Ernstige vogelgriep bedreigt watervogels
De afgelopen maand werd duidelijk dat een ernstige vorm van vogelgriep (hoog
pathogeen ofwel ernstig ziekte-opwekkend) veel watervogels bedreigt. Vogelaars
kunnen ongewild het vogelgriepvirus verspreiden. Op 9 november werden getroffen
Canadese Ganzen gevonden in de Hekslootpolder. Waar moeten we vooral op letten?
Het is een ernstige ‘aviare influenza’ die heerst in Nederland. Op 20 oktober werden
de eerste slachtoffers gevonden (Knobbelzwanen). Vanaf 23 oktober geldt er een
ophokplicht voor pluimveebedrijven. Half november meldde het Vogelhospitaal
Haarlem dat zij voorlopig voor het publiek gesloten zijn, omdat er in de Hekslootpolder Canadese Ganzen met vogelgriep zijn gevonden. Hiermee wil het vogelziekenhuis voorkomen dat het helemaal gesloten wordt door de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA). Ook andere watervogels zijn gevoelig voor het virus zoals
Knobbelzwanen, Brandganzen, Kuifeenden en Smienten. De ziekte wordt verspreid
door contact met zieke dieren, via de lucht of hun uitwerpselen.
Zieke vogels herken je onder meer door sloomheid. Later volgen ademhalingsproblemen, minder voeropname, diarree, zenuwverschijnselen, oogontstekingen.
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we de ziekte niet helpen te verspreiden?
• loop niet door de weilanden of gebieden waar watervogels zijn
• jaag de vogels niet op
• loop of rij niet in ganzenpoep, parkeer dus ook niet in de berm
•	maak je schoenen goed schoon als je uit een gebied vertrekt en voordat je een
ander terrein inloopt
Zorg er voor dat je dode dieren niet aanraakt en al helemaal niet met blote handen.
Breng ze niet zelf weg maar bel de dierenambulance. Als het niet op privéterrein is
kan een dood dier ook door Spaarnelanden worden opgehaald.
Ook is het verstandig de gemeente op de hoogte te brengen, evenals SOVON (portal.
sovon.nl/dood). SOVON informeert zo nodig de NVWA. Vogelgriep duurt meestal
tot minimaal het einde van de trektijd. De ziekte houdt niet van lage temperaturen.
“Een weekje vriezen zou geen kwaad kunnen”, aldus het Vogelhospitaal.
■ Abé Holshuijsen
Bronnen: Websites RIVM, SOVON, Wageningen Universiteit.
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