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Berichten uit het Vogelhospitaal

Inleiding

Zomer/najaar 1989

In de mooie zomer van 1989 zijn in het Vogelhospitaal veel

ouderloze jonge vogels verzorgd. Na de lente beginnen heel wat

vogels aan een tweede broedsel en ijverige Merels doen dat dik-

wijls nog een derde en een vierde keer. Opnieuw werd een jonge

Fuut groot gebracht. De door het Vogelhospitaal gehanteerde

methode lijkt voor een moeilijke soort als de Fuut tot goede

resultaten.

liet wanne zomerweer was niet onverdeeld gunstig voor de vogels.

Tussen juli en september werden 175 verlamde watervogels naar

het VogeIhospitaal gebracht, bïlkele dode dieren zijn voor onder-

zoek naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Lelystad

opgestuurd en het vermoeden dat het opnieuw om de ziekte Botu-

lisme type C ging werd bevestigd. Al spoedig ontstond in de

eerste en tweede quarantaine ruimte een plaatsgebrek, maar

gelukkig bood de leegstaande egelflat een goede oplossing.

Veel vogels waren er bij binnenkomst zo ernstig aan toe, dat

ze niet meer tot zelfstandig eten en drinken in staat waren.

Toch reageerden de meeste patiënten gunstig op de behandeling

en ongeveer 70% herstelde. Het is belangrijk dat vogels die aan

deze ziekte lijden, zo sjraedig mogelijk bij het Vogelhospitaal

gebracht worden. Minstens even belangrijk is het, dat in het

water ronddrijvende dode dieren snel bij de gemeente reiniging

worden gemeld, zodat ze zo vlug mogelijk kunnen worden opge-

ruimd. Deze ziekte wordt namelijk door kadavers en de daarop

levende vliegenmaden verspreid.

in de loop van de zomer konden ruim VOO vogels gezond ver-

trekken. Niet alleen veel watervogels, maar ook vele zang-

vogels. Van o binnengekomen Huiszwaluwen konden er 5 worden

gered en van 5 Bosuilen keerden er 4 terug in de natuur. Ook

een Buizerd, een Sperwer en een Torenvalk kregen hun vrijheid

terug.

Van de Stichting Vogelrampenfonds welke het Vogelhospitaal

beheert, ontving de redactie een jaarverslag van het boekjaar

juli 1989 - juli 1990. Hieronder is het betreffende jaarver-

slag samengevat weergegeven.
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Winter 1989/1990

Op 25 en 26 januari raasde er een stoun over Nederland niet

windkracht 12. Onder het nieuwe solide dak boven de buiten-

l

bassins en de volieres zaten de vogels goed beschut, 'hot ieders

opluchting doorstond het vogelziekenhuis de sLorrn goed, maar

de vreugde duurde maar kort, want vlak daarna werd het Vogel-

hospitaal overstroomd door enkele honderden door olie ge-

troffen zeevogels. Ook ditmaal kon men in de krant lezen dat

een woordvoerder van rijkswaterstaat dit "niets bijzonders"

noemde, "omdat er nu eenmaal zoveel olie ligt in de Noordzee".

Bij storm komt de naar beneden gezakte olie boven drijven, met

alle gevolgen van dien. Al spoedig kreeg liet Vogelhospitaal

meer olieslachtoffers binnen dan tijdens de ramp met de tanker

Borcea. Speciaal voor deze dieren werd de aktie "S.O.S. voor

de zeevogels" opgestart. Grote waardering voor alle journa-

listen, die de aktie steunden en tot een groot succes hebben

gemaakt is hier op zijn plaats. Na de gemeenteraadsverkiezingen

stond de gemeente Haarlem toe, vier N.Z.H. bussen te laten be-

plakken met de tekst: "Het is weer mis op zee. Wie helpt ons?".

Een van de medewerkers van het Vogelhospitaal had het ontwerp

gemaakt met in het midden een tekening van een door olie ge-

troffen zeekoet.

Voorjaar 1990

Toen bij zacht lenteweer de eerste 149 vogels op 15 maart vanaf

de zuidpier in Ijmuiden konden vertrekken, zaten daar ook

vogels bij van het asiel van de dierenhulpdienst in Oegstgeest.

Later konden nog eens 41 vogels worden losgelaten, waaronder

8 van de 10 Jan van Genten die waren binnengebracht.

Ondertussen bleef de stroom hulpbehoevende vogels doorgaan.

Een Kokmeeuw liep een sportblessure op. De vogel waagde zich

op een hockeyveld en kreeg een bal tegen zijn kop. Na verloop

van tijd herstelde hij van deze hersenschudding. Kinderen uit

Hoofddorp brachten een jonge gans, die door een jongen met

stenen was bekogeld. Het arme diertje kon niet meer op zijn

poten staan. De volgende norgen was hij er weer grotendeels

bovenop. Warmte en rust doen soms wonderen. De lente begon

vroeg en zorgde weer voor veel jonge vogels en katte-slacht-

offers.
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Met vogel jaar eindigde mol hel: verzoek vnn liet Voqo 1 ofivnriq-

centrum do Fuqelpits uit Au juin, assitentie te verlenen aan een

onderzoek naar de doodsoorzaak van honderden Ejderoendon in

liet Waddengebied. Dit onderzoek wordt uitgevoerd iVmr de Uni-

versiteit van Utrecht. Omdat An jnm zo ver van Utrecht vandaan

ligt, konden de vogels bet.er in Haarlem onderzocht worden.

Dertig Eidereenden werden daarvoor bij het Vogelhospitaal ge-

bracht.

U kunt het Vogelrampenfonds steunen door een donatie over Ie

maken op gi.ronuitiner 199399 van de Stichting Vogelrampenfonds

te Haarlem.

In het voorjaar van 1989 zijn veel van dez° krullebollen door

de medewerkers van het Vogelliospitaal van een wisse dood ye-
red. Tekening: Guido van Leeuwen


