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Berichten uit het vogelhospitaal

Van de 98 met een (haak-)worm, Polymorphus spec, besmette Ei-

ders konden 87 vogels na een verblijf van drie maanden worden

uitgezet. Omdat de besmetting vrijwel uitsluitend langs de

Noordhollandse kust en in het Waddengebied optrad, werden de

vogels naar de delta gebracht.

Van 199 Merels die werden binnengebracht, konden er 127 gered

worden. De overige exemplaren waren voor het merendeel ernstig
toegetakelde katteslachtoffers.

In de zomerperiode werden weer 160 verlamde watervogels bin-

nengebracht. Oorzaak was een besmetting met botulisme type C.

Deze ziekte is vaak te genezen, maar-vanwege geldgebrek-wordt
er helaas nog te weinig gedaan aan het bestrijden van de oor-

zaak. Het verwijderen van besmette kadavers uit het water en

het doorspoelen van waterpartijen (om zuurstofloze omstandig-
heden, waarin de Clostridium-bacterie goed gedijt, te vermij-
den red.) zou veel ellende kunnen voorkomen. In september ver-

oorzaakte een lozing van een jerrycan ketjap in Hoofddorp

ademhalingsstoornissen bij watervogels.

Een olielozing in februari leidde tot een massale stranding op

Texel en het aanspoelen van olie bij Zandvoort. Enkele tien-

tallen olieslachtoffers werden gebracht, waarvan 23 Zeekoeten,
een Alk en een Jan van Gent gered konden worden. In deze maand

ontvingen we ƒ 3397,20 als vergoeding voor de schade die gele-
den werd na de ramp met de ertstanker Borcea in 1988. Dit geld
was afkomstig van een schikking overeengekomen tijdens het

proces dat Vogelbescherming tegen de Borcea heeft aangespan-

nen.

Van de Stichting Vogelrampenfonds, die" het vogelhospitaal in

Haarlem beheert, ontving de redactie het jaarverslag over de

periode juli i991-juli 1992. In het onderstaande is het be-

treffende jaarverslag verkort weergegeven.

In de besproken periode zijn 3316 hulpbehoevende dieren ver-

deeld over 129 soorten vogels (en zoogdieren) bij het vogel-

hospitaal gebracht. Van deze dieren konden 1957 exemplaren
weer uit het hospitaal ontslagen worden. Het percentage her-

stelde dieren varieert van jaar tot jaar sterk en hangt sterk

samen met de staat, waarin het dier verkeert als het wordt

binnengebracht. Dankzij de media krijgt ons werk grotere be-

kendheid, zodat "het publiek" ons weet te vinden. Ook de Haar-

lemse brandweer, de IJmuidense Dierenhulpdienst en de Dieren-

ambulance brengen regelmatig vogels.
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Dankzij de steun van verschillende verenigingen en stichtingen
kon onze tweede quarantaine-ruimte gerenoveerd worden. Ook de

bijna versleten pompen van het zeevogelbassin konden vervangen

worden. Hoewel de verzorging van een vogel gemiddeld ƒ1,- per

dag kost, is er ieder jaar veel geld nodig, omdat er zoveel

verpleegdagen zijn. We hopen dat we volgend jaar ook op uw

finaciële bijdrage mogen rekenen. Deze kunt u overmaken op

postgiro 199399.


