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Berichten uit het Vogelhospitaal 1992/1993

De medewerkers van het hospitaal hadden door het mooie weer de

handen vol aan het grote aantal botulismeslachtoffers. Meer

dan 200 verlamde watervogels uit de wijde omtrek werden bin-

nengebracht. Al jarenlang geeft de stichting aan de Dienst

Milieu en Water van de provincie op uit welke gebieden de vo-

gels afkomstig zijn. Helaas doen verschillende gemeenten nog

te weinig om de bekende botulismehaarden op te ruimen, waar-

door de ziekte zich verder kan uitbreiden. Het Friese vogel-
asiel in Anjum consulteerde het Vogelhospitaal voor de beste

behandelingsmethode, waardoor ook in Friesland veel vogels

gered konden worden.

In het verleden konden enkele dode vogels naar het Centraal

Diergeneeskundig Instituut (CDI) in Lelystad gestuurd worden.

Door een bezuinigingsmaatregel van de overheid mag het CDI het

voor de bestrijding van de ziekte waardevolle onderzoek niet

meer doen.

Veel ouderloze jonge vogels werden tot september aangegeven.

Het hospitaal adviseert goedbedoelende mensen jonge vogels
niet met melk of broodpap te voeren. Vogels zijn immers geen

zoogdieren en kunnen van dergelijke voeding ernstige
darmstoornissen krijgen.
In de zomer konden veel vogels in gezondheid worden losgelaten
waaronder 14 Blauwe Reigers, 39 Knobbelzwanen, zes Sperwers,

acht Torenvalken, twee Ransuilen, een Bosuil, 22 van de 33

binnengekomen Gierzwaluwen en 132 Merels.

November bracht veel ellende. In de Noordzee bevonden zich

vele kleine olievlekken die opnieuw voor olieslachtoffers

zorgden. Triest was dat een Zeekoet die bijna hersteld was,

bij een inbraak is ontvreemd.

Van de Stichting Vogelrampenfonds ontvingen we een nieuwsbrief

over het wel en wee van gezonde en zieke vogels die bij het

Vogelhospitaal in Overveen in de periode juli 1992 - juli 1993

zijn binnengebracht. Hieronder volgt een samenvatting van deze

nieuwsbrief.

In de mooie zomer van 1992 is een Aalscholver binnengebracht
die op een hete dag plotseling neerstreek in een openlucht-

zwembad, waar hij tussen de benen van de zwemmende mensen heen

dook. Dit veroorzaakte lichte paniek die uitmondde in een

jacht op de vogel. De vogel heeft het niet gered nadat hij

naar het hospitaal was gebracht. Overleden aan stress?
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In totaal zijn in 1992 2913 vogels opgenomen geweest, waarvan

1672 terug konden keren naar de natuur.

De vorst in januari 1993 bracht enige koudeslachtoffers naar

het hospitaal. Twee Blauwe Reigers, die al eerder verzorgd

waren, kwamen om extra voedsel bedelen en namen en passant 15

soortgenoten mee. Doordat de dooi snel inzette, was een win-

tervoederactie gelukkig niet nodig.

In de week na 21 januari spoelden tussen Wijk aan Zee en Hoek

van Holland veel zeevogels aan die besmeurd waren met verse

stookolie. Het bleek dat een schip ongeveer 10000 ton olie had

verloren bij het overtanken. Bij het hospitaal werden 95 olie-

slachtoffers binnengebracht, waaronder een geringde Zeekoet

die in 1988 was behandeld. Voor de medewerkers vormde dit het

bewijs dat hun revalidatiemethode goed functioneert. Hij
haalde het opnieuw, evenals 39 andere Zeekoeten, zes Alken,

zes Jan van Genten, een Papegaaiduiker, een Roodkeelduiker,

zeven Futen en 13 Eidereenden.

Naast stookolie kregen de zeevogels nog met een veel schade-

lijkere stof te maken. Vanaf eind januari spoelden regelmatig

vogels aan met een uiterlijk schoon verenkleed, dat echter

volkomen waterdoorlatend was. Veel van de dieren stierven kort

na binnenkomst door maagbloedingen en darmontstekingen, zoals

bleek uit sectie door het TNO. De vogels hadden een paraffine-

achtige stof binnen gekregen die nog steeds legaal geloosd mag

worden. Het TNO stelt een rapport op, waarmee de overheid in

internationaal overleg kan trachten strengere regels aan de

lozing van dit soort stoffen af te spreken.

Dramatisch was dit voorjaar het binnenbrengen en overlijden
van een jonge Knobbelzwaan die in de Velserbroek in het nest

met stenen was bekogeld. Twee andere zwaantjes in het nest

waren onmiddellijk dood.

Het Vogelrampenfonds bedankt de vrijwilligers, de vele dona-

teurs en verenigingen en instanties die financieel bijdragen
aan het verzorgen van de vogels en scholen die middels sponso-

ring hun steentje bijdroegen. Iedere gift is van harte welkom

en kan gestort worden op postgironummer 199399.

Stichting Vogelrampenfonds, Pr. Mauritslaan 117, 2051 KC Over-

veen. Telnr.: 023-255646. Telnr. van het hospitaal: 023-

255302.


