdelfinen set af Lars Helmsersen i dag kl. 14.00 udfor lystbådehavnen i Jyllinge.
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Kresten Houbo, Jyllinge kom i dag kl. ca. 10:15 i dag i sin 14’ lynæsjolle med påhængsmotor sejlende i
farvandet ud for Strandvejen i Jyllinge, da hen blev opsøgt af rissosdelfinen. Delfinen cirklede omkring
båden i 20 minutter i ind til arms afstand, indtil KH sejlede videre. KH vurderer rygfinnens højde til ca.
40 cm. og dyrets længde til ca. 2 meter. Ud over blåsten mener KH også at kunne høre fløjt eller piben
fra dyret.

Fra Jyllinge har vi modtaget tre mails om observationer af rissosdelfinen onsdag d. 4. april:

P

å vores første sejltur i år med "Sanne af Jyllinge", i dag, onsdag den
4. april 2007 kl. 15.50 fik vi følgeskab af Rissos-delfinen ved siden af
båden ud for Klinten i Jyllinge - kort før indsejlingen til
Jyllinge Lystbådehavn.
Da den lidt senere svømmede op til overfladen så vi tydelige ar-mærker på
rygfinnen.
Det var en stor oplevelse!
Hilsen
Lilian & Bent Nielsen

Vi har en ny observation på rissosdelfinen. Den opholdt sig i sejlrenden ud for den gamle fiskerihavn
i Jyllinge den 4.4.2007 fra kl 12.00 til kl 13.00. Det er muligt at den fortsat har opholdt sig der efter kl
13.00, men der var vi desværre nød til at forlade den.

MVH Jeanne og Gert Langløbet Jyllinge

V

i har i dag set og windsurfet sammen med delfinen i Roskilde ud for
Jyllinge sejlklub.
Bemærk at farvandet er er meget lavt og kun forbundet med en sejlrende i
nord på 6 m bredde og 4 m dybde.
I syd er der kun en 1 til 2 meter vand at svømme på.
Har skrevet et kort indlæg på www.riders.dk, som er windsurfernes forum her
i DK.
Citat:
Et par af vores aktive Young guns skulle ud her til eftermiddag.
Medens der blev rigget til kunne vi se en båd cirkle rundt ud for
sejlklubben. Det viste sig, at de var i fuld gang med at tage fotos af den
delfin som har svømmet rundt i Roskilde fjord den sidste uges tid.
Her kunne vi tydeligt se dens store finne.
Men da der var tale om en delfin og ikke noget "farligt dyr" med mørk
finne;-) kastede de unge mennesker sig ud i dagens træning.
Derefter så vi den kun en enkelt gang i løbet af de 2 timer der blev
sejlet.
se mere på :
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http://www.dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Roskilde/2007/03/29/131829.htm?
wbc_purpose=update+-+81k+eller
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-6535298.html
En sjov dag på vandet
MVH
Oscar , Martin og Lars H.
citat slut.
MVH
Lars Helmersen
Jyllinge

Tirsdag d. 3. april, 2007

Rissosdelfinen nu ved Risø
I Dagbladet Roskilde kan man i dag læse at rissosdelfinen i går aftes blev set lige nord for Risø i
Roskilde Fjord
Læs mere på:
http://www.dagbladetonline.dk/apps/pbcs.dll/article?
AID=/20070403/LN_ROSKILDE/104030199/3000/LOKALE_NYHEDER

Mandag d. 2. april, 2007

Rissosdelfinen i Lejre Vig
Vi har modtaget:
Søndag d. 1-4-07 kl. 13.05 blev Lejre Brandvæsen Station Nord rekvireret af Roskilde Politi, til at
frigøre en delfin som sad fast i noget fiskenet ved Lyndby strand, nær det gule badehus: Der var
alarmeret fra en kajak-roer.
Lejre Brandvæsen satte redningsbåden i vandet og sejlede ud til stedet hvor kajak-roeren var omkring
nogle bundgarnspæle ud fra Lyndby strand, men da Lejre brandvæsen nåede frem, svømmede
delfinen rundt og havde det meget fint: Den var i gang med at spise muslinger som sad fast på de
snore som bundgarnspælene var sat fast med.
Rissos-delfinen var meget nærgående og ikke bange. Den er ca. 3,5 meter lang. Om rissos-delfinen
har siddet fast i bundgarnsnettene er uvist, jeg tog lige et par billeder, og så sejlede vi hjem igen.
mvh. Lasse Christiansen
Lejre Brandvæsen.
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Klik på billederne. Foto: Lasse Christiansen ©

Søndag d. 1. april, 2007

Rissosdelfinen stadig i Lejre Vig
Vi har modtaget:
I dag den 1/4-07 kl. ca. 1510 var vi flere der så en delfin svømme rundt lige uden for
Herslev Strand Sejlklubs havneindløb. Da der er set delfin nogle få sømil fra Herslev de
sidste dage, går jeg ud fra, at der er tale om den samme. Den havde en meget stor sort
rygfinne, som næsten lignede en grinde eller spækhuggers finne, men dog noget mindre.
Delfinen havde øjensynligt fundet et sted, hvor der er fra 1.5 til 3 meter vand, hvor den
kredsede rundt i ca. 10 min. hvorefter vi ikke så, hvor den svømmede hen. Mange sejlere på
havnen og også besøgende på havnen fik mulighed for at se det sjældne syn.
Med venlig hilsen
Niels Wolff

Opdatering af rissosdelfinens rejserute
Mandag d. 26. marts kl. ca. 07.30 blev delfinen set af Karin Kokholm ca. 1 km syd for Kronprins
Frederiks Bro:
"Det var dog en oplevelse. Først troede jeg, det var en tidlig kajak, men pludselig forsvandt den under
vandet. Kom så op igen. Og ved nærmere eftersyn så jeg en meget stor rygfinne og en "havfruehale",
der slog i vandet 3-4 gange."
Venlig hilsen
Karin Kokholm

Lørdag d. 31. marts, 2007

Rissosdelfinen stadig i Lejre Vig
Læs her om "Pelorus Jack" http://en.wikipedia.org/wiki/Pelorus_Jack
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Vi har modtaget:
Hej
Hermed billeder taget 31.03. i Borrevejle vig ud for Hejrevej, overfor Borrevejlecentret. Billederne er
taget ved 10.30 tiden, men vi så den også senere på dagen fra vore kajakker.

Nicky og Poul Erik
Hejrevej

Klik på billederne for at se dem i stort format.
Foto: Nicky og Poul Erik ©

Hej den er her heldigvis endnu 31/3 kl. 20:30, set fra Lyndby Havn. Eet flot syn i aftenskumringen.
Hilsen
Christoffer fra Østergade

Kl ca 19.00 så vi den næsten springe ude af vandet lidt syd for Lyndby.
MVH
Jeanette Herringe

Hej
Her er 3 fotos taget i dag udfor Lindenborg Roklub. Både i går og i dag befandt den sig fra
lidt nord for Lyndby Havn til HELT i bunden af Lejre Vig (store dele af i dag mindre end 100
m fra sydkysten). Hvis man vil se den er det nemmest at starte i Lyndby Havn, finde den med
teleskop eller kikkert og så skifte opholdplads til Lindenborg Roklub eller sommerhusene syd
for Lyndby, hvis den er tættest på et af disse steder. Den kan også være tæt på Lyndby Havn
eller nær kysten overfor (nord for roklubben og ikke nødvendigvis synlig herfra).
mvh
Jan
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Foto: janfrdk@yahoo.dk(c)

Foto: janfrdk@yahoo.dk(c)
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Foto: janfrdk@yahoo.dk(c)

I dag kl. 16.53:
Hej... Rissosdelfinen er stadig i den sydlige del af Borrevejlevig, den svømmer rundt ved de små
holme... der ligger en båd tæt ved den... Sidst set kl. 16.53..
Mvh Simon Bové-Christensen

I dag kl. 12.30 har vi fået melding om, at rissosdelfinen nu er tilbage i den sydlige del af Lejre Vig igen

I dag kl. 11.30 ringede Klaus Hestkjaer fra sin mobiltelefon, og fortalte at rissosdelfinen nu forlod
Borrevejle Vig og svømmede nordpå. Seneste obs. er ca. 1 km nord for Lyndby

I dag kl. 10.30: telefonsamtale med Erling Dreiager, der bekræfter at delfinen er den samme, som er set
på de andre lokaliteter og tidspunkter, med de karakteristiske tegninger på rygfinnen.
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Foto: Erling Dreiager ©

Hej igen
Kl: 8:30 har vi igen for 3. dag i træk set delfinen i Borrevejlevig / Lejrevig mellem Hornsherred siden og
skovholmene. I dag desværre uden billede.
Med venlig Hilsen/kind regards
Lone & Erling Dreiager

I dag kl. 09.45 ringede Klaus Hestkjaer fra sin mobiltelefon og fortalte, at han netop stod og betragtede
rissosdelfinen svømme rundt i Lejre Vig i farvandet mellem Lyndby og Borrevejle Centret. På et
tidspunkt var delfinen så tæt på land, at KH kunne høre blåsten, samt se de karakteristiske hvide
tegninger på rygfinnen.

Fredag d. 30. marts, 2007

Rissosdelfinen stadig i Lejre Vig
Risso Delfinen er igen set her i eftermiddag ca. 12.30-14.15 i Lejre Vig, hvor den svømmede rundt fra
nord for Lyndby havn til langt ned i vigen. Den svømmer konstant rundt og kommer kort varigt op en
gang hvert minut for at ånde – næsten med sekunders præcision men af og til dog med kortere
mellemrum. Som regel bryder alene rygfinnen men ind imellem kommer hoved og ryg også frem – og
enkelte gange ses halen i forbindelse med at den dykker ned.
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Dyret ses fint fra havnen i Lyndby, hvorfra der er et godt overblik over det aktuelle hjørne af Roskilde
Fjord.
Med venlig hilsen.
Uffe Gjøl Sørensen

Hjemmesidebestyrerens kommentar:
De alm. delfiner, vi har haft besøg af i vore farvande de senere år, har alle været lynhurtige og er ofte
sprunget ud af vandet. Rissos’en her er åbenbart noget mere rolig i sine bevægelser – om det er et
dårligt tegn, ved jeg ikke.
Vi prøver at skaffe os en idé om dyrets kondition, og i den forbindelse er det bedste udtryk for dette
overgangen mellem hoved og ryg. Hvis denne overgang er tydelig, er det ofte et fingerpeg om
afmagring, hvorimod det er et tegn på en bedre fodertilstand, hvis hoved og krop flugter i lige linie.

Marsvin i dårlig foderstand – halsen ses tydelig. Foto: Per Schiøtz ©

Marsvin i god foderstand – halsen ses ikke. Foto: Palle Nielsen ©
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Vi har modtaget:
Jeg har hertil morgen set delfinen kl. 9:30 i bunden Borrevejlevig 2-3 km syd for Lyndby havn
Med venlig Hilsen/kind regards
Erling Dreiager
Lyndby

Foto: Erling Dreiager ©

Torsdag d. 29. marts, 2007

Flere detaljer i rissosdelfinens svømmerute
Hvaler.dk har netop modtaget en række billeder af rissosdelfinen taget ud for Frederiksværk fredag d.
23. marts, 2007. Disse fotos bidrager til, at vi nu nøjere kan kortlægge dens færden i Isefjorden.
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Foto: Svend Andersen ©

Foto: Svend Andersen ©

Torsdag d. 29. marts, 2007
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Rissos-delfinen ved Holbæk, Roskilde og i Lejre Vig er den
samme
Vi har modtaget:
Hej
På opfordring har jeg sammenlignet billederne af Rissosdelfin fra den 20. og 27. Jeg mener ikke at der
kan være tvivl om at det drejer sig om samme individ. På billederne fra Roskilde Havn har den en
meget tydelig tegning på højre side. Denne kan desværre ikke ses på Holbæk billederne. Her kan man
derimod se et karakteristisk "tandmærke" på højre forkant af rygfinnen. Dette kan ses meget tydeligt på
foto2 på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. Der er også andre ar der synes identiske, men er mere
usikre.
mvh Ramus

Hjemmesidebestyreren er enig – det er den samme rissosdelfin, hvilket også fremgår af de neden viste
billeder fra Holbæk, Roskilde og Lejre Vig.

Holbæk. Foto: Hasse Rasmussen ©

Roskilde. Foto: Jan Vilhelmsen ©

Roskilde. Foto: Henning Discovery ©

Lejre Vig. Foto: Søren Søndergaard ©

Rissos delfinen kendes på sin høje rygfinne og på sine karakteristiske ridser og ardannelser i huden.
(se Rissos delfin).

Onsdag d. 28. marts, 2007
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Rissosdelfinen - fortsat
Fra Kim Jørgensen har vi i dag onsdag d. 28. marts, 2007 kl. 16:19 fået underretning om, at han har
hjulpet delfinen fri i Borrevejle Vig, og at den nu (sent onsdag eftermiddag) svømmer rundt i farvandet
ud for Borrevejlecentret. KJ nævner i sin mail, at der er en del ørredgarn i dette område.

Fra Jan Vilhelmsen har vi i dag modtaget følgende to billeder taget tirsdag d. 27. marts, 2007 kl. 07.00
af rissosdelfinen i Roskilde Lystbådehavn.
Vi opfordrer hjemmesidens læsere til at sammenligne disse og Henning Discoverys fotos fra Roskilde
med Hasse Rasmussens billeder fra Holbæk d. 20. marts. Er det det samme individ eller er der to
delfiner i farvandet for tiden?

Foto: Jan Vilhelmsen ©
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Foto: Jan Vilhelmsen ©

Rissosdelfinen i Roskilde lystbådehavn, fortsat
Vi har modtaget
Hej alle
Her er de bedste billeder som jeg tog tirsdag morgen. Spændende hvis den bliver observeret igen et
eller andet sted.
mvh Henning Discovery
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Copyright: Henning Discovery ©
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Copyright: Henning Discovery ©

Copyright: Henning Discovery ©
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Tirsdag d. 27. marts, 2007

Rissosdelfinen i Roskilde lystbådehavn
Vi har modtaget:
Hej
Jeg har her til morgen 27 marts kl. 7:00 til 7:30 set rissosdelfinen inde i lystbådehavnen i Roskilde. Det
ser ikke ud til, at den kan finde ud.
Hilsen
Jan Vilhelmsen
Roskilde

Rissosdelfinen nu ud for Roskilde
Her til morgen ringede Orla H. Kristensen, Roskilde til Zoologisk Museum i København
og fortalte, at rissosdelfinen nu svømmer roligt rundt udenfor havnebassinet i Roskilde.
Orla H. Kristensen observerede den tidligt i morges fra ca. 6.40 og frem til lidt over 7,
hvor han kørte derfra. På dette tidspunkt var den der stadig.

Mandag d. 26. marts, 2007

Rissosdelfinen – fortsat
Fra Jens Peter Baltsersen, Slangerup har vi fået underretning om, at rissosdelfinen (se under 20.
marts, 2007 længere nede på siden) er set søndag d. 25. marts om formiddagen indtil kl. 12.30 nær
udløbet af Græse Å ved Frederikssund i Roskilde Fjord.

Tirsdag d. 20. marts, 2007

Rissos delfin i Holbæk Fjord
I dag har vi fået underretning om, at en rissos delfin (se Rissos delfin) har været strandet, men er blevet
hjulpet ud på dybt vand igen i bunden af Holbæk Fjord.
Vi afventer nærmere oplysninger om tid og sted samt tilladelse til at bringe de flotte billeder af delfinen.
Kl. 15.30:
Hjemmesidebestyreren har nu haft kontakt til Hasse Rasmussen, Holbæk, som opdagede Rissos
delfinen under sin løbetur i morges kl. 07.00.
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HR beretter, at han hentede sine waders og gik ud for at hjælpe dyret, der lå på lavt vand ud for
Kærsangervej i Holbæk. Efter at være hjulpet fri af grunden, svømmede delfinen ud på dybere vand og
forsvandt mod øst.
Vi håber, at delfinen finder ud af Isefjorden igen, men opfordrer alligevel alle, der færdes ved fjorden, til
at holde øje med om delfinen skulle strande igen. Skulle dette ske bedes man kontakte Skov &

Naturstyrelsen, Odsherred Statsskovdistrikt, tlf. 59 32 80 16, eller Hans Baagøe,
Zoologisk Museum, Kbh. direkte tlf. 35 32 10 79, mobil: 40 76 25 47. Yderligere kan man
altid kontakte ”hvaler.dk” på vagttelefonen 21 21 87 63.

Foto: Hasse Rasmussen ©
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Foto: Hasse Rasmussen ©

Foto: Hasse Rasmussen ©

Rissos delfinen kendes på sin høje rygfinne og på sine karakteristiske ridser og ardannelser i huden.
(se Rissos delfin).
Læs mere på http://www.skovognatur.dk/Nyheder/200307_Delfin.htm
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