
Massale sterfte van dieren: 

 

17 april 2015 - Honderden dode vissen aanspoelen op Nonnen 'Island in Quebec, Canada. 

17 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Bangalore, India. 

15 april 2015 - Duizenden vissterfte als gevolg van algen in Norfolk, Engeland. 

15 april 2015 - Massive afsterven van vissen in een reservoir in Longyan City, China. 

14 April 2015 - 32,4 TON van dode vissen aanspoelen in Rio de Janeiro, Brazilië.Fish doden 

in Rio 

14 april 2015 - Honderden dode vissen zwerfvuil vijvers over noordelijk Pennsylvania in 

Amerika. 

14 april 2015 - 200.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Telangana, 

India. 

13 april 2015 - Honderden vogels gedood in hagelstorm in Ahmedabad, India. 

13 april 2015 - 20.000 vogels doden, 180.000 om gedood te worden als gevolg van de 

vogelgriep in Wisconsin, Amerika. 

13 april 2015 - Honderden dode vissen spoelen aan op een meer in Connecticut, Amerika. 

12 april 2015 - Massive afsterven van kwallen aangespoeld op Rockaway Beach, Oregon, 

Amerika. 

12 april 2015 - Honderdduizenden vissen zijn plotseling overleden in visvijvers in 

Guangdong, China. 

11 April 2015 - 150 dolfijnen gestrand, meerderheid dood op een strand in Japan.Dead 

dolfijnen in Japan 

11 april 2015 - 1,2 miljoen vogels doden als gevolg van de vogelgriep, 'wetenschappers een 

raadsel', in Midwest Amerika. 

10 april 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Deli Serdang, Indonesië. 

9 april 2015 - 2.440 vogels dood als gevolg van de vogelgriep op een boerderij in Maradi, 

Niger. 

8 april 2015 - 139.000 runderen en 3,88 miljoen dieren gedood sinds december als gevolg 

van de ziekte in Zuid-Korea. 

8 april 2015 - vissterfte rommel vijvers in het westen van New York, Amerika. 

8 april 2015 - Honderden dode vissen lijn vijvers in heel Massachusetts, Amerika. 

8 april 2015 - 40.000 kippen dood in Muritiba en Varzedo, Brazilië. 

7 april 2015 - 600+ Water vogels dood aangetroffen op een meer in Noord-Dakota, Amerika. 

7 april 2015 - 7500 kalkoenen doden als gevolg van de vogelgriep in Ontario, Canada. 

7 april 2015 - 5000 dode vissen gevonden drijvend in een vijver in Lampang, ailand. 

6 april 2015 - 7600 Ganzen doden als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, China. 

6 april 2015 - Massale vissterfte in Kolleru Lake in India. 

6 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in de Kali Bein in India. 

6 april 2015 - 12.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Noord-Brabant, 

Nederland. 

6 april 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de rivier de Taag in Portugal. 

5 april 2015 - Massa's van dode vissen gevonden in mangroven in Santos, Brazilië. 

4 april 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in de rivier de Tonto in Mexico. 

4 april 2015 - 55.000 vogels gedood als gevolg van de ziekte in het noordelijke district van 

Israël. 

3 april 2015 - Fish doden gevonden in La Cienaga dam in Argentinië. 

3 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden in Belehem Township vijver, 'nog nooit 

eerder tegengekomen' in Pennsylvania, Amerika. 



3 april 2015 - Duizenden dode vissen gevonden drijvende off Lantau Island, China.Dead vis 

in Lantau 

2 april 2015 - afsterven van zeevogels langs Seward Stad kust, 'zeer dun en uitgehongerd' in 

Alaska, Amerika. 

2 april 2015 - Ton van vis sterft plotseling in een vijver in Hai Duong, Vietnam. 

2 april 2015 - Vissterfte in Wascana Lake in Regina, Canada. 

2 april 2015 - 53.000 kalkoenen gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in Zuid-

Dakota, Amerika. 

2 april 2015 - Duizenden 'blauwe knop kwallen' aanspoelen op Pensacola Beach, Florida, 

Amerika. 

1 april 2015 - 75.000 vogels doden na zware regenval in Chimborazo, Ecuador. 

1 april 2015 - Ton van vissen zijn gestorven in viskwekerijen langs een rivier in Saraburi, 

ailand. 

1 april 2015 - Dode vissen aanspoelt op het strand voor de afgelopen week in een meer in New 

Jersey, Amerika. 

1 april 2015 - Honderden dode vissen aanspoelen langs Elizabe rivier in Virginia, Amerika. 

1 april 2015 - Major vis doden gevonden in een kanaal in Portmore, Jamaica. 

31 maart 2015 - Grote afsterven van merels in de buurt van Picher in Oklahoma, Amerika. 

31 maart 2015 - 5.800 vogels dood als gevolg van de vogelgriep in Gaza, Palestina. 

31 maart 2015 - Honderden 'sterven plotseling' kippen in Kulon Progo, Indonesië. 

30 maart 2015 - Massa afsterven van sint-jakobsschelpen in de baai van Pisco-Paracas, Peru. 

30 maart 2015 - 4000 + kippen zijn gestorven als gevolg van de vogelgriep in Agra, India. 

30 maart 2015 - Honderdduizenden vissen zijn gestorven in een viskwekerij in Zuid Bangka, 

Indonesië. 

30 maart 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen aanspoelen in Sao Pedro da Aldeia, Brazilië. 

29 maart 2015 - 4 ton vis dood aangetroffen in vijvers in Xiangtan, China. 

28 maart 2015 - Honderdduizenden dode vissen aanspoelen in Santa Marta, Dode vissen in 

Santa MartaColombia. 

28 maart 2015 - 22.000 vogels dood, 80.000+ te worden gedood als gevolg van het uitbreken 

van de vogelgriep in Minnesota, Amerika. 

28 Maart 2015-  100 Pelikanen dood gevonden 'als gevolg van de vogelgriep in de Donau 

Delta, Roemenië. 

27 maart 2015 - Fish doodt blijven aanspoelen langs de rivier de Derwent in Tasmanië, 

Australië. 

27 maart 2015 - Massa's van dode vissen aanspoelen in een reservoir in de provincie Guangxi, 

China. 

27 maart 2015 - 22.000 kippen gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in 

Tzummarum, Nederland. 

26 maart 2015 - 60.000 dode vissen 'een mysterie' in Ormelle, Italië. 

26 maart 2015 - Grote vissterfte in Spencer meer in Ohio, Amerika. 

26 maart 2015 - Grote vissterfte in een rivier en de lagune in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. 

25 maart 2015 - Zeevogels dood aangetroffen, 'magen bezaaid met plastic' op Isle of mei in 

Schotland. 

25 maart 2015 - Massa afsterven van vis in Madison meer, Ohio, Amerika. 

24 Maart 2015-  21 Pelikanen dood gevonden 'als gevolg van de vogelgriep in Srebarna, 

Bulgarije. en hier 

24 maart 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in de Vam Co Dong River, Vietnam. 

23 Maart 2015 - 20 walvissen gestrand, 12 doden in Bunbury Harbour, Australië. 



21 maart 2015 - 80 ton vis zijn gestorven in een dam in Campoalegre, Colombia. 

20 maart 2015 - afsterven van Ganzen 'als gevolg van strenge winter' in heel Rhode Island in 

Amerika. 

20 maart 2015 - Honderden dode vissen afwas elke dag om Geist Reservoir in Indiana, 

Amerika. 

20 maart 2015 - 1500 vee doden als gevolg van droogte in Bosconia, Colombia. 

20 maart 2015 - Vissterfte op het meer Jacqueline in Las Vegas, Amerika. 

19 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden die een deel van de rivier de Kerian in Dode 

vissen in MalaysiaMalaysia. 

19 maart 2015 - Honderden eenden, andere vogels en paling dood gevonden 'wegens ziekte' 

in West Aukland, Nieuw-Zeeland. 

19 maart 2015 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht in Hefei, China. 

18 maart 2015 - 50 ton vis zijn omgekomen in een meer in Dong Nai Province, Vietnam. 

18 maart 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een beek in Kielce, Polen. 

18 maart 2015 - Honderden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in anh Hoa, Vietnam. 

18 maart 2015 - Honderden dode vissen en een dolfijn wassen langs een strand in de Outer 

Banks, N.Carolina, Amerika. 

18 maart 2015 - Massa's van dode vissen blijven aanspoelen in Montevideo, Uraguay. 

17 maart 2015 - 2.000 + sneeuw ganzen doodvallen van hemel in Idaho, Amerika. 

17 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal in Tampico, Mexico. 

16 maart 2015 - Honderden vogels dood uit de vogelgriep in Amei, India. 

16 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Kota Kinabalu, Maleisië. 

15 maart 2015 - Massa afsterven van vee als gevolg van droogte in Araucania, Chili. 

15 maart 2015 - Massa's van dode vissen verschijnen weer aan de oevers van het meer van 

San Roque in Cordoba, Argentinië. 

15 Maart 2015 - 55 dolfijnen en 4 zeeleeuwen dood aangetroffen op een strand in San Felipe, 

Mexico.55 Dolfijnen doden in Mexico 

15 maart 2015 - Honderden dode vissen aanspoelen langs Chesapeake Canal in Amerika. 

15 maart 2015 - Massive afsterven van vissen in een meer in Xiamen, China. 

14 maart 2015 - Massive afsterven van Zalm voorkomende in de Marlborough Sounds, 

Nieuw-Zeeland. 

13 maart 2015 - 80.000 vogels gedood als gevolg van meer uitbraken van vogelgriep in 

Taiwan, China. 

13 Maart 2015 - 50 vee gestorven 'mysterieuze' veroorzaken van shock in een dorp in het 

oosten van Botswana. 

13 maart 2015 - Grote afsterven van vissen in een meer 'wegens ziekte' in Reeuwijk, 

Nederland. 

12 maart 2015 - 40.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Arkansas, 

Amerika. 

12 maart 2015 - 30.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Barneveld, Nederland. 

12 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Yate, Nieuw-

Caledonië. 

11 maart 2015 - honderden tonnen mosselen zijn afgestorven, 'nog nooit gebeurd als dit' in 

Ha Tinh, Vietnam. 

11 maart 2015 - 200 + TON van dode vissen aanspoelen langs de kust van Montevideo, 200 

ton dode vis in UraguayUraguay. 

10 maart 2015 - Grote afsterven van eenden in de winter op Long Island, New York, Amerika. 

10 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een vijver in Uppsala, Zweden. 



10 maart 2015 - Tienduizenden vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in 

Missouri, Amerika. 

9 maart 2015 - Honderden dode schildpadden, plus honderden dode vissen gevonden in 

Bocas del Toro, Panama. 

9 maart 2015 - 250.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Monywa, Myanmar. 

9 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden op een strand in Tolu, Colombia. 

9 Maart 2015 - 19 dode schildpadden gevonden op Pulau Tiga eiland in Maleisië. 

9 maart 2015 - 100+ vee gestorven 'vanwege vermoedelijke gras vergiftiging' in Gujarat, 

India. 

9 maart 2015 - 10.000 vissen zijn gestorven in viskwekerijen in Sikao, ailand. 

8 Maart 2015 - 550 dode dieren (voornamelijk herten) gevonden, 'als gevolg van sneeuw en 

kou' in León, Spanje. 

7 maart 2015 - 1450 Zeeleeuw pups hebben aangespoeld dit jaar ziek en sterven - in 

Californië, Amerika 'mogelijk 10.000 gestorven'. 

7 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen in nieuwe sterven af in Lim Chu Kang, 

Singapore. 

6 maart 2015 - 600 ton dode vissen als gevolg van algen in viskwekerijen in het oosten van 

Singapore. 

6 maart 2015 - Massive afsterven van garnalen, 'oorzaak onbekend' in Aroor, India. 

6 maart 2015 - 15.000 kalkoenen doden als gevolg van de vogelgriep in Minnesota, Amerika. 

6 maart 2015 - Honderden koeien dood zijn als gevolg van droogte in het zuiden van 

Ecuador. 

6 maart 2015 - 10.000 + vee doden door overstromingen van de rivier de Ebro in Spanje. 

5 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen op de stranden in Buenos Aires, 

Argentina.Fish dode in Argentinië 

5 Maart 2015 - 12 schildpadden gestrand, 3 doden, op een strand in Abruzzo, Italië. 

5 maart 2015 - 9,000+ vogels zijn gestorven als gevolg van een andere vogelgriep uitbraak in 

Bauchi, Nigeria. 

5 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen langs de Derwent rivier in Tasmanië, 

Australië. 

5 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in Cabo Frio, Brazilië. 

5 maart 2015 - 1100 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep uitbraak in Mekong Delta, 

Vietnam. 

4 Maart 2015 - 4,17 MILJOEN vogels zijn gedood sinds januari als gevolg van de vogelgriep in 

Taiwan, China. 

4 Maart 2015 - 300 Sneeuw Ganzen hebben deze winter overleden als gevolg van ziekte in 

Illinois, Amerika. 

4 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden op de kust van Oost-Java, Indonesië. 

4 maart 2015 - 23.500 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Schwanewede, 

Duitsland. 

4 maart 2015 - INFO: 30 dolfijnen / walvissen en 54 schildpadden spoelen aan dood tijdens 

2014 in Abruzzo, Italië. 

3 maart 2015 - 'Veel' van dode schildpadden gevonden op een strand in Piaçabuçu, Brazilië. 

3 maart 2015 - Duizenden dode vissen, plus dode eenden gevonden in een lagune in Buenos 

Aires, Argentinië. 

3 maart 2015 - Grote afsterven van vis 'te wijten aan het koude weer' op 3 locaties in Nova 

Scotia, Canada. 

3 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Hainan, China. 



2 maart 2015 - 100.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Fuzesgyarmat, 

Hongarije. 

2 maart 2015 - Duizenden tonnen schelpdieren hebben off stierf tijdens afgelopen jaren in 

Whangarei Harbour, Nieuw-Zeeland. 

2 Maart 2015 - 3 dode walvissen gevonden aangespoeld in Chennai, India. 

2 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Aguascalientes, Mexico. 

2 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld langs de Columbia River in 

Portland, Amerika. 

1 maart 2015 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht in Tennessee, Amerika. 

1 maart 2015 - Massa's van verschillende zeedieren zijn aangespoeld dood op Pasir Ris strand 

in Dead wezens SingaporeSingapore. 

1 maart 2015 - Massa afsterven van vissen en reptielen te wijten aan brandstofleiding barsten 

in Tabasco, Mexico. 

28 februari 2015 - 100 dode of stervende schildpadden gevonden in de rivier de Bellinger in 

NSW, Australië. 

28 februari 2015 - 97 dode zeevogels gevonden langs de stranden van de Noord-Oost kust van 

Frankrijk. 

28 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden aan de oever van een rivier in Uttar 

Pradesh, India. 

27 februari 2015 - 10.000 vogels doden, 23.000 doden als gevolg van de vogelgriep in 

Monywa, Myanmar. 

26 februari 2015 - Vissterfte in 2 boerderij vijvers in La Union, Filippijnen. 

25 februari 2015 - 5000 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Jigawa, Nigeria. 

25 februari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden, 'geen verklaring' in de haven van 

Wolfersdorf, Frankrijk. 

25 februari 2015 - 500 stuks vee doden uit aardverschuivingen in het noordoosten van 

Afghanistan. 

24 februari 2015 - Massa's van dode vissen gevonden drijvend in Guanabara Bay, 

Brazilië.Dead vis in Brazilië 

24 februari 2015 - Tientallen dode zeeleeuwen gevonden op stranden in Malibu, Californië, 

Amerika. 

24 februari 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen langs Runmaro Island, "dit nooit 

eerder gezien 'in Zweden. 

24 februari 2015 - 130 Vogels levend verbrand terwijl het vliegen over zonne-boerderij in 

Nevada, Amerika. 

24 februari 2015 - 50+ dode vogels gevonden langs de waterwegen in Kapiti, Nieuw-Zeeland. 

23 februari 2015 - 2500 vee doden als gevolg van 'onbekende ziekte' in Pariang County, Zuid-

Soedan. 

23 februari 2015 - 21.000 eenden gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in Bekes, 

Hongarije. en hier 

23 februari 2015 - vis te doden die zich voordoen voor de kust van Pasir Ris, Singapore. 

23 februari 2015 - Massa afsterven van vissen gevonden drijvend in de Golf van Iskenderun, 

Turkije. 

22 februari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in de rivier de Ganges, India. 

21 februari 2015 - Duizenden dode krabben aanspoelen op Balboa Island, Californië, 

Amerika. 

20 februari 2015 - 3000 vogels zijn overleden als gevolg van een uitbraak van de vogelgriep 

in Katsina State, Nigeria. 



19 februari 2015 - 800+ (misschien duizenden) van dode schildpadden spoelen aan langs 

Odisha (anders dan vorig jaar incident) in India. 

19 februari 2015 - 150-200 Rendier doden na lawine in Trollheimen, Noorwegen.Dead 

Rendier in Noorwegen 

19 februari 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de rivier Uraguay in Argentinië. 

19 februari 2015 - 417.041 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in heel Nigeria. 

18 februari 2015 - 100.000 vogels doden, meer geruimd in de laatste uitbraak van vogelgriep 

in Taiwan, China. 

18 februari 2015 - Tientallen zwanen gevonden dode en meer stervenden op Snoqualmie 

rivier in Washington, Amerika. 

18 februari 2015 - afsterven van vissen in Araruama Lagoon in Rio de Janeiro, Brazilië. 

18 februari 2015 - INFO: Spike in zieke en stervende vleermuizen 'vonken concern' in 

Broome, Australië. 

18 februari 2015 - Honderden vissen 'plotseling sterven' in Georges River, 'onbekende reden' 

in NSW, Australië. 

17 februari 2015 - 500 schapen zijn overleden aan de ziekte in Salento, Italië. 

17 februari 2015 - Vissterfte ontdekt in de Baai van Manilla, Filippijnen. 

16 februari 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in een dam in Castelo Branco, 

Portugal. 

16 februari 2015 - 4500 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bauchi, Nigeria. 

16 februari 2015 - grote vis doden gevonden in een kreek in de Haute-Saône, Frankrijk. 

14 februari 2015 - 1 van elke 3 jonge zeehonden geboren afgelopen zomer zijn al overleden in 

Californië, Amerika. 

14 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Bongouanou, 

Ivoorkust (Afrika). 

14 februari 2015 - 140 Walvissen doden na 198 raken gestrand bij Farewell Spit, Gestrande 

walvissen Nieuw ZeelandNieuw Zeeland. 

14 februari 2015 - Tientallen dode vogels in de omgeving van Lake Rotorua in Nieuw-

Zeeland. 

13 februari 2015 - Tientallen tonnen dode vis 'is een mysterie' in Singkarakmeer, Indonesië. 

11 februari 2015 - 200 ton rotszeekreeften doden als gevolg van 'schadelijke algen' voor de 

kust van Zuid-Afrika. 

11 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Santa Catarina, Brazilië. 

11 februari 2015 - Massa vissterfte in het Nassermeer in Soedan. 

11 februari 2015 - Honderden dode vissen en vogels gevonden in een lagune in Algemeen 

Baldissera, Argentinië. 

10 februari 2015 - 2 Schildpadden dood aangetroffen, 80 doden sinds januari langs de 

Adriatische kust van Italië. 

10 februari 2015 - Honderden koeien zijn gestorven als gevolg van industriële vervuiling in 

Cosoleacaque, Mexico. 

10 februari 2015 - Duizenden dode zeesterren aanspoelen op Isle of Palms in S.Carolina, 

Amerika. 

9 februari 2015 - 7.000+ Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Hunan, China.Dead 

Zeester in S.Carolina 

8 februari 2015 - Duizenden duiven sterven in Californië, Amerika. 

7 februari 2015 - 38 dolfijnen gestrand, 12 doden in een lagune in Gaafu Dhaalu Atoll, 

Malediven. 

7 februari 2015 - Massa's van dode vissen aanspoelen langs stranden in Buenos Aires, 



Argentinië. 

7 februari 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Fuzhou, China. 

7 februari 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in Bhogavatî rivier in India. 

7 februari 2015 - 70 Monkeys dood gevonden in heel Kheragarh in India. 

6 februari 2015 - Massale vissterfte voorkomende langs de rivier de Tebicuary in Paraguay. 

5 februari 2015 - Honderden dieren gedood door een storm in Punta del Agua, Argentinië. 

5 februari 2015 - Honderden dode vissen lijken, 'waardoor zorg' in de Zwarte rivier in 

Argentinië. 

4 februari 2015 - 1,07 MILJOEN ganzen gedood (meer dan de helft van de ganzen populatie) 

als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, China. 

4 februari 2015 - 20.000 Kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Plateau State, 

Nigeria. 

4 februari 2015 - 16,5 ton vis 'die plotseling' in Lake Maninjau, Indonesië. 

4 februari 2015 - 33 Walvissen en dolfijnen aangespoeld dit jaar al, in Ierland 'we hebben nog 

nooit zoveel strandingen'. 

4 februari 2015 - 45 dode ganzen gevonden 'vanwege fatale crash landing' in de Hoeksche 

Waard, Nederland. 

3 februari 2015 - 135 schildpadden dood aangetroffen tussen december en januari, 'een zeer 

zorgwekkende situatie' in Emilia-Romagna, Italië. 

3 februari 2015 - Duizenden dode zeesterren spoelen aan op een strand in Abergele, 

Wales.Dead Zeester in Wales 

3 februari 2015 - 2.000 + Zeester wassen dode langs Padre Island in Texas, Amerika. 

3 februari 2015 - 10.000 Kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Hampshire, 

Engeland. 

2 februari 2015 - Duizenden vogels sterven aan de ziekte bij Walker Lake in Nevada, 

Amerika. 

2 februari 2015 - 3000 vissen dood aangetroffen in Collie Rivier in West-Australië. 

2 februari 2015 - massief afsterven van vissen in een rivier in Istanbul, Turkije. 

2 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in de rivier de Mississippi in 

Iowa, Amerika. 

2 februari 2015 - 37.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de buurt van Netanya, 

Israël. 

2 februari 2015 - 50.000 vissen dood als gevolg van afvalwater vervuiling in Cartagena, 

Colombia. 

1 februari 2015 - INFO: 67 zieke Zeeleeuwen aangespoeld al dit jaar, 'geen spier, geen vet, vel 

over been', 'het is een echte schok' in Californië, Amerika. 

1 februari 2015 - 10 dode walvissen in de afgelopen maand 'baffle wetenschapper' langs de 

zuidkust van Australië. 

31 januari 2015 - 150 schildpadden dood gevonden langs stranden in Baja California, 

Mexico.Dead Schildpadden in Mexico 

30 januari 2015 - INFO: 8 miljoen + dieren stierven in 2014 alleen al uit voertuigen in België. 

30 januari 2015 - Honderden vogels sterven 'een mysterie' in El Reno, Oklahoma, Amerika. 

29 januari 2015 - 5000 Vogels te worden gedood als gevolg van de vogelgriep in de staat 

Washington, Amerika. 

28 januari 2015 - 60.000 vissen dood als gevolg van vervuiling in een kanaal in 

Leicestershire, Engeland. 

28 januari 2015 - Grote afsterven van vissen in een vijver in Ambikapur, India. 

28 januari 2015 - 16 koeien gedood door bliksem in Botucatu, Brazilië. 



27 januari 2015 - 450 Kalkoenen dood, 8000 geruimd wegens vogelgriep in Kollam, India. 

27 januari 2015 - massale strandingen van dolfijnen, 4 of 5 dode langs stranden in 

Pangasinan, Filippijnen. 

27 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden langs de rivier Ngaso in Indonesië. 

26 januari 2015 - Honderden zeevogels dood aangetroffen op een strand in het noorden van 

IJsland. 

26 januari 2015 - 350 schildpadden aangespoeld dood tijdens afgelopen 2 maanden is 

zorgwekkend 'langs Rio Grande do Sul, Brazilië. 

26 januari 2015 - 300 dieren dood 'vanwege hagelbui' in Ivaiporã, Brazilië. 

26 januari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in een dam in Apodaca, Mexico. 

26 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Saint-Loup-de-Gonois, 

Frankrijk. 

24 januari 2015 - 40.000 kalkoenen gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in Sharon 

regio, Israël. 

24 januari 2015 - 4 ton vis sterft plotseling in visvijvers in Guangzhou, China. 

23 januari 2015 - 10.000 dode vissen aangetroffen in de rivier de Lujan in Argentinië. 

23 januari 2015 - 5.000+ dode vissen in Oyster Creek in New Jersey, Amerika. 

23 januari 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen gevonden langs een estuarium in Bay of 

Plenty, Nieuw-Zeeland. 

17 april 2015 - Honderden dode vissen aanspoelen op Nonnen 'Island in Quebec, Canada. 

17 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Bangalore, India. 

15 april 2015 - Duizenden vissterfte als gevolg van algen in Norfolk, Engeland. 

15 april 2015 - Massive afsterven van vissen in een reservoir in Longyan City, China. 

14 April 2015 - 32,4 TON van dode vissen aanspoelen in Rio de Janeiro, Brazilië.Fish doden 

in Rio 

14 april 2015 - Honderden dode vissen zwerfvuil vijvers over noordelijk Pennsylvania in 

Amerika. 

14 april 2015 - 200.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Telangana, 

India. 

13 april 2015 - Honderden vogels gedood in hagelstorm in Ahmedabad, India. 

13 april 2015 - 20.000 vogels doden, 180.000 om gedood te worden als gevolg van de 

vogelgriep in Wisconsin, Amerika. 

13 april 2015 - Honderden dode vissen spoelen aan op een meer in Connecticut, Amerika. 

12 april 2015 - Massive afsterven van kwallen aangespoeld op Rockaway Beach, Oregon, 

Amerika. 

12 april 2015 - Honderdduizenden vissen zijn plotseling overleden in visvijvers in 

Guangdong, China. 

11 April 2015 - 150 dolfijnen gestrand, meerderheid dood op een strand in Japan.Dead 

dolfijnen in Japan 

11 april 2015 - 1,2 miljoen vogels doden als gevolg van de vogelgriep, 'wetenschappers een 

raadsel', in Midwest Amerika. 

10 april 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Deli Serdang, Indonesië. 

9 april 2015 - 2.440 vogels dood als gevolg van de vogelgriep op een boerderij in Maradi, 

Niger. 

8 april 2015 - 139.000 runderen en 3,88 miljoen dieren gedood sinds december als gevolg 

van de ziekte in Zuid-Korea. 

8 april 2015 - vissterfte rommel vijvers in het westen van New York, Amerika. 

8 april 2015 - Honderden dode vissen lijn vijvers in heel Massachusetts, Amerika. 



8 april 2015 - 40.000 kippen dood in Muritiba en Varzedo, Brazilië. 

7 april 2015 - 600+ Water vogels dood aangetroffen op een meer in Noord-Dakota, Amerika. 

7 april 2015 - 7500 kalkoenen doden als gevolg van de vogelgriep in Ontario, Canada. 

7 april 2015 - 5000 dode vissen gevonden drijvend in een vijver in Lampang, ailand. 

6 april 2015 - 7600 Ganzen doden als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, China. 

6 april 2015 - Massale vissterfte in Kolleru Lake in India. 

6 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in de Kali Bein in India. 

6 april 2015 - 12.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Noord-Brabant, 

Nederland. 

6 april 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de rivier de Taag in Portugal. 

5 april 2015 - Massa's van dode vissen gevonden in mangroven in Santos, Brazilië. 

4 april 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in de rivier de Tonto in Mexico. 

4 april 2015 - 55.000 vogels gedood als gevolg van de ziekte in het noordelijke district van 

Israël. 

3 april 2015 - Fish doden gevonden in La Cienaga dam in Argentinië. 

3 april 2015 - Honderden dode vissen gevonden in Belehem Township vijver, 'nog nooit 

eerder tegengekomen' in Pennsylvania, Amerika. 

3 april 2015 - Duizenden dode vissen gevonden drijvende off Lantau Island, China.Dead vis 

in Lantau 

2 april 2015 - afsterven van zeevogels langs Seward Stad kust, 'zeer dun en uitgehongerd' in 

Alaska, Amerika. 

2 april 2015 - Ton van vis sterft plotseling in een vijver in Hai Duong, Vietnam. 

2 april 2015 - Vissterfte in Wascana Lake in Regina, Canada. 

2 april 2015 - 53.000 kalkoenen gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in Zuid-

Dakota, Amerika. 

2 april 2015 - Duizenden 'blauwe knop kwallen' aanspoelen op Pensacola Beach, Florida, 

Amerika. 

1 april 2015 - 75.000 vogels doden na zware regenval in Chimborazo, Ecuador. 

1 april 2015 - Ton van vissen zijn gestorven in viskwekerijen langs een rivier in Saraburi, 

ailand. 

1 april 2015 - Dode vissen aanspoelt op het strand voor de afgelopen week in een meer in New 

Jersey, Amerika. 

1 april 2015 - Honderden dode vissen aanspoelen langs Elizabe rivier in Virginia, Amerika. 

1 april 2015 - Major vis doden gevonden in een kanaal in Portmore, Jamaica. 

31 maart 2015 - Grote afsterven van merels in de buurt van Picher in Oklahoma, Amerika. 

31 maart 2015 - 5.800 vogels dood als gevolg van de vogelgriep in Gaza, Palestina. 

31 maart 2015 - Honderden 'sterven plotseling' kippen in Kulon Progo, Indonesië. 

30 maart 2015 - Massa afsterven van sint-jakobsschelpen in de baai van Pisco-Paracas, Peru. 

30 maart 2015 - 4000 + kippen zijn gestorven als gevolg van de vogelgriep in Agra, India. 

30 maart 2015 - Honderdduizenden vissen zijn gestorven in een viskwekerij in Zuid Bangka, 

Indonesië. 

30 maart 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen aanspoelen in Sao Pedro da Aldeia, Brazilië. 

29 maart 2015 - 4 ton vis dood aangetroffen in vijvers in Xiangtan, China. 

28 maart 2015 - Honderdduizenden dode vissen aanspoelen in Santa Marta, Dode vissen in 

Santa MartaColombia. 

28 maart 2015 - 22.000 vogels dood, 80.000+ te worden gedood als gevolg van het uitbreken 

van de vogelgriep in Minnesota, Amerika. 

28 Maart 2015 - 100 Pelikanen dood gevonden 'als gevolg van de vogelgriep in de Donau 



Delta, Roemenië. 

27 maart 2015 - Fish doodt blijven aanspoelen langs de rivier de Derwent in Tasmanië, 

Australië. 

27 maart 2015 - Massa's van dode vissen aanspoelen in een reservoir in de provincie Guangxi, 

China. 

27 maart 2015 - 22.000 kippen gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in 

Tzummarum, Nederland. 

26 maart 2015 - 60.000 dode vissen 'een mysterie' in Ormelle, Italië. 

26 maart 2015 - Grote vissterfte in Spencer meer in Ohio, Amerika. 

26 maart 2015 - Grote vissterfte in een rivier en de lagune in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika. 

25 maart 2015 - Zeevogels dood aangetroffen, 'magen bezaaid met plastic' op Isle of mei in 

Schotland. 

25 maart 2015 - Massa afsterven van vis in Madison meer, Ohio, Amerika. 

24 Maart 2015 - 21 Pelikanen dood gevonden 'als gevolg van de vogelgriep in Srebarna, 

Bulgarije. en hier 

24 maart 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in de Vam Co Dong River, Vietnam. 

23 Maart 2015 - 20 walvissen gestrand, 12 doden in Bunbury Harbour, Australië. 

21 maart 2015 - 80 ton vis zijn gestorven in een dam in Campoalegre, Colombia. 

20 maart 2015 - afsterven van Ganzen 'als gevolg van strenge winter' in heel Rhode Island in 

Amerika. 

20 maart 2015 - Honderden dode vissen afwas elke dag om Geist Reservoir in Indiana, 

Amerika. 

20 maart 2015 - 1500 vee doden als gevolg van droogte in Bosconia, Colombia. 

20 maart 2015 - Vissterfte op het meer Jacqueline in Las Vegas, Amerika. 

19 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden die een deel van de rivier de Kerian in Dode 

vissen in MalaysiaMalaysia. 

19 maart 2015 - Honderden eenden, andere vogels en paling dood gevonden 'wegens ziekte' 

in West Aukland, Nieuw-Zeeland. 

19 maart 2015 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht in Hefei, China. 

18 maart 2015 - 50 ton vis zijn omgekomen in een meer in Dong Nai Province, Vietnam. 

18 maart 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in een beek in Kielce, Polen. 

18 maart 2015 - Honderden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in anh Hoa, Vietnam. 

18 maart 2015 - Honderden dode vissen en een dolfijn wassen langs een strand in de Outer 

Banks, N.Carolina, Amerika. 

18 maart 2015 - Massa's van dode vissen blijven aanspoelen in Montevideo, Uraguay. 

17 maart 2015 - 2.000 + sneeuw ganzen doodvallen van hemel in Idaho, Amerika. 

17 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal in Tampico, Mexico. 

16 maart 2015 - Honderden vogels dood uit de vogelgriep in Amei, India. 

16 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Kota Kinabalu, Maleisië. 

15 maart 2015 - Massa afsterven van vee als gevolg van droogte in Araucania, Chili. 

15 maart 2015 - Massa's van dode vissen verschijnen weer aan de oevers van het meer van 

San Roque in Cordoba, Argentinië. 

15 Maart 2015 - 55 dolfijnen en 4 zeeleeuwen dood aangetroffen op een strand in San Felipe, 

Mexico.55 Dolfijnen doden in Mexico 

15 maart 2015 - Honderden dode vissen aanspoelen langs Chesapeake Canal in Amerika. 

15 maart 2015 - Massive afsterven van vissen in een meer in Xiamen, China. 

14 maart 2015 - Massive afsterven van Zalm voorkomende in de Marlborough Sounds, 

Nieuw-Zeeland. 



13 maart 2015 - 80.000 vogels gedood als gevolg van meer uitbraken van vogelgriep in 

Taiwan, China. 

13 Maart 2015 - 50 vee gestorven 'mysterieuze' veroorzaken van shock in een dorp in het 

oosten van Botswana. 

13 maart 2015 - Grote afsterven van vissen in een meer 'wegens ziekte' in Reeuwijk, 

Nederland. 

12 maart 2015 - 40.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Arkansas, 

Amerika. 

12 maart 2015 - 30.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Barneveld, Nederland. 

12 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Yate, Nieuw-

Caledonië. 

11 maart 2015 - honderden tonnen mosselen zijn afgestorven, 'nog nooit gebeurd als dit' in 

Ha Tinh, Vietnam. 

11 maart 2015 - 200 + TON van dode vissen aanspoelen langs de kust van Montevideo, 200 

ton dode vis in UraguayUraguay. 

10 maart 2015 - Grote afsterven van eenden in de winter op Long Island, New York, Amerika. 

10 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een vijver in Uppsala, Zweden. 

10 maart 2015 - Tienduizenden vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in 

Missouri, Amerika. 

9 maart 2015 - Honderden dode schildpadden, plus honderden dode vissen gevonden in 

Bocas del Toro, Panama. 

9 maart 2015 - 250.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Monywa, Myanmar. 

9 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden op een strand in Tolu, Colombia. 

9 Maart 2015 - 19 dode schildpadden gevonden op Pulau Tiga eiland in Maleisië. 

9 maart 2015 - 100+ vee gestorven 'vanwege vermoedelijke gras vergiftiging' in Gujarat, 

India. 

9 maart 2015 - 10.000 vissen zijn gestorven in viskwekerijen in Sikao, ailand. 

8 Maart 2015 - 550 dode dieren (voornamelijk herten) gevonden, 'als gevolg van sneeuw en 

kou' in León, Spanje. 

7 maart 2015 - 1450 Zeeleeuw pups hebben aangespoeld dit jaar ziek en sterven - in 

Californië, Amerika 'mogelijk 10.000 gestorven'. 

7 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen in nieuwe sterven af in Lim Chu Kang, 

Singapore. 

6 maart 2015 - 600 ton dode vissen als gevolg van algen in viskwekerijen in het oosten van 

Singapore. 

6 maart 2015 - Massive afsterven van garnalen, 'oorzaak onbekend' in Aroor, India. 

6 maart 2015 - 15.000 kalkoenen doden als gevolg van de vogelgriep in Minnesota, Amerika. 

6 maart 2015 - Honderden koeien dood zijn als gevolg van droogte in het zuiden van 

Ecuador. 

6 maart 2015 - 10.000 + vee doden door overstromingen van de rivier de Ebro in Spanje. 

5 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen op de stranden in Buenos Aires, 

Argentina.Fish dode in Argentinië 

5 Maart 2015 - 12 schildpadden gestrand, 3 doden, op een strand in Abruzzo, Italië. 

5 maart 2015 - 9,000+ vogels zijn gestorven als gevolg van een andere vogelgriep uitbraak in 

Bauchi, Nigeria. 

5 maart 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen langs de Derwent rivier in Tasmanië, 

Australië. 

5 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in Cabo Frio, Brazilië. 



5 maart 2015 - 1100 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep uitbraak in Mekong Delta, 

Vietnam. 

4 Maart 2015 - 4,17 MILJOEN vogels zijn gedood sinds januari als gevolg van de vogelgriep in 

Taiwan, China. 

4 Maart 2015 - 300 Sneeuw Ganzen hebben deze winter overleden als gevolg van ziekte in 

Illinois, Amerika. 

4 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden op de kust van Oost-Java, Indonesië. 

4 maart 2015 - 23.500 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Schwanewede, 

Duitsland. 

4 maart 2015 - INFO: 30 dolfijnen / walvissen en 54 schildpadden spoelen aan dood tijdens 

2014 in Abruzzo, Italië. 

3 maart 2015 - 'Veel' van dode schildpadden gevonden op een strand in Piaçabuçu, Brazilië. 

3 maart 2015 - Duizenden dode vissen, plus dode eenden gevonden in een lagune in Buenos 

Aires, Argentinië. 

3 maart 2015 - Grote afsterven van vis 'te wijten aan het koude weer' op 3 locaties in Nova 

Scotia, Canada. 

3 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Hainan, China. 

2 maart 2015 - 100.000 eenden gedood als gevolg van de vogelgriep in Fuzesgyarmat, 

Hongarije. 

2 maart 2015 - Duizenden tonnen schelpdieren hebben off stierf tijdens afgelopen jaren in 

Whangarei Harbour, Nieuw-Zeeland. 

2 Maart 2015 - 3 dode walvissen gevonden aangespoeld in Chennai, India. 

2 maart 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver in Aguascalientes, Mexico. 

2 maart 2015 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld langs de Columbia River in 

Portland, Amerika. 

1 maart 2015 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht in Tennessee, Amerika. 

1 maart 2015 - Massa's van verschillende zeedieren zijn aangespoeld dood op Pasir Ris strand 

in Dead wezens SingaporeSingapore. 

1 maart 2015 - Massa afsterven van vissen en reptielen te wijten aan brandstofleiding barsten 

in Tabasco, Mexico. 

28 februari 2015 - 100 dode of stervende schildpadden gevonden in de rivier de Bellinger in 

NSW, Australië. 

28 februari 2015 - 97 dode zeevogels gevonden langs de stranden van de Noord-Oost kust van 

Frankrijk. 

28 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden aan de oever van een rivier in Uttar 

Pradesh, India. 

27 februari 2015 - 10.000 vogels doden, 23.000 doden als gevolg van de vogelgriep in 

Monywa, Myanmar. 

26 februari 2015 - Vissterfte in 2 boerderij vijvers in La Union, Filippijnen. 

25 februari 2015 - 5000 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Jigawa, Nigeria. 

25 februari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden, 'geen verklaring' in de haven van 

Wolfersdorf, Frankrijk. 

25 februari 2015 - 500 stuks vee doden uit aardverschuivingen in het noordoosten van 

Afghanistan. 

24 februari 2015 - Massa's van dode vissen gevonden drijvend in Guanabara Bay, 

Brazilië.Dead vis in Brazilië 

24 februari 2015 - Tientallen dode zeeleeuwen gevonden op stranden in Malibu, Californië, 

Amerika. 



24 februari 2015 - Duizenden dode vissen aanspoelen langs Runmaro Island, "dit nooit 

eerder gezien 'in Zweden. 

24 februari 2015 - 130 Vogels levend verbrand terwijl het vliegen over zonne-boerderij in 

Nevada, Amerika. 

24 februari 2015 - 50+ dode vogels gevonden langs de waterwegen in Kapiti, Nieuw-Zeeland. 

23 februari 2015 - 2500 vee doden als gevolg van 'onbekende ziekte' in Pariang County, Zuid-

Soedan. 

23 februari 2015 - 21.000 eenden gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in Bekes, 

Hongarije. en hier 

23 februari 2015 - vis te doden die zich voordoen voor de kust van Pasir Ris, Singapore. 

23 februari 2015 - Massa afsterven van vissen gevonden drijvend in de Golf van Iskenderun, 

Turkije. 

22 februari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in de rivier de Ganges, India. 

21 februari 2015 - Duizenden dode krabben aanspoelen op Balboa Island, Californië, 

Amerika. 

20 februari 2015 - 3000 vogels zijn overleden als gevolg van een uitbraak van de vogelgriep 

in Katsina State, Nigeria. 

19 februari 2015 - 800+ (misschien duizenden) van dode schildpadden spoelen aan langs 

Odisha (anders dan vorig jaar incident) in India. 

19 februari 2015 - 150-200 Rendier doden na lawine in Trollheimen, Noorwegen.Dead 

Rendier in Noorwegen 

19 februari 2015 - Duizenden dode vissen aangetroffen in de rivier Uraguay in Argentinië. 

19 februari 2015 - 417.041 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in heel Nigeria. 

18 februari 2015 - 100.000 vogels doden, meer geruimd in de laatste uitbraak van vogelgriep 

in Taiwan, China. 

18 februari 2015 - Tientallen zwanen gevonden dode en meer stervenden op Snoqualmie 

rivier in Washington, Amerika. 

18 februari 2015 - afsterven van vissen in Araruama Lagoon in Rio de Janeiro, Brazilië. 

18 februari 2015 - INFO: Spike in zieke en stervende vleermuizen 'vonken concern' in 

Broome, Australië. 

18 februari 2015 - Honderden vissen 'plotseling sterven' in Georges River, 'onbekende reden' 

in NSW, Australië. 

17 februari 2015 - 500 schapen zijn overleden aan de ziekte in Salento, Italië. 

17 februari 2015 - Vissterfte ontdekt in de Baai van Manilla, Filippijnen. 

16 februari 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in een dam in Castelo Branco, 

Portugal. 

16 februari 2015 - 4500 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bauchi, Nigeria. 

16 februari 2015 - Major vis doden gevonden in een kreek in de Haute-Saône, Frankrijk. 

14 februari 2015 - 1 van elke 3 jonge zeehonden geboren afgelopen zomer zijn al overleden in 

Californië, Amerika. - meer hier en hier 

14 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Bongouanou, 

Ivoorkust (Afrika). 

14 februari 2015 - 140 Walvissen doden na 198 raken gestrand bij Farewell Spit, Gestrande 

walvissen Nieuw ZeelandNieuw Zeeland. 

14 februari 2015 - Tientallen dode vogels in de omgeving van Lake Rotorua in Nieuw-

Zeeland. 

13 februari 2015 - Tientallen tonnen dode vis 'is een mysterie' in Singkarakmeer, Indonesië. 

11 februari 2015 - 200 ton rotszeekreeften doden als gevolg van 'schadelijke algen' voor de 



kust van Zuid-Afrika. 

11 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Santa Catarina, Brazilië. 

11 februari 2015 - Massa vissterfte in het Nassermeer in Soedan. 

11 februari 2015 - Honderden dode vissen en vogels gevonden in een lagune in Algemeen 

Baldissera, Argentinië. 

10 februari 2015 - 2 Schildpadden dood aangetroffen, 80 doden sinds januari langs de 

Adriatische kust van Italië. 

10 februari 2015 - Honderden koeien zijn gestorven als gevolg van industriële vervuiling in 

Cosoleacaque, Mexico. 

10 februari 2015 - Duizenden dode zeesterren aanspoelen op Isle of Palms in S.Carolina, 

Amerika. 

9 februari 2015 - 7.000+ Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Hunan, China.Dead 

Zeester in S.Carolina 

8 februari 2015 - Duizenden duiven sterven in Californië, Amerika. 

7 februari 2015 - 38 dolfijnen gestrand, 12 doden in een lagune in Gaafu Dhaalu Atoll, 

Malediven. 

7 februari 2015 - Massa's van dode vissen aanspoelen langs stranden in Buenos Aires, 

Argentinië. 

7 februari 2015 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Fuzhou, China. 

7 februari 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in Bhogavatî rivier in India. 

7 februari 2015 - 70 Monkeys dood gevonden in heel Kheragarh in India. 

6 februari 2015 - Massale vissterfte voorkomende langs de rivier de Tebicuary in Paraguay. 

5 februari 2015 - Honderden dieren gedood door een storm in Punta del Agua, Argentinië. 

5 februari 2015 - Honderden dode vissen lijken, 'waardoor zorg' in de Zwarte rivier in 

Argentinië. 

4 februari 2015 - 1,07 MILJOEN ganzen gedood (meer dan de helft van de ganzen populatie) 

als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, China. 

4 februari 2015 - 20.000 Kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Plateau State, 

Nigeria. 

4 februari 2015 - 16,5 ton vis 'die plotseling' in Lake Maninjau, Indonesië. 

4 februari 2015 - 33 Walvissen en dolfijnen aangespoeld dit jaar al, in Ierland 'we hebben nog 

nooit zoveel strandingen'. 

4 februari 2015 - 45 dode ganzen gevonden 'vanwege fatale crash landing' in de Hoeksche 

Waard, Nederland. 

3 februari 2015 - 135 schildpadden dood aangetroffen tussen december en januari, 'een zeer 

zorgwekkende situatie' in Emilia-Romagna, Italië. 

3 februari 2015 - Duizenden dode zeesterren spoelen aan op een strand in Abergele, 

Wales.Dead Zeester in Wales 

3 februari 2015 - 2.000 + Zeester wassen dode langs Padre Island in Texas, Amerika. 

3 februari 2015 - 10.000 Kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Hampshire, 

Engeland. 

2 februari 2015 - Duizenden vogels sterven aan de ziekte bij Walker Lake in Nevada, 

Amerika. 

2 februari 2015 - 3000 vissen dood aangetroffen in Collie Rivier in West-Australië. 

2 februari 2015 - Massive afsterven van vissen in een rivier in Istanbul, Turkije. 

2 februari 2015 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in de rivier de Mississippi in 

Iowa, Amerika. 

2 februari 2015 - 37.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in de buurt van Netanya, 



Israël. 

2 februari 2015 - 50.000 vissen dood als gevolg van afvalwater vervuiling in Cartagena, 

Colombia. 

1 februari 2015 - INFO: 67 zieke Zeeleeuwen aangespoeld al dit jaar, 'geen spier, geen vet, vel 

over been', 'het is een echte schok' in Californië, Amerika. 

1 februari 2015 - 10 dode walvissen in de afgelopen maand 'baffle wetenschapper' langs de 

zuidkust van Australië. 

31 januari 2015 - 150 schildpadden dood gevonden langs stranden in Baja California, 

Mexico.Dead Schildpadden in Mexico 

30 januari 2015 - INFO: 8 miljoen + dieren stierven in 2014 alleen al uit voertuigen in België. 

30 januari 2015 - Honderden vogels sterven 'een mysterie' in El Reno, Oklahoma, Amerika. 

29 januari 2015 - 5000 Vogels te worden gedood als gevolg van de vogelgriep in de staat 

Washington, Amerika. 

28 januari 2015 - 60.000 vissen dood als gevolg van vervuiling in een kanaal in 

Leicestershire, Engeland. 

28 januari 2015 - Grote afsterven van vissen in een vijver in Ambikapur, India. 

28 januari 2015 - 16 koeien gedood door bliksem in Botucatu, Brazilië. 

27 januari 2015 - 450 Kalkoenen dood, 8000 geruimd wegens vogelgriep in Kollam, India. 

27 januari 2015 - massale strandingen van dolfijnen, 4 of 5 dode langs stranden in 

Pangasinan, Filippijnen. 

27 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden langs de rivier Ngaso in Indonesië. 

26 januari 2015 - Honderden zeevogels dood aangetroffen op een strand in het noorden van 

IJsland. 

26 januari 2015 - 350 schildpadden aangespoeld dood tijdens afgelopen 2 maanden is 

zorgwekkend 'langs Rio Grande do Sul, Brazilië. 

26 januari 2015 - 300 dieren dood 'vanwege hagelbui' in Ivaiporã, Brazilië. 

26 januari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in een dam in Apodaca, Mexico. 

26 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Saint-Loup-de-Gonois, 

Frankrijk. 

24 januari 2015 - 40.000 kalkoenen gedood te worden als gevolg van de vogelgriep in Sharon 

regio, Israël. 

24 januari 2015 - 4 ton vis sterft plotseling in visvijvers in Guangzhou, China. 

23 januari 2015 - 10.000 dode vissen aangetroffen in de rivier de Lujan in Argentinië. 

23 januari 2015 - 5.000+ dode vissen in Oyster Creek in New Jersey, Amerika. 

23 januari 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen gevonden langs een estuarium in Bay of 

Plenty, Nieuw-Zeeland. 

22 januari 2015 - Duizenden dode kwallen aanspoelen op Redcliffe schiereiland, Australië. 

Dode Kwallen in AustraliaLink 

22 januari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in grachten in Padre Island, Texas, 

Amerika. 

21 januari 2015 - 22.573 vogels gedood vanwege avain griep in 7 staten in Nigeria. 

21 januari 2015 - 73.000 vogels gedood vanwege avain griep in Kyushu, Japan. 

21 januari 2015 - 200 dieren dood bedekt met 'mystery goo' in Californië, Amerika. 

21 januari 2015 - Honderden dode vissen aangetroffen in vijvers in Brownsville, Texas, 

Amerika. 

20 januari 2015 - Massa afsterven van tonijn op een leven in de zee park 'baffle experts' in 

Tokyo, Japan. 

20 januari 2015 - Honderden dode makreel gevonden in een meer in Nova Scotia, Canada. 



20 januari 2015 - Honderden dode vissen verschijnen in een kanaal in San Justo, Argentinië. 

19 januari 2015 - Een andere 220.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, 

China. 

19 januari 2015 - Massale vissterfte langs een kanaal in Fort Myers, Florida, Amerika. 

19 januari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier 'baffle autoriteiten in 

Gorakhpur, India. 

19 januari 2015-30 Bighorn schapen dood zijn 'te wijten aan longontsteking' in Montana, 

Amerika. 

19 januari 2015 - Grote afsterven van vissen in een meer in Hanoi, Vietnam. 

19 januari 2015 - Duizenden vissen sterven in een meer in Paranaíta, Brazilië. 

18 januari 2015-314 schildpadden aanspoelen dood langs stranden in Chennai, India. 

18 januari 2015 - Fish doden gevonden in de wateren van Holstein in Zwitserland. 

17 januari 2015 - 100.000 kalkoenen gedood als gevolg van de vogelgriep in Aviel, Israël. 

16 januari 2015 - Tientallen zeevogels dood aangetroffen op een strand in ConCon, Chili. 

16 januari 2015 - 14 walvissen en 16 schildpadden dood aangespoeld in Baja California, 

Mexico.Dead Walvissen en Schildpadden Mexico 

16 januari 2015 - 200.000 kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Okayama, Japan. 

15 januari 2015 - Duizenden (8 ton) van vissen aanspoelen dode langs stranden in Sao Paulo, 

Brazilië. 

15 januari 2015 - 10.000 vissen zijn gestorven 'als gevolg van algen' in Lake Mission Viejo, 

Californië, Amerika. 

14 januari 2015 - 160.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Taiwan, China. 

14 januari 2015 - 554 zeevogels en 4 zeeleeuwen dood aangetroffen op stranden in Baja 

California, Mexico. 

13 januari 2015 - 20.000 vogels zijn overleden aan vogelgriep in Jiangxi, China. 

13 januari 2015 - Tientallen vogels dood aangetroffen in Sultanpur National Park, India. 

12 januari 2015 - 2000 Runderen zijn gestorven als gevolg van de ziekte in staat Jonglei, 

Zuid-Sudan. 

12 januari 2015 - Honderden duiven worden 'vallen dood uit de lucht' in Antrim, Noord-

Ierland. 

10 januari 2015 - Duizenden dode zeesterren aanspoelen in Westerland, Dead Zeester in 

germanygermany. 

10 januari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Oaxaca, Mexico. 

10 januari 2015 - Duizenden vissen dood 'als gevolg van vervuiling' in een kanaal in 

Leicestershire, Engeland. 

10 januari 2015 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer in Jabalpur, India. 

9 januari 2015 - 1.370 vogels dood als gevolg van de vogelgriep in Kano, Nigeria. 

8 januari 2015 - Duizenden 'sterven plotseling' vogels als gevolg van de vogelgriep in Lendah, 

Indonesië. 

8 januari 2015 - 150 Vogels dood als gevolg van olieramp in Noordwest Ohio, Amerika. 

7 januari 2015 - UPDATE: 100.000 dode zeevogels gevonden sinds oktober langs de westkust 

van Amerika. 

7 januari 2015 - Honderden dode dieren van de bosbranden in Zuid-Australië. 

6 januari 2015 - 10 dode beacked walvissen in de afgelopen paar weken 'baffle deskundigen 

over de westkust van Schotland. 

6 januari 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in Sher Shah meer in India. 

6 januari 2015 - Honderden (misschien duizenden) van dode snapper vis gevonden, 'een 

mysterie' in twijfel Bay, Nieuw-Zeeland. 



4 januari 2015 - Duizenden vissen zijn gestorven in een viskwekerij in Kampung Baru, 

Maleisië. 

2 januari 2015 - 7 Schildpadden dood gevonden aangespoeld tijdens de afgelopen week in 

Cattolica en Rimini, Italië. 

2 januari 2015 - Grote hoeveelheid dode vissen aanspoelen op een meer in Carlos Paz, 

Argentinië. 

2 januari 2015 - Duizenden dode vogels aangespoeld langs de kust tussen Californië en 

Washington in Amerika. 

2 januari 2015 - Honderden dode vissen gevonden in een meer in Nevada, Amerika. 

EN VEEL VEEL MEER VAN 2015 

 

 

2014 

 

31 December 2014-147 schildpadden en 48 dolfijnen dood in Mississippi geluid gevonden in 

2014 in Amerika. 

31 december 2014 - Honderden dode zeevogels aangespoeld langs de kust van Oregon, 

Amerika. 

31 december 2014 - Massa's van dode vissen aanspoelen langs de kust van Chennai, India. 

31 december 2014 - 15.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Hong Kong, China. 

30 december 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in een kreek in Brevard 

County, Florida, Amerika. 

30 december 2014 - 3200 Vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in 

Seoul, Zuid-Korea. 

29 december 2014 - 100000 dode zeesterren gevonden aangespoeld op Fripp Island, 

S.Carolina, dood Zeester op Fripp Amerika. 

29 december 2014 - Honderden (misschien wel duizenden) van dode zeesterren aanspoelen 

in Noordwijk, Nederland. 

29 december 2014 - 42.000 kippen geruimd na de andere vogelgriep uitbraak in Miyazaki, 

Japan. 

29 december 2014 - 100 ton vis plotseling sterven in Lake Maninjau, Indonesië. 

28 december 2014 - Massa afsterven van vis in viskwekerijen van Jakarta, Indonesië. 

26 december 2014 - Ton van vissen sterven af in een kanaal in Tay Ninh, Vietnam. 

25 december 2014 - Grote vissterfte gevonden aangespoeld langs een strand op Anna Maria 

Island in Florida, Amerika. 

22 December 2014 - 500 kraaien dood aangetroffen in Tarn Taran, India. 

22 december 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Pimpri-Chinchwad, 

India. 

21 december 2014 - Duizenden duiven sterven, 'een mysterie' in Dolkha, Nepal. 

20 december 2014 -. 1.200 jonge schildpadden hebben tijdens afgelopen 2 maanden in Cape 

Cod, Massachusetts Amerika aangespoeld. 

20 december 2014 - 250.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in British Columbia, 

Canada. 

20 december 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend op de kust van Guaymas, 

Mexico. 

19 december 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen in Rockhampton, Queensland, 

Australië. 

18 december 2014 - 30 miljoen dode vissen aanspoelen langs 30 km van het meer van dood 



vis in BoliviaPoopo in Bolivia. 

18 december 2014 - Massa afsterven van vissen in een lagune in Krabi, Thailand. 

17 december 2014 - 3000 + zeehonden sterven dit jaar voor de kust van Zweden en 

Denemarken. 

17 december 2014 - 130.000 vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in Neder-

Saksen, Duitsland. 

17 december 2014 - Groot aantal dode vissen gevonden in een rivier en de lagune in Santa 

Catarina, Brazilië. 

17 december 2014 - 1200 Vogels dood aangetroffen, 30.000 om gedood te worden als gevolg 

van de vogelgriep in de buurt van Venetië, Italië. 

17 december 2014 - Massa afsterven van vis in Yongkang City, China. 

16 december 2014 - 4000 Vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Miyazaki, Japan. 

16 december 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Santa Cruz, Bolivië. 

15 december 2014 - 300000 zalm doden als gevolg van de invasie van kwallen in de Western 

Isles, Schotland. 

14 december 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Pelalawan, 

Indonesië. 

12 December 2014 - 18 schildpadden dood aangetroffen langs de kust van Rimini, Italië. 

11 December 2014 - 24 Ganzen doodvallen uit de hemel tijdens een storm in Jutland, 

Denemarken. 

10 december 2014 - Duizenden dode zeesterren spoelen aan op een strand in Terschelling, 

Nederland. 

9 december 2014 - 400.000+ vissen zijn gestorven in een meer in Florida, Amerika. 

9 december 2014 - Grote hoeveelheid dode vis afwas in een lagune in Malargue, Argentinië. 

9 december 2014 - 'Enorme aantallen' van zeehonden en andere zeedieren afwas dode 'baffle 

experts' in Cornwall, Engeland. 

8 December 2014 - 7 walvissen dood aangetroffen op Parara strand in Zuid-Australië. 

5 december 2014 - Honderden dode schildpadden afwas 'een mysterie' op de stranden in 

Massachusetts, Amerika. 

5 december 2014 - Honderdduizenden Zalm sterven als gevolg van algen in het zuiden van 

Chili. 

4 december 2014 - Honderdduizenden mosselen aanspoelen 'een mysterie' op een Mosselen 

aanspoelen in Zuid Africabeach in Zuid-Afrika. 

2 december 2014 - 18.000 vogels zijn gestorven als gevolg van de vogelgriep in British 

Columbia, Canada. 

2 december 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek in Queensland, Australië. 

2 december 2014 - Duizenden vis 'die plotseling' in Sragen Regency, Indonesië. 

1 december 2014 - 50.000 meer vogels worden gedood als gevolg van de vogelgriep in 

Zoeterwoude, Nederland. 

1 december 2014 - 40 ton dode vissen aangetroffen in de Tiete rivier, Brazilië. 

28 november 2014 - 400.000 zalmen zijn gestorven in viskwekerijen in Puerto Natales, Chili. 

27 november 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een vijver in Bangkok, Thailand. 

26 november 2014 - Duizenden vissen sterven in vis kooien in Wonogiri Regency, Indonesië. 

26 november 2014 - Tientallen dode kraaien gevonden in Portland, Oregon, Amerika. 

25 november 2014 - 15.000 vogels doden, 200.000 om gedood te worden als gevolg van de 

vogelgriep in Kerala, India. 

24 november 2014 - Grote vissterfte gevonden aangespoeld langs Byron Bay in NSW, 

Australië. 



24 November 2014 - 500 dode zeeleeuwen gevonden langs de kust van Ancash, Peru. 

24 November 2014 - 3 Walvissen doden na stranding op een strand in Rototai, Nieuw-

Zeeland. 

23 november 2014 - Massa afsterven van zeevogels aanspoelden langs de Sonoma Coast in 

Amerika. 

23 november 2014 - Massive afsterven van vissen gevonden in de Araguari rivier, Brazilië. 

Vissen sterven af in Brazilië 

22 november 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen op Washoe Lake in Nevada, Amerika. 

22 november 2014 - 25000 kippen worden gedood vanwege DERDE uitbraak van vogelgriep 

in Kamperveen, Nederland. 

20 november 2014 - 43.000 kippen gedood te worden ten gevolge van tweede uitbraak van 

vogelgriep in Ter Aar, Nederland. 

20 November 2014 - 425 zeehonden dood aangetroffen sinds maart langs de westkust van 

Zweden. 

20 november 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven in een vijver in Louroux, Frankrijk. 

20 november 2014 - Honderden dode vissen lijken in de rivier de Douro in Spanje. 

19 november 2014 - Massive afsterven van vis dit jaar als gevolg van de ziekte langs zuid-west 

kust van Noorwegen. 

19 november 2014 - Massa afsterven van vissen, krabben, zeekomkommers en andere 

zeedieren op getijdenenergie zwembaden in Kapoho, Verenigde Staten, Amerika. 

19 november 2014 - 15 MILJOEN gekweekte oesters dood van de ziekte in provincie Västra 

Götaland, Zweden. 

18 november 2014 - Honderden zeehonden dode sinds oktober in Germanysea kust gewassen 

langs Noord dode zeehonden in Duitsland. 

18 November 2014 - 10 zeehonden aanspoelen doden, honderden doden in de afgelopen twee 

maanden in Denemarken en Nederland. 

18 november 2014 - Duizenden vissen, plus vogels, otters en schildpadden doden als gevolg 

van de kerosine lek in Rome, Italië. 

17 november 2014 - 150.000 vogels worden gedood als gevolg van het uitbreken van de 

vogelgriep in Hekendorp, Nederland. 

17 november 2014 - 6.000 eenden gedood te worden als gevolg van het uitbreken van de 

vogelgriep in Yorkshire, Engeland. 

17 november 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen op Kukkarahalli meer, India. 

16 november 2014 - 2.000 + vleermuizen doden 'als gevolg van de hittegolf in Casino, 

Australië. 

16 november 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen langs een meer in Adiyaman, Turkije. 

14 november 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen in Bolaang Mongondow, Indonesië. 

14 november 2014 - vis doden gevonden in een kanaal in Medicina, Bologna, Italië. 

12 november 2014 - Honderdduizenden vissen sterven plotseling in viskwekerijen in Solo, 

Midden-Java, Indonesië. 

12 november 2014 - Honderden dode vissen aangetroffen in een beek in Ribeirao Preto, 

Brazilië. 

11 November 2014 - 20 dode walvissen aanspoelen langs de westelijke kust van Ghana. 

11 november 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een kanaal in Escuintla, 

Guatemala. 

10 November 2014 - 187 zeeleeuwen en 50 Pelikanen dood gevonden langs de kust van 

Sechura, Peru. 

9 november 2014 - Duizenden dode vissen, krabben, garnalen, paling plotseling sterven in 



een rivier in Pangkajene, Indonesië. 

9 november 2014 - Ton van vissen sterven langs verscheidene mijlen van de rivier de 

Aumance in Frankrijk. 

9 november 2014 - Honderden dode Trout gevonden 'is een mysterie' in een rivier in Schelpe, 

Duitsland. 

8 november 2014 - Grote afsterven van vissen in Indian River Lagoon, Florida, Amerika. 

7 november 2014 - 20 ton vis afwas, 'pijnlijke en sterven' is een 'mysterie en dood vis in 

Rioconcern' in Guanabara Bay, Brazilië. 

7 november 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een kanaal in Valencia, Spanje. 

6 november 2014 - 31.000 vogels gedood om uitbraak van de vogelgriep in Mecklenburg-

Vorpommern, Duitsland. 

5 November 2014 - 12 schildpadden wassen dode langs stranden in Fraser Coast Region, 

Australië. 

5 november 2014 - Enorme hoeveelheid dode sardines aanspoelen langs 4 km van de kust 

van Hokkaido, Japan. 

5 November 2014 - 36 Walvissen doden na 60 zijn gestrand in de Bay of Plenty, Nieuw-

Zeeland. 

5 november 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Zigong, China. 

4 november 2014 - Massa afsterven van vissen in een meer in Nanning, China. 

3 november 2014 - Honderden ton vis zijn gestorven als gevolg van virus in West-Java, 

Indonesië. 

3 november 2014 - Duizenden dode vissen te zien zijn in verschillende delen van Spanje en 

Mexico. 

1 November 2014 - 135 zeeleeuwen, 2 walvissen, 4 schildpadden, 5 dolfijnen en pelikanen 

aanspoelen dood in Sechura, Peru. 

1 november 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Rokan Hulu, 

Indonesië. 

30 oktober 2014 - Miljoenen vogels zijn gestorven als gevolg van stormen in Visakhapatnam, 

India. 

28 oktober 2014 - Miljoenen dode vissen verschijnen in een rivier in Zuid-Kalimantan, 

Indonesië. dood vis in Indonesië 

28 oktober 2014 - Massa afsterven van zeesterren nu gebeurt in Sitka, Alaska, Amerika. 

27 oktober 2014 - Honderdduizenden TON van garnalen weggevaagd als gevolg van de ziekte 

in Thailand. 

27 oktober 2014 - Duizenden vissen sterven in een meer in Dexter, New Mexico, Amerika. 

27 oktober 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een meer in Puebla, Mexico. 

26 oktober 2014 - massale sterfte van vissen en krabben gevonden aangespoeld in Sampur, 

Sri Lanka. 

25 oktober 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen langs de wateren in Montélimar, 

Frankrijk. 

23 oktober 2014 - Major vissterfte is 'een mysterie' in Yerrabi Pond, Canberra, Australië. 

23 oktober 2014 - 9 proef walvissen streng, 2 doden in Prince Edward Island, Canada. 

23 oktober 2014 - 25.000 gedode vis 'als gevolg van de storm surge' in Norfolk en Suffolk, 

Engeland. 

21 oktober 2014 - Grote afsterven van vissen gevonden drijvend op een rivier in Muriae, 

Brazilië. 

21 oktober 2014 - Grote vis doden gevonden langs 2 rivieren in Itapetininga, Brazilië. 

20 oktober 2014 - 200 ton vis dood 'als gevolg van overstromingen' in Jutland, Denemarken. 



20 oktober 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Jembrana, dood vis in 

JembranaIndonesia. 

20 oktober 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een stuwmeer in Castilblanco, Spanje. 

18 oktober 2014 - Tientallen vogels vallen dood uit de lucht in Bapunagar, India. 

18 oktober 2014 - 6 pers leeuwen, 6 pelikanen en zeehonden dood gevonden in La Libertad, 

Peru. 

18 oktober 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in de Segua Wetland in Ecuador. 

17 oktober 2014 - Vissterfte, 3e dit jaar langs de rivier de Piracicaba in Brazilië. 

16 oktober 2014 - Honderdduizenden dode vissen aanspoelden langs de rivier Neuse in 

N.Carolina, Amerika. 

16 oktober 2014 - MASSIVE afsterven van vissen in 44 viskwekerijen ten gevolge van de 

ziekte langs de kust van Singapore. 

15 oktober 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in de Pilcomayo, Paraguay. 

dood vis in Paraguay 

15 oktober 2014 - Grote hoeveelheid rif vissen draaien dood 'een mysterie' langs de kust van 

Phuket, Thailand. 

15 oktober 2014 - afsterven van vissen in een meer in Sovicille, Italië. 

15 oktober 2014 - Ton van vissen sterven in een reservoir in Cianjur, Indonesië. 

13 oktober 2014 - Duizenden vissen aanspoelen dode tijdens afgelopen 2 maanden langs de 

stranden van de Marianen. 

13 oktober 2014 - 20.000 vissen dood aangetroffen in vijvers in Xi'an, China. 

10 oktober 2014 - Duizenden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Rijnland-

Westfalen, Duitsland. 

9 oktober 2014 - 365.000 gekweekte zalm gedood als gevolg van de ziekte in Nordland, 

Noorwegen. 

9 oktober 2014 - Honderden vissen sterven in een meer, 'dit nooit eerder gezien', in 

Chilliwack, Canada. 

8 oktober 2014 - Honderden kippen sterven plotseling in Subang, Indonesië. 

8 oktober 2014 - Vissterfte voorkomende in een meer in Missouri, Amerika. 

7 oktober 2014 - Massa dood van Beluga Whales 'zorgen wetenschappers' in Quebec, Canada. 

7 oktober 2014 - Ton van vis, schelpdieren en vogels dood aangetroffen in meer in Drava 

Nationaal Park, Hongarije. 

6 oktober 2014 - 3 Dolfijnen en 12 schildpadden dood aangetroffen langs de kust van 

Ravenna, Italië. 

3 oktober 2014 - Massive afsterven (90 procent weggevaagd) van zeester hooi Rock, Oregon, 

Amerika. 

3 oktober 2014 - Honderden vissen draaien dood in een meer in Santa Margarita, Californië, 

Amerika. 

3 oktober 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Thessalië, 

Griekenland. 

2 oktober 2014 - Grote vissterfte in een meer in Zuid-Bay, Californië, Amerika. 

1 oktober 2014 - 280.000 Zalm gedood door een 'zeldzaam algenbloei' in Vancouver, Canada. 

30 september 2014 - Honderden vissen sterven in Yosemite Lake 'vanwege de regen' in 

Californië, Amerika. 

30 september 2014 - Honderden vissen dood gevonden drijvend in een kanaal in Hermosillo, 

Mexico. 

30 september 2014 - Massa afsterven van vissen in een kanaal in Sakarya, Turkije. 

30 september 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend op een meer in Tours, 



Frankrijk. 

29 september 2014 - Massa afsterven van vissen in een vijver in Chuzhou, China. 

29 september 2014 - Grote hoeveelheden vis dood gevonden in een kreek in Juan Diaz, 

Panama. 

29 september 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een meer in Texas, Amerika. 

28 september 2014 - dode 50 haaien gevonden aangespoeld op een strand in N.Carolina, 

Amerika. 

27 september 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijven langs een rivier in Cavite, 

Filippijnen. 

26 september 2014 - Groot aantal dode vogels gevonden op Pismo Beach in Californië, 

Amerika. 

26 september 2014 - Een groot aantal watervogels dood aangetroffen op de kustlijn, in De 

Rust, Zuid-Afrika. 

26 september 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een kreek in Queensland, 

Australië. 

23 september 2014 - 21.000 vogels doden als gevolg van de vogelgriep in Zuid Jeolla, Zuid-

Korea. 

23 september 2014 - Duizenden vee doden uit uitbraak van de ziekte is een 'nationale ramp' 

in Masvingo, Zimbabwe. 

23 september 2014 - Duizenden vissen dood opduiken 'als gevolg van vervuiling' in Vissterfte 

in IndonesiaPurbalingga, Indonesië. 

23 september 2014 - Duizenden dode vissen gevonden 'mysterieuze' drijvend in een meer in 

Londen, Engeland. 

22 september 2014 - Duizenden vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Quang Nam, 

Vietnam. 

22 september 2014 - Honderden dode vogels aanspoelen 'vanwege het weer' in East Lothian, 

Schotland. 

22 september 2014 - Grote hoeveelheid vogels vallen dood in Kazan en Tyumen, Rusland. en 

hier 

22 september 2014 - Grote vissterfte spoelt aan in Valenzuela City, Filippijnen. 

22 september 2014 - Massa vissterfte wast op in de Baai van Koeweit, Koeweit. 

22 september 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Bejaia, 

Algerije. 

22 september 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijven langs een kanaal in 

Pontedera, Italië. 

22 september 2014 - Duizenden vissen aanspoelen doden in Midden-Java, Indonesië. 

19 september 2014 - afsterven van gevogelte te wijten aan 'onbekende ziekte' in Bhaktapur, 

Nepal. 

18 september 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen langs 8 km rivier in Guer, 

Frankrijk. 

17 september 2014 - Honderden kilo vis sterven in een meer 'als gevolg van herbiciden' in 

Illinois, Amerika. 

16 september 2014 - Ton van vissen sterven 'onverwacht' in een meer in Hanoi, Vietnam. 

Dode vissen in Vietnam Lake 

16 september 2014 - Duizenden vee doden door overstromingen in Srinagar, India. 

15 september 2014 - Duizenden vissen zijn dood gevonden in het water van Atlixco, Mexico. 

15 september 2014 - Massa afsterven van vissen in een meer in Huangshi, China. 

14 september 2014 - Honderden kippen sterven als gevolg van de ziekte in Kebumen 



Regency, Indonesië. 

14 september 2014 - afsterven van de vis is een 'mysterie' in een kanaal in Vicenza, Italië. 

14 september 2014 - Massa vissterfte langs 7 km van de rivier in Quanzhou, China. 

12 september 2014 - Grote hoeveelheden doden en 'ziek' vis wordt gevonden in de Oostzee 

voor de kust van Zweden, Finland en Duitsland. 

12 september 2014 - Tienduizenden vogels zijn gestorven in de buurt van een meer in 

Binnen-Mongolië, China. 

12 September 2014 - 7 walvissen gestrand, 4 doden op een strand in Punta Aderci, Italië. 

12 september 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen, 'de eerste van zijn soort' langs de 

kust van Qatif, Saoedi-Arabië. 

12 september 2014 - Duizenden kippen sterven aan de ziekte in Boyolali Regency, Indonesië. 

12 september 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven 'door chemische vervuiling' in een meer 

in Zuid-Carolina, Amerika. 

11 september 2014 - Honderdduizenden vissen zijn gestorven in een kreek in Iowa, Amerika. 

11 september 2014 - Massa afsterven van vissen in een rivier in Adana, Turkije. 

11 september 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een rivier in Taipei, Taiwan, 

China. 

10 september 2014 - Honderden vissen zijn draaien doden in de rivieren van Cucuta, 

Colombia. 

10 september 2014 - Missen van vis wassen dode langs 5km van het strand in Jambeli, 

Ecuador. 

10 september 2014 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Liuyang, China. 

8 september 2014 - 260+ ton vis zijn gestorven in een lagune (4e keer dit dood vis in 

Jaliscoyear) in Jalisco, Mexico. 

6 september 2014 - Massa afsterven van vissen gevonden in een rivier in China. 

6 september 2014 - Honderden dode vissen op een strand in Alicante, Spanje. 

6 september 2014 - 7 ton vis wassen dood in een meer in Sabaudia, Italië. 

5 September 2014 - 44 Zeehonden streng en sterven in augustus in Californië, Amerika. 

5 september 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen 'mysterieuze' op een strand in Le 

Havre, Frankrijk. 

3 september 2014 - Tienduizenden dode vissen aanspoelen langs de rivier Neuse in Nor 

Carolina, Amerika. 

3 september 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Sinaloa, Mexico. 

3 September 2014 - 18 Dolfijnen dood aangetroffen in augustus in Indian River Lagoon, 

Florida, Amerika. 

2 september 2014 - UPDATE: 578 Watervogels nu dood van ziekte-uitbraak in Vitoria, 

Spanje. 

2 september 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend in een meer in Xinjian, China. 

2 september 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen in Pinellas County, Florida, Amerika. 

1 september 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen op een strand in Mohammedia, 

Marokko. 

1 september 2014 - 18.000 ganzen doden en 69.000 Pluimvee gedood als gevolg van de 

vogelgriep in Heilongjiang, China. 

1 september 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen gevonden drijvend in een rivier in China. 

31 augustus 2014 - Duizenden dode zalm gevonden drijvend op Lewiston Lake in Californië, 

Amerika. 

30 augustus 2014 - Grote aantallen zeeleeuwen, bruine pelikanen, otters, walvissen en 

dolfijnen sterven in Californië, Amerika. 



29 augustus 2014 - Massa afsterven van Kokkels 'veroorzaakt alarm' in Galicië, Spanje. 

28 augustus 2014 - Duizenden vissen blijven worden gedood door Algen in Indian River 

Lagoon, Florida, Amerika. 

28 augustus 2014 - Missen van vis afwas dode tijdens afgelopen 2 weken langs de kust van 

Devon en Cornwall, Engeland. 

28 augustus 2014 - Duizenden vissen worden gedood door een virus in Wisconsin, Amerika. 

27 augustus 2014 - Duizenden vissen dood opduiken in een meer in Texas, Amerika. 

26 augustus 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Dammam, Saoedi-Arabië. 

25 augustus 2014 - Honderden vissen dood, 'sommige vastraken op het strand' in Mill River, 

Connecticut, Amerika. 

24 augustus 2014 - 1800 Pinguïns zijn dood dit jaar aangespoeld in Imbe, Brazilië. 

24 augustus 2014 - Massale vissterfte in een reservoir in Toa Alta, Puerto Rico. 

24 augustus 2014 - Honderdduizenden dode vissen aanspoelen weer in Plymouth, Engeland. 

23 augustus 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een rivier in Almeirim, Portugal. 

21 augustus 2014 - Grote vissterfte gevonden in een kreek in Baltimore, Amerika. 

20 augustus 2014 - Verbazingwekkend aantallen dode zalm afwas samen Kobuk River, 'nooit 

eerder gezien' in Alaska, Amerika. 

20 augustus 2014 - Honderden dode vissen gevonden drijvend op een meer in Arkansas, 

Amerika. 

19 augustus 2014 - 377 vogels dood in waterrijke te wijten aan ziekte-uitbraak in Gasteiz, 

Spanje. Dode vogels in Spanje 

19 augustus 2014 - Honderden dode vissen verschijnen aan de monding van Serpis rivier in 

Gandia, Spanje. 

18 augustus 2014 - Enorme hoeveelheid dode vissen aanspoelen langs de kust van het eiland 

Man. 

16 augustus 2014 - Massive afsterven van Mosselen is een 'catastrofe' in La Rochelle, 

Frankrijk. 

15 augustus 2014 - Duizenden dode vissen deken over Belle River in Canada. 

15 augustus 2014 - 400 + Pelikanen dood aangetroffen langs stranden in Huaura, Peru. 

15 augustus 2014 - Duizenden vissen aanspoelen dood in Plymouth, Engeland. 

15 augustus 2014 - 30 ton vis zijn gestorven in de lagunes van Alicante, Spanje. 

14 augustus 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen gevonden drijvend in een meer, zorgen 

vissers in Cienaga, Colombia. 

14 augustus 2014 - Massa afsterven van vis voorkomende in de rivier Bakircay, Turkije. 

14 augustus 2014 - Duizenden dode ansjovis aanspoelen in Foster City, Californië, Amerika. 

12 augustus 2014 - Duizenden gevogelte plotseling overlijden als gevolg van de vogelgriep in 

Martapura, Indonesië. 

12 augustus 2014 - 400 ton vis sterft plotseling in Lake Maninjau, Indonesië. 

12 augustus 2014 - 1000 dode vissen aangetroffen in een waterweg in Prince Edward Island, 

Canada. 

11 augustus 2014 - Honderden dode vissen en krabben aanspoelden op Jurien Bay, Australië. 

11 augustus 2014 - Honderden dode vissen te zien in een meer in Minnesota, Amerika. 

9 augustus 2014 - 30 schildpadden dood aangetroffen in de afgelopen maand op de stranden 

in Salina Cruz, Mexico. 

9 augustus 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven in een meer in Northamptonshire, 

Engeland. 

9 augustus 2014 - Honderden 'sterven plotseling' kippen in Tanjung, Indonesië. 

9 augustus 2014 - Grote afsterven van vissen gevonden in een stuwmeer in Baisha, China. 



9 augustus 2014 - 6 ton vis sterven in een vijver in Diepenbeek, België. 

8 augustus 2014 - Massa dolfijn afsterven gaat verder langs de oostkust van Amerika. Massa 

Dolphin afsterven 

8 augustus 2014 - Massale vissterfte 'als gevolg van algen' in een meer in Kansas, Amerika. 

8 augustus 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Bursa, Turkije. 

7 augustus 2014 - Duizenden dode vissen gevonden, 'worst vis doden ooit' in een lagune in 

Langley, Canada. 

7 augustus 2014 - Duizenden vissen gedood 'als gevolg van vervuiling' in een rivier in Suffolk, 

Engeland. 

7 augustus 2014 - Grote vis doden gevonden langs Salt Fork River in Oklahoma, Amerika. 

6 augustus 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen gevonden drijvend in een rivier in West 

Bangal, India. 

6 augustus 2014 - Grote vissen doden gevonden in de rivier de Kishwaukee in Illinois, 

Amerika. 

6 augustus 2014 - Grote afsterven van vis gevonden voor de kust van Taishan, China. 

6 augustus 2014 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld is 'een mysterie' in 

Miajadas, Spanje. 

6 augustus 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Puerto Rico, Amerika. 

4 augustus 2014 - UPDATE: 50.000 vee doden als gevolg van droogte in Colombia. 

4 augustus 2014 - 126 Vogels dood aangetroffen op stranden in Lambayeque, Peru. 

4 augustus 2014 - Honderden Spaanse sardines wassen dode langs een strand in Alabama, 

Amerika. 

1 augustus 2014 - Honderden dode vogels gevonden in Lancaster County, Pennsylvania, 

Amerika. 

1 augustus 2014 - Honderden Duizenden dode vissen aanspoelen in de haven van Santa Cruz, 

Californië, Amerika. 

30 juli 2014 - Tienduizenden dode vissen aanspoelen langs Necanicum River, Oregon, 

Amerika. dood vis in Oregon 

29 juli 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in Chesapeake Bay, Virginia, 

Amerika. 

28 juli 2014 - 650 TON van gekweekte zalm 'plotseling sterven' in Finnmark, Noorwegen. 

28 juli 2014 - 42.000 eenden gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in Zuid 

Jeolla, Zuid-Korea. 

28 juli 2014 - Duizenden Carp afwas doden in Horicon Marsh, Wisconsin, Amerika. 

28 juli 2014 - Honderden dode vissen verwijderd uit een reservoir in Singapore. 

27 juli 2014 - Duizenden vissen, plus schildpadden en krabben te sterven als gevolg van rode 

vloed in de Golf af kust van Florida in Amerika. 

25 juli 2014 - Duizenden dode vissen gevonden aangespoeld op een strand in Californië, 

Amerika. 

24 juli 2014 - 100 ton vis zijn gestorven in de rivier de Elbe in Duitsland. 

24 juli 2014 - Massa vissterfte voorkomende langs een rivier in Kastamonu, Turkije. 

24 juli 2014 - 1400 dode vissen gevonden drijvend in een meer in Wimbledon, Engeland. 

23 juli 2014 - 15.000 runderen zijn gestorven als gevolg van droogte in verschillende delen 

van Colombia. 

23 juli 2014 - Miljoenen dode vissen gevonden drijvend op een meer in Texas, dood Vee in 

Colombia America. 

23 juli 2014 - ton vis dood van een olieramp langs de Amazone rivier in Peru. 

23 juli 2014 - Honderden vissen en andere zeedieren blijven dood aanspoelen op de stranden 



van Hawaï, Amerika. 

23 juli 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een dok 'is een mysterie', in Hull, 

Engeland. 

22 juli 2014 - 45 Koeien gedood door een enkele blikseminslag in Montana, Amerika. 

22 juli 2014 - Tientallen watervogels dood gevonden in een meer in Manchester, Engeland. 

22 juli 2014 - 10.000 vissen zijn gestorven 'als gevolg van de droogte in Giron, Colombia. 

22 juli 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in de Jura regio, Frankrijk. 

19 juli 2014 - dode 50 schildpadden gevonden op een strand in Salinas del Marques, Mexico. 

19 juli 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan op een strand in Californië, Amerika. 

18 juli 2014 - Grote afsterven van vissen gevonden in een rivier in Oregon, Amerika. 

17 juli 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan in een meer Wyndham Lake in Virginia, 

Amerika. 

17 juli 2014 - Grote afsterven van vissen in een meer in Haikou, China. 

16 juli 2014 - 12 Schildpadden dood aangetroffen, 59 Sinds november, 'een mysterie' aan 

Misery Bay, Canada. 

15 juli 2014 - 70 haaien dood gevonden aangespoeld langs een strand in de Gower, Wales. 

15 juli 2014 - 10 ton + van gekweekte vis dood aangetroffen in Danga Bay, Maleisië. 

15 juli 2014 - 1000 + dode vissen gevonden in een kreek in Taipei City, Taiwan. 

14 juli 2014 - Duizenden vissen sterven af in een 'vernederende riviersysteem' in Durban, 

Zuid-Afrika. 

13 juli 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen langs een rivier in Yaglidere, Turkije. 

12 juli 2014 - Tientallen tonnen dode vis verschijnen samen Jinsha rivier en Reservoir in 

West-China. 

10 juli 2014 - Massa's van dode vissen gevonden langs 2 km van de kustlijn in de provincie 

Guangxi, China. 

9 juli 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen, in Oahu, Hawaï, Amerika 'nooit eerder 

gezien'. 

8 juli 2014 - Honderdduizenden vis gedood door 'nieuw virus' in de loop van afgelopen jaar 

langs de kust van Zweden. 

8 juli 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen aanspoelen langs de kust van Surat, India. Dode 

walvissen in Ierland 

8 juli 2014 - 13 walvissen sterven na stranding op een strand in County Donegal, Ierland. 

7 juli 2014 - 90.000 gekweekte Atlantische zalm gedood als gevolg van de ziekte in Nordland, 

Noorwegen. 

7 juli 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan in een vijver in Terzialan, Turkije. 

4 juli 2014 - Honderden vogels dood uit de vogelgriep in Wonogiri, Indonesië. 

4 juli 2014 - Duizenden oesters en mosselen wassen dood op stranden in Karachi, Pakistan. 

4 juli 2014 - Honderden dode vogels gevonden op het strand na de storm op het meer van 

Winnipeg in Canada. 

4 juli 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen langs een strand in Hawaï, Amerika. 

3 juli 2014 - 10.000 dode vissen 'is een mysterie' in een meer in Tyrone, Ierland. 

1 juli 2014 - Groot aantal dode vissen aanspoelen langs mijl van het strand in Florida, 

Amerika. 

30 juni 2014 - Honderden forellen dood aangetroffen als gevolg van 'agrarische vervuiling' in 

een rivier in County Antrim, Ierland. 

29 juni 2014 - Grote hoeveelheid vis sterven af in drie rivieren in Morigaon, India. 

28 juni 2014 - van 1 miljoen + dode vissen aanspoelen in Winyah Bay, South Carolina, dood 

vis in GeorgetownAmerica. 



26 juni 2014 - Duizenden dode zeevogels gevonden langs de kust van Arequipa, Peru. 

26 juni 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Agra, India. 

26 juni 2014 - Honderden kippen plotseling overlijden als gevolg van de vogelgriep in 

Bolaang Mongondow, Indonesië. 

26 juni 2014 - Grote afsterven van vis in Canandaigua Lake, New York, Amerika. 

25 juni 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een meer 'als gevolg van algen' in Kansas, 

Amerika. 

24 juni 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelden op een strand in Milwaukee, Amerika. 

24 juni 2014 - Grote hoeveelheid vis sterven in Ambazari meer, Nagpur, India. 

23 juni 2014 - Massa dood van vissen in een meer is 'ramp voor het milieu' in de buurt van 

Bologna, Italië. 

22 juni 2014 - Honderden dode zeevogels gevonden op stranden in Santa Elena, Ecuador. 

21 juni 2014 - Massa afsterven van vissen en krabben 'raakt in paniek vissers' in Paradip, 

India. 

20 juni 2014 - Duizenden dode vissen aangetroffen in beken en kreken in Antalya, Turkije. 

20 June 2014 - 215 Struisvogels doden uit uitbraak van vogelgriep in Western Cape, Zuid-

Afrika. 

20 juni 2014 - Tienduizenden dode vissen gevonden drijvend op een rivier in Changsha, 

China. 

20 juni 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in een rivier in Recife, Brazilië. 

19 juni 2014 - 2.000 + dode vogels gevonden is 'ongebruikelijk' langs de kust van Tacna, 

Peru. 

19 juni 2014 - Duizenden dode vis is een 'mysterie' in een meer in Abbotsford, Canada. 

19 juni 2014 - 24.000 vogels gedood als gevolg van ziekte-uitbraak in Norrköping, Zweden. 

19 June 2014 - 40 zeevogels dood gevonden is 'mysterieuze en verontrustend' langs de kust 

van Port Elizabeth, Zuid-Afrika. 

18 juni 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan in een meer in Jalisco, Mexico. Vissen 

sterven af in Mexico 

18 juni 2014 - Massive, 'katastrofisch' zeester afsterven van invloed zijn 20 soorten en erger 

wordt langs beide kusten van Amerika. 

17 juni 2014 - Duizenden dode vissen spoelen aan op een strand in Victoria, Australië. 

16 juni 2014 - Tientallen zeevogels dood gevonden wordt 'onverklaarbare' in Snaefellsnes, 

IJsland. 

16 juni 2014 - Massa afsterven van wilde dieren 'opeens' rond een meer in Tennessee, 

Amerika. 

16 juni 2014 - massale sterfte van vissen gevonden in een rivier in Segovia, Spanje. 

14 juni 2014 - Honderden pluimvee gedood als gevolg van nieuwe uitbraak van de vogelgriep. 

13,8 miljoen tot nu toe sinds februari in Zuid-Korea gedood. 

14 juni 2014 - Massa vissterfte in een meer, 'ergste die ik heb gezien in 30 jaar van het zijn 

hier' in Illinois, Amerika. 

13 juni 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een kanaal in Staffordshire, Engeland. 

12 juni 2014 - 90 ton + vissen zijn gestorven als gevolg van storm in Kampong Thom, 

Cambodja. 

12 juni 2014 - Massive afsterven van vis raakt plotseling vijvers in West Godavari, India. 

10 juni 2014 - Tienduizenden dode krabben gevonden aangespoeld in Phuket, dood Krabben 

in ThailandThailand. 

10 June 2014 - 17 dode zeevogels gevonden langs stranden in Iquique, Chili. 

10 juni 2014 - Duizenden dode vissen gevonden zweven rond de kust van Sabang, Indonesië. 



10 juni 2014 - Massa afsterven van vis langs 20 kilometer van de rivier in Pizhou, China. 

9 juni 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen op Samos strand in Karlovasi, Griekenland. 

8 juni 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een rivier, vijvers en meren is 'Ongewoon 

fenomeen' in Ha Nam, Vietnam. 

6 juni 2014 - Duizenden schol en paling dood gevonden aan de monding van een rivier in 

Galicië, Spanje. 

6 juni 2014 - Massa's van dode vissen aanspoelen weer in Galveston, Texas, Amerika. 

6 juni 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan op een strand in New Jersey, Amerika. 

5 juni 2014 - 2,4 miljoen Bijen dood gevonden 'een mysterie' in Caidian District, China. 

5 juni 2014 - 7 miljoen biggen dood tijdens afgelopen jaar als gevolg van de ziekte in Amerika. 

5 juni 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Xiamen, China. dood vis in Xiamen 

9 mei 2014 - 20.000 Eenden plotseling overlijden als gevolg van de vogelgriep in Beijing, 

China. 

8 mei 2014 - Bijen sterven uit door de duizenden in Indiana, Amerika. 

8 mei 2014 - Duizenden dode vissen worden in een meer 'shock bewoners in Mangalore, 

India. 

8 mei 2014 - 12 ton dode vis uit meren in Chisago County, Minnesota, Amerika. 

7 mei 2014 - Massive afsterven van vis in reservoirs in Quanzhou, China. Dode vissen in 

China 

7 mei 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen aan de oevers van Roatan, Honduras. 

5 mei 2014 - Honderden dode vissen spoelen aan op een strand 'een mysterie' in San Antonio 

Oeste, Argentinië. 

5 mei 2014 - Massa vissterfte gevonden in meren in Almindingen, Denemarken. 

4 mei 2014 - Miljoenen bijen dood gevonden 'is een mysterie' in Zäziwil, Zwitserland. 

4 mei 2014 - Massa afsterven van vissen in een rivier in Fujian, China. 

3 mei 2014 - 3500 Kippen plotseling sterven als gevolg van de vogelgriep in Karanganyar, 

Indonesië. 

3 mei 2014 - 1000 + dode vissen aanspoelen langs een meer in Ontario, Canada. 

2 mei 2014 - 40.000 vissen sterven plotseling in een dam in Piaui, Brazilië. 

2 mei 2014 - Miljoenen bijen zijn gestorven deze winter verwoestende netelroos heel Ohio en 

Zuid-Ontario, Amerika / Canada. 

1 mei 2014 - Honderdduizenden Kippen gedood door tornado in Mississippi, Amerika. 

1 May 2014 - 42 Pauwen doden als gevolg van de ziekte in Tharparkar, Pakistan. 

1 mei 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend op een meer in Meniffe, Californië, 

Dode vissen in CaliforniaAmerica. 

30 april 2014 - Massa vis dood 'ergste die ik heb gezien in 26 jaar hier werken' in Iowa, 

Amerika. 

30 april 2014 - Grote hoeveelheid dode vissen gevonden drijven langs een rivier in Xiasha 

District, China. 

29 april 2014 - Tientallen zeeschildpadden worden afwas doden in Zuid-Mississippi, 

Amerika. 

29 april 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelden langs de oevers van de meren in 

Wisconsin, Amerika. 

29 april 2014 - 7000 dode vissen gevonden drijvend in Patapsco rivier en Inner Harbor in 

Baltimore, Amerika. 

28 april 2014 - Schildpadden en andere zeedieren blijven dode wassen in Bari, Italië. 

28 april 2014 - Grote vissterfte gevonden in de rivier de Mogi in Brazilië. 

25 april 2014 - 90.000 forel te worden gedood als gevolg van ziekte-uitbraak in New Jersey, 



Amerika. 

25 april 2014 - Honderden gevogelte plotseling sterven als gevolg van de vogelgriep in 

Midden-Java, Indonesië. 

25 april 2014 - Duizenden Bijen blijven afsterven in Elmwood, Canada. 

25 april 2014 - Grote vissen doden gevonden in een stuwmeer in Nanchong, China. 

25 april 2014 - 500000 Carp sterven plotseling in een rivier in Kentucky, Amerika. 

24 april 2014 - Massive afsterven van bijen gemeld in Oxford County, Canada. 

24 april 2014 - Grote hoeveelheid vis wassen dode langs een rivier in La Chorrera, Panama. 

23 april 2014 - 2 miljoen vissen dood aangetroffen in een dam in Teheran, Iran. Dode vissen 

in Iran 

23 april 2014 - Massa afsterven van honingbijen gevonden in Oregon, Amerika. 

23 april 2014 - Massa afsterven van vissen in Island meer in Ontario, Canada. 

23 april 2014 - Duizenden dode vissen verschijnen in een meer in Mudanjiang, China. 

22 april 2014 - 1000 vissen dood aangetroffen in Oona River, County Tyrone, Noord-Ierland. 

21 april 2014 - 4 dood walvissen gevonden op ijs in Newfoundland, Canada. 

21 april 2014 - 20.000 huisdieren en reptielen omgekomen bij een brand in Saint-Sulpice-la-

Pointe, Frankrijk. 

21 april 2014 - Grote hoeveelheden vis afwas dood langs de rivier Panchganga in India. 

19 april 2014 - MILJOENEN dode vissen gevonden drijvend in Thondamanaru Lagoon, Sri 

Lanka. 

18 april 2014 - Grote vissterfte in een rivier in Rondonia, Brazilië. 

18 april 2014 - Honderden dode vissen gevonden aangespoeld langs Chautauqua, New York, 

Amerika. 

18 april 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen op Sungei Buloh Wetland Reserve, Dode 

vissen in SingaporeSingapore. 

17 april 2014 - Groot aantal dode vissen gevonden in de Doubs rivier, Frankrijk. 

17 april 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een meer 'verbijstert biologen' in 

Virginia, Amerika. 

17 april 2014 - Honderden kippen gestorven aan de ziekte in Bodden Town, 

Kaaimaneilanden. 

16 april 2014 - 46.000 vogels doden als gevolg van de vogelgriep in Pyongyang, Noord-Korea. 

16 april 2014 - Duizenden dode vissen lijken in de rivier Salado in Mexico. 

16 april 2014 - Vissterfte te wijten aan een 'mysterie ziekte' in een dam in Gwembe, Zambia. 

15 april 2014 - Vissterfte gevonden op een kanaal in Ocean Shores, Australië. 

14 April 2014 - 6 Dolphins, 1 Haai, 1 Walvis en meerdere schildpadden aangespoeld dood 

tijdens afgelopen 2 weken in Florida, Amerika. 

13 april 2014 - Duizenden kippen dood, 112.000 geruimd wegens vogelgriep in Kumamoto, 

Japan. 

12 april 2014 - 20.000 vissen dood als gevolg van vervuiling in een rivier in Yuscaran, 

Honduras. 

11 april 2014 - Duizenden dode vissen als gevolg van algen in Devils Lake, 'nog nooit zoiets 

gezien' in Oregon, Amerika. 

10 april 2014 - 2 ton dode vissen gevonden drijvend in de rivier de Piracicaba in Brazilië. 

9 april 2014 - 3 miljoen Bijen sterven plotseling in Donghai County, China. 

9 april 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in een lagune in de buurt van Cali, 

Colombia. 

9 april 2014 - 9 blauwe walvissen dood aangetroffen voor de kust van Newfoundland, 

Canada. 



8 april 2014 - 60+ Koeien gedood door de bliksem in Santiago, Chili. 

7 april 2014 - Massa afsterven van de bijen als gevolg van 'mysterieuze ziekte' in het 

departement Ariège, Frankrijk. 

6 april 2014 - Massive afsterven van vis langs op 1 km van de rivier in Haikou, China. 

5 april 2014 - Honderdduizenden bijen dood gevonden in de buurt van International Bridge 

op Argentine, Uraguay grens, Argentinië. 

5 April 2014 - 48 Dolfijnen wassen dode tijdens afgelopen maand in Texas, Amerika. 

4 april 2014 - Tientallen vogels vallen dood uit de hemel 'een mysterie' in Oklahoma City, 

Amerika. 

3 april 2014 - Miljoenen bijen dood gevonden langs de rivier de Rijn in Duitsland. dood Bees 

in Duitsland 

3 april 2014 - Duizenden vissen sterven off 'wegens ziekte' in Tempe Town Lake, Arizona, 

Amerika. 

3 april 2014 - 5000 vissen dood aangetroffen in een vijver 'ongewone' in Otacilio kust, 

Brazilië. 

2 april 2014 - 500.000 honingbijen dood 'te wijten aan strenge winter' in Holland, Michigan, 

Amerika. 

2 april 2014 - Duizenden zeesterren wassen wal dode en stervende op stranden in Florida, 

Amerika. 

1 April 2014 - 900 Schapen omkomen vanwege sneeuwstorm in Dogubeyazit, Turkije. 

1 april 2014 - Grote hoeveelheid dode vis wassen aan wal in Presque Isle Bay, Pennsylvania, 

Amerika. 

1 april 2014 - 9,000+ lbs van dode vissen aanspoelen langs een meer in Illinois, Amerika. 

1 april 2014 - Grote vissen sterven in diverse meren in het noorden van Indiana, Amerika. 

31 maart 2014 - 100 ton + vis sterft plotseling in visvijvers in de provincie Guangxi, China. 

100 ton dood vis in China 

31 March 2014 - 5 Dolfijnen dood aangetroffen tijdens de afgelopen 2 weken af Beaufort 

County, S.Carolina, Amerika. 

30 maart 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen langs een kanaal in Illinois, Amerika. 

30 maart 2014 - Honderden dode vissen gevonden 'als gevolg van vervuiling' in Kshipra 

River, India. 

30 maart 2014 - Honderden dode vissen blijven aanspoelen in La Brea, Trinidad en Tobago. 

28 March 2014 - 3 Dolfijnen dood gevonden aangespoeld tijdens de afgelopen 4 dagen in 

Miaoli, Taiwan. Dode dolfijnen in Taiwan 

28 maart 2014 - 7000 Vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in 

Jessore, Bangladesh. 

28 maart 2014 - Vissen sterven uit, 'een aantal van hen bloeden' in een rivier in Divinopolis, 

Brazilië. 

27 maart 2014 - Honderden dode vissen gevonden op een strand in Noord-Jakarta, 

Indonesië. 

27 maart 2014 - Duizenden vis 'die plotseling' in een rivier in Mempawah, Indonesië. 

25 maart 2014 - 7000 vissen aanspoelen dode langs stranden op Réunion, in de buurt van 

Madagascar. 

25 maart 2014 - afsterven van vis en schelpdieren als gevolg van algen in Coffin Bay, 

Australië. 

24 maart 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een vijver in Killingly, Connecticut, 

Amerika. 

21 March 2014 - 114 schapen en 12 koeien gedood door de bliksem, 'eigenaar verbijsterd' in 



Achacachi, Bolivia. 

21 maart 2014 - Duizenden bijen sterven 'te wijten aan giftige stof op bloemen' in Marilia, 

Brazilië. 

21 maart 2014 - 20.000 dieren doden als gevolg van ernstige droogte is 'ramp voor het milieu' 

in Casanare, Colombia. 

21 maart 2014 - 220.000 bijen dood gevonden in Daettwil, Zwitserland. 

20 maart 2014 - Massive afsterven van bijen gevonden 'is een mysterie' in Yinjiang County, 

China. 

20 maart 2014 - Massive afsterven van honingbijen uit strenge winter in Iowa, Amerika. 

20 maart 2014 - Duizenden vogels sterven aan ziekte-uitbraak in Waikato, Nieuw-Zeeland. 

19 maart 2014 - 52.000 jonge forel dood aangetroffen in een broederij in Pennsylvania, 

Amerika. 

19 maart 2014 - 157 dode varkens aangetroffen in een rivier in Jiangxi, China. 

18 March 2014 - 60 Dolfijnen dood aangetroffen op stranden in Lambayeque, Peru. 

18 maart 2014 - Massive afsterven van vis in Maninjau meer, Indonesië. Vissen sterven af 

Indonesië 

18 maart 2014 - Honderden gevogelte sterven plotseling in Mongondow Bolaang, Indonesië. 

18 maart 2014 - Massa vis afsterven gevonden aan de oevers van Kumisi Lake, in de buurt 

van Tbilisi, Georgië. 

18 maart 2014 - Tienduizenden dode vissen verschijnen in een rivier in Yueqing, China. 

17 maart 2014 - 30+ Dolfijnen doden na stranding in Newfoundland, Canada. 

17 maart 2014 - Duizenden dode eenden verschijnen rondom de Grote Meren in Amerika. 

16 maart 2014 - 2100 Runderen gedood door recente 'unseasonal' stormen in Nashik, India. 

15 maart 2014 - 4 miljoen Hogs gedood sinds mei 2013 door Virus in 27 staten in Amerika. 

15 maart 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen 'baart' in La Brea, Trinidad en Tobago. 

15 maart 2014 - Enorme hoeveelheden dode vissen aanspoelen in Manzanillo Del Mar, dood 

vis in ColombiaColombia. 

15 maart 2014 - Honderden dode vissen in Hoods Lagoon in Queensland, Australië. 

14 maart 2014 - 10,1 miljoen Pluimvee gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep 

in Zuid-Korea. 

14 maart 2014 - 1150 Pluimvee sterven plotseling in Bengkulu, Indonesië. 

13 maart 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een kreek 'is een mysterie' in 

Babenhausen, Duitsland. 

13 maart 2014 - 7500 Kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Macau, China. 

12 maart 2014 - Koppel van dode vogels gevonden op de weg 'is een mysterie' in Lancashire, 

Engeland. 

12 maart 2014 - 38.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bentheim, Duitsland. 

12 maart 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een kreek in Rocky Gap, Virginia, 

Amerika. 

11 maart 2014 - Scores van dolfijnen, bruinvissen, schildpadden, kreeften en zeesterren 

wassen doden in Zuid-Engeland. 

11 maart 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelen in Clermont lagune, Queensland, 

Australië. 

11 maart 2014 - 110.000 Zalm gedood als gevolg van ziekte-uitbraak in Troms, Noorwegen. 

10 maart 2014 - Massa's van dode vis, dode kwallen en een dode walvis aanspoelt in Tunesië. 

10 maart 2014 - 10.000 Trout zijn gestorven in een broederij in Pennsylvania, Amerika. 

8 maart 2014 - Duizenden dode vissen 'veroorzaakt alarm' in een rivier in Tamaulipas, 

Mexico. 



7 maart 2014 - Duizenden Bijen dood aangetroffen in en rond de bijenkasten in 

Haarlemmermeer, Nederland. 

7 maart 2014 - Duizenden Bijen dood aangetroffen in de voorkant van de kasten in Boggabri, 

Australië. dood Bees in Australië 

7 maart 2014 - Miljoenen Bijen sterven off 'te wijten aan strenge winter' in Ohio, Amerika. 

7 maart 2014 - 15.000 Catfish doden als gevolg van de ziekte in Bangka-Belitung, Indonesië. 

6 maart 2014 - Honderden inheemse vogels dood aangetroffen in een reserve in Dubbo, 

Australië. 

6 maart 2014 - 290.000 stuks vee doden uit overstromingen in Beni, Bolivië. 

6 maart 2014 - Honderden Kippen dood, 'oorzaak onbekend' in Bantul, Indonesië. 

4 maart 2014 - 40.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in 

Flevoland, Nederland. 

4 maart 2014 - Honderden dode eenden in de omgeving van Lake Erie en Lake Ontario in 

New York, Amerika. 

4 maart 2014 - 1.600 zeevogels aangespoeld dood tijdens afgelopen maand op stranden in 

Zuid-West Engeland. 

4 maart 2014 - Grote vissterfte voorkomen in diverse meren in heel Missouri, Amerika. 

2 maart 2014 - 35 ton dode vissen gevonden in een stuwmeer in Jiangxi, China. 35 ton dood 

vis 

1 maart 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Vinh City, Vietnam. 

28 februari 2014 - Grote vissen sterven af in vijvers in Foshan, China. 

27 februari 2014 - 21.000 zeevogels gedood door stormen is 'historisch' langs de kust van 

Frankrijk. 

27 februari 2014 - 4 ton dode vissen gevonden drijvend in een meer in Kampong Cham, 

Cambodja. 

26 februari 2014 - 10 miljoen Coquilles zijn gestorven in de wateren in de buurt van 

Vancouver, Canada. 

26 februari 2014 - 64.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in 21 provincies van 

Vietnam. 

26 februari 2014 - Honderden kikkers dood aangetroffen in en rond een meer in Curragh, 

Rep van Ierland. 

26 februari 2014 - Honderden vissen aanspoelen dood op stranden op Réunion, in de buurt 

van Madagascar. 

26 februari 2014 - 800+ dode schildpadden gevonden op stranden in Andhra Pradesh, India. 

25 februari 2014 - Massa bijensterfte gevonden is 'ongekend' in Valencia, Spanje. 

25 February 2014 - 100 dolfijnen, schildpadden, zeeleeuwen en zeevogels dood opduiken 

langs de kust van Peru. 

25 februari 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in zoetwatermeer, in Dongguan, China 

'nooit eerder gezien'. 

25 februari 2014 - 3200 varkens gedood als gevolg van ziekte-uitbraak in Pyongyang, Noord-

Korea. 

24 februari 2014 - Duizenden dode krabben plus andere mariene soorten vinden op dood 

Krabben in Chilebeach 'baart' in Antofagasta, Chili. 

24 februari 2014 - 600+ Zeevogels aangespoeld dood op stranden in Jersey, Verenigd 

Koninkrijk. 

24 februari 2014 - 2500 Vee doden als gevolg van ziekte-uitbraak in Sukhbaatar, Mongolië. 

24 februari 2014 - Honderden kippen sterven plotseling in Sukabumi, Indonesië. 

23 februari 2014 - Massa afsterven van vissen ontdekt in reservoir, 'oorzaak onbekend' in 



Quang Ngai, Vietnam. 

22 februari 2014 - afsterven van bijen gevonden ... 'Het enige dat overbleef was hun skeletten' 

in Murwillumbah, Australië. 

22 februari 2014 - Duizenden vis afwas dood langs de oevers van een rivier in Mallorca, 

Spanje. 

21 februari 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een haven, 'oorzaak onbekend' in 

Palermo, Italië. 

21 februari 2014 - Duizenden kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Sunsari, Nepal. 

20 februari 2014 - 165.000 vissen dood als gevolg van vulkanische as in Bantul, Indonesië. 

dood vis in Bantul 

19 februari 2014 - Honderden Aalscholver Vogels dood aangetroffen op een strand in BioBio, 

Chili. 

19 februari 2014 - Grote vissterfte in een kreek in Capiata, Paraguay. 

18 februari 2014 - 100 ton dode vissen gevonden aan de oever van de rivier de Tiete in 

Brazilië. 

18 februari 2014 - 324.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in 

Guizhou, China. 

18 februari 2014 - Honderden schapen en geiten gedood als gevolg van ziekte-uitbraak in 

Ningxia, China. 

18 februari 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen op de stranden van Mallorca, Spanje. 

17 februari 2014 - 5.000 schapen en geiten gedood als gevolg van ziekte-uitbraak in Binnen-

Mongolië, China. 

17 februari 2014 - 300 ton vis plotseling sterven in de rivier Kelekar, Sumatra, Indonesië. 

16 februari 2014 - 10.000 vee zijn gestorven als gevolg van droogte in Chulucanas, Peru. 

Dode Vee in Peru 

16 februari 2014 - Honderden zeevogels aanspoelen langs de Zuid-West kust van Engeland. 

15 februari 2014 - Honderden vee doden als gevolg van 'mysterieuze ziekte' in de provincie 

Misiones, Argentinië. en hier 

14 februari 2014 - Duizenden vogels dood aangetroffen, als gevolg van de vogelgriep in 

Trenggalek, Indonesië. 

13 februari 2014 - MILJOENEN dode vissen aanspoelen op Lake Manyas, Balikesir, Turkije. 

13 februari 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven 'als gevolg van omgevingsfactoren' in 

Lampung, Indonesië. 

12 februari 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een rivier in Rio Piracicaba, 

Brazilië. 

12 februari 2014 - 160 ton dode vissen gevonden langs Johor Straits in Singapore. 

11 February 2014 - 9 orka dood gevonden aangespoeld in de buurt van Tuatapere in Nieuw-

Zeeland. 

11 februari 2014 - Massa afsterven van vis en garnalen te wijten aan 'red tide' in Hainan, 

China. 

11 februari 2014 - Duizenden dode vissen gevonden drijvend in een rivier in Riau, Indonesië. 

10 februari 2014 - MILJOENEN Bijen dood aangetroffen in de buurt van de bijenkasten in 

Murcia, Spanje. dood Bees in Spanje 

10 February 2014 - 100 zeevogels wassen dood of stervend op Chesil Beach in Dorset, 

Engeland. 

8 februari 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in een rivier in Bera, Maleisië. 

8 februari 2014 - Honderden vee gedood door sneeuwstormen in Xinjiang, China. 

6 februari 2014 - 225.000 Vogels, 8000 schapen, 150 geiten doden van de overstromingen in 



Midden-Java, Indonesië. 

6 februari 2014 - 60.000 vissen gedood als gevolg van het uitbreken van het virus aan 

Robertson Creek, BC, Canada. 

6 februari 2014 - 10.000 vissen dood aangetroffen in Vasse Estuary, Australië. 

5 februari 2014 - 70 ton vis gestorven in Lake Sebu in Zuid-Cotabato, Filippijnen. 

5 februari 2014 - 12 dead Albatross vinden op Ripiro strand in Nieuw-Zeeland 'nog nooit 

zoiets gezien'. 

5 februari 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in Bazan Park River in Singapore. 

4 februari 2014 - 1,122+ Schildpadden aanspoelen dood in januari op de stranden in Andhra 

Pradesh, India. 

4 februari 2014 - 400 + dolfijnen aanspoelen dood in januari op de stranden in het noorden 

van Peru. 

3 februari 2014 - Miljoenen Sea sterren nog afsterven aan de westkust van Amerika. 

3 februari 2014 - Duizenden bijen sterven af 'als gevolg van bestrijdingsmiddelen' in 

Pontalinda, Sao Paulo, Brazilië. 

2 februari 2014 - Duizenden vissen dood aangetroffen in een rivier in Banjumas, Indonesië. 

dood vis Indonesië 

30 januari 2014 - Honderden vee sterft als gevolg van 'mysterie ziekte' in New South Wales, 

Australië. 

29 januari 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in Kings River, Californië, Amerika. 

29 januari 2014 - Honderden kippen sterven plotseling in Madiun County, Indonesië. 

29 januari 2014 - 10 ton vis sterft plotseling in Lake Maninjau, West-Sumatra, Indonesië. 

29 januari 2014 - Missen van vis en inktvis aanspoelen dood op het strand in Kauai, Hawaï, 

Amerika. 

28 januari 2014 - 20.000 vogels gedood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in 

Hong Kong, China. 

28 januari 2014 - Tienduizenden dode vissen aanspoelden langs een rivier in Tennessee, 

Amerika. 

27 januari 2014 - Ton van vis dood aangetroffen in twee dammen in Bandung, Indonesië. 

24 January 2014 - 25 dode walvissen gevonden in de buurt Kice Island in Florida, Amerika. 

24 januari 2014 - Duizenden dode vissen gevonden in de buurt van de rivier de Theems in 

Oxfordshire, Engeland. 

23 januari 2014 - 10.000 Kippen plotseling overlijden als gevolg van de vogelgriep in Kudat, 

Maleisië. 

23 januari 2014 - Honderden dode vogels gevonden, 'nog nooit zoiets gezien' in Burleson, 

Texas, Amerika. 

23 januari 2014 - Miljoenen (120 ton) van de vissen zijn gestorven in een meer in Batangas, 

Filipijnen. dood vis Filippijnen 

22 januari 2014 - 1000 Vogels dood van ziekte-uitbraak in Kaiapoi, Nieuw-Zeeland. 

22 januari 2014 - Honderden dode vissen aanspoelden op Thompson's Bayou in Florida, 

Amerika. 

21 januari 2014 - Miljoenen Oesters zijn plotseling overleden tijdens afgelopen 2 maanden 

van 'mysterie ziekte' in Port Stephens, Australië. 

21 January 2014 - 8 Walvissen doden, meer gestrand voor de kust van Florida, Amerika. 

20 januari 2014 - 19.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Shandong, China. 

19 januari 2014 - 'Scores' van Buffels doden uit 'mysterie ziekte' tijdens de afgelopen weken in 

Rewari, India. 

18 januari 2014 - Tienduizenden dode vissen aanspoelen langs hele strand in Vargas, 



Venezuela. 

18 januari 2014 - Massa afsterven van vis voorkomende in een tak van de Nijl in Desouk, 

Egypte. 

18 januari 2014 - 70+ Walvissen Stranded, (nummers veranderen) 20 doden op de stranden 

in Golden Stranded Walvissen Nieuw ZealandBay, Nieuw-Zeeland. 

18 januari 2014 - 1000 Eenden dood aangetroffen in een reservoir in Jeollabuk-do, Zuid-

Korea. 

18 januari 2014 - Ton van dode vissen aanspoelden op de stranden in Lambayeque, Peru. 

17 januari 2014 - Duizenden dode vissen op de oever van een rivier in Old Lyme, Connecticut, 

Amerika. 

17 January 2014 - 26 Dolfijnen, 15 schildpadden, 11 Zeeleeuwen dood gevonden aangespoeld 

langs de kust van Piura, Peru. 

17 januari 2014 - 20.000 vissen zijn gestorven voor de kust van Mati, Filippijnen. 

17 januari 2014 - 5,300+ dode vissen gevonden in Clinton Lake, Illinois, Amerika. 

17 januari 2014 - Grote afsterven van vissen in een rivier in Qinhuai, China. 

16 januari 2014 - Honderden eenden sterven plotseling als gevolg van de vogelgriep in 

Wonogiri, Indonesië. 

15 January 2014 - 7 Dolfijnen, 2 zeeleeuwen, 1 walvis dood aangetroffen langs de kust van 

Sinaloa, Mexico. 

15 januari 2014 - Grote afsterven van Shrimp 'wegens ziekte' in Ernakulam, India. 

15 januari 2014 - 100000 dode vis in Sparks Marina, 'onbekende reden' in Nevada, Amerika. 

14 januari 2014 - Massa afsterven van Everzwijnen 'wegens ziekte' in Litouwen. 

14 januari 2014 - Duizenden vee doden door overstromingen in Tabasco, Mexico. 

14 January 2014 - 13 walvissen gestrand, 5 doden, 8 te worden gedood in Farewell Spit, 

Nieuw-Zeeland. 

14 januari 2014 - Duizenden vissen zijn gestorven 'als gevolg van kou' in Olentangy River, 

Ohio, Amerika. 

14 januari 2014 - Ton van vis dood aangetroffen, 'worst vis doden ooit' in een rivier in 

Mindanao, Filippijnen. 

13 januari 2014 - Massive vissen sterven af te wijten aan zee bevriezing zo snel in Lovund, 

bevroren vis in Noorwegen. 

13 januari 2014 - 50.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Hubei, China. 

11 januari 2014 - Duizenden verschillende vissen dood aangetroffen in een rivier in Sao 

Paulo, Brazilië. 

10 januari 2014 - Een groot aantal papegaaien, kangoeroes en emoes dood gevonden 'als 

gevolg van Heatwave' in Australië. 

10 januari 2014 - 10.000 vogels gedood als gevolg van de vogelgriep in Bac Ninh, Vietnam. 

10 januari 2014 - Duizenden dode vissen als gevolg van vervuiling in een rivier in Durban, 

Zuid-Afrika. 

9 January 2014 - 150 Eenden dood als gevolg van het uitbreken van de vogelgriep in 

Redwood City, Californië, Amerika. 

8 januari 2014 - 100.000 vleermuizen vallen dood uit de hemel in Queensland, Australië. 

Dode vleermuizen in Australië 

8 January 2014 - 35 Schildpadden aanspoelen dood langs de kust van Chennai, India. 

8 januari 2014 - Honderden dode vissen verschijnen in een meer is een 'mysterie' in Buenos 

Aires, Argentinië. 

8 januari 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een rivier in Minas Gerais, Brazilië. 

8 januari 2014 - Massa vis dood' als gevolg van vervuiling' in een vijver in Foshan, China. 



8 januari 2014 - Honderden dode vissen aanspoelen op de oever van een meer in Oran, 

Algerije. 

7 January 2014 - 40 Bald Eagles nu dood van 'virus' in Utah, Amerika. 

6 januari 2014 - 4700 Vee doden uit uitbraak van mond- en klauwzeer in Kerala, India. 

6 January 2014 - 2 zeldzame walvissen doden na stranding op Long Island is 'ongebruikelijk' 

in Amerika. 

6 January 2014 - 39 Pilot Whales doden na stranding op strand in Nieuw-Zeeland. Dode 

walvissen in Nieuw-Zeeland 

6 januari 2014 - Honderden eenden sterven plotseling in Malang, Indonesië. 

6 januari 2014 - Massale vissterfte als gevolg van vervuiling in een rivier in Kurger Park, 

Zuid-Afrika. 

6 januari 2014 - Honderden vissen dood aangetroffen in een meer in La Molina, Peru. 

5 januari 2014 - Honderden dode vissen gevonden in een vijver, 'zoals de apocalyps' in 

Varbina, Bulgarije. 

4 januari 2014 - 500+ Geiten doden uit uitbraak van de pest in Xinjiang, China. 

4 January 2014 - 47 Zeedieren (zeehonden, schildpadden, dolfijnen, vogels) dood 

aangetroffen op het strand in Chiclayo, Peru. 

3 januari 2014 - Ton van dode vissen gevonden in een rivier in San Martino in Rio, Italië. 

3 januari 2014 - Tweede massa die-off van Sardines tijdens de afgelopen 2 weken spoelt aan 

op stranden in Valparaiso, Chili. 

3 januari 2014 - Grote die-off van vis gevonden in een rivier in Hsinchu County, Taiwan. 

Dode sardines in Chili 

2 januari 2014 - LET OP: 20.000 vogels zijn gestorven sinds November wegens ziekte rond 

Great Salt Lake in Amerika. 

2 januari 2014 - 23.000 Kippen gedood als gevolg van de vogelgriep in Guizhou, China. 

2 januari 2014 - Honderden (misschien wel duizenden) van vissen zijn gestorven in een meer 

in NSW, Australië. 

1 januari 2014 - Duizenden vissen, waaronder schildpadden en eenden dood van 'brandstof 

spill' in Culiacan, Mexico. 

1 januari 2014 - Duizenden dode vissen aanspoelden op de stranden in El Oro, Ecuador. 

1 januari 2014 - Massive vissen sterven af in visvijvers in Thong Nhat, Vietnam 


