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Berichten uit het

Vogelhospitaal 1998-99

Linda van Hattum-Kentie

Al onze olieslachtoffers werden geringd uitgezet, zodat we kunnen

volgen in hoeverre ze het redden. Zo kunnen ze bij eventueel weer

aanspoelen op de kust, verwondingen en dergelijke weer aan ons

doorgegeven worden, hetgeen bij deze groep nog niet het geval is

geweest. Ook andere vogels van het Vogelhospitaal worden geringd en

hiervoor hebben wij een daartoe bevoegde ringer B.J.Bol bereid

gevonden. Een aantal van de geringde vogels is al elders in het land

gesignaleerd. Zo werd een weer kerngezonde Kerkuil uitgezet die later

bij Groningen werd doodgereden.
Beter verging het een Torenvalk die op 12 december in de buurt van

Schiphol werd uitgezet. Deze Torenvalk werd later gezien in Nieuw-

Na een overweldigend afscheid op de Open Huisdag hebben Frank en

Thera te Boekhorst zich in oktober teruggetrokken uit het bestuur en

het Vogelhospitaal. De Open Huisdag kreeg een feestelijk tintje door de

officiële opening van de nieuwe droogkooien, waarbij de heer en

mevrouw van Royen van de dierspeciaalzaak ”Amazone” aanwezig waren

om een cheque te overhandigen. Zij wilden op deze wijze zorg dragen

voor de totale bekostiging van hetbenodigde materiaal. Zonder alle hulp

van donateurs zou het werk van het Vogelrampenfonds nooit zo goed
hebben kunnen gebeuren als nodig is. Elke hulp, in welke vorm dan

ook, groot of klein, wordt door ons enorm gewaardeerd. Daarom willen

we alle mensen die ons hielpen bedanken.

In de droogkooien kunnen, na sluitingstijd, de grotere vogels een goed
onderkomen vinden. Al gauw bleek hoe hard deze droogkooien nodig

waren. Eind 1998 verloor een vrachtschip voor de Duitse Waddenkust

een grote hoeveelheid olie, waardoor duizenden Eidereenden in grote

nood kwamen en overleden. Toch hebben wij 21 Eidereenden kunnen

opvangen en mede dankzij u de juiste verzorging kunnen geven. De

eenden hebben medicijnen gekregen. Ook zijn ze met een speciale zeep

schoongewassen, zodat het vet voor hun verenpak in tact kon blijven.
Daarna konden ze hun veren in de droogkooien drogen en vervolgens
werden ze in de bassins van het Vogelhospitaal gezet. Deze bassins

gebruiken we ook voor andere zeevogels, zoals Zeekoeten, Alken en Jan

van Genten. In 1998 waren alweer 11 Jan van Genten en 92 Zeekoeten

binnengebracht. Tijdens het verblijf in de bassins kunnen we de dieren

goed voeren om ze weer op gewicht te krijgen. We kunnen ons er

bovendien van verzekeren dat het verenpak goed waterafstotend is,

zodat de vogels verdrinking kunnen voorkomen.
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Vennep, waar de vogel vijf eieren heeft uitgebroed. In juli kwamen drie

Torenvalken van wel heel ver weg in ons hospitaal. Een Nederlandse

mevrouw had in Koeweit drie Torenvalken onder haar hoede genomen,

nadat ze waren aangeschoten. Na verzorging durfde zij ze niet meer in

Koeweit los te laten, omdat de jacht op .deze vogels daar nog is

toegestaan. Zij besloot de vogels per vliegtuig naar de Avifauna in

Nederland te sturen. Op Schiphol aangekomen bleken de

importpapieren niet geheel juist ingevuld, zodat de AID de vogels naar

het Vogelhospitaalheeft gebracht.
In januari 1999 werd weer de jaarlijkse telling over 1998 voor het

ministerie gehouden. Daaruit bleek dat we 3022 dieren hadden

opgevangen, waarvan nog 163 in het hospitaal verbleven, nadat er 1630

dieren werden losgelaten! Bij deze getallen zijn de 86 egels opgeteld, die

in de loop van 1998 werden binnengebracht. Hiervan werden 24 egels

uitgezet en eind 1998 verbleven er nog 28 in onze egelflat.
Zoals u wel zult hebben gemerkt is onze Open Huisdag in het voorjaar
komen te vervallen. De reden hiervan is onze nieuwe opzet tot opvang
van jonge vogels binnen het Vogelhospitaal, hetgeen voorheen bij een

aantal vrijwilligers thuis plaatsvond. Deze vogeltjes moeten van

zonsopkomst tot zonsondergang om de twee uur worden gevoerd.

Dankzij de inzet van enkele vrijwilligers die in het Vogelhospitaal komen

bijvoeren wordt de druk van de thuisopvang verlicht. Aangezien dit

jaarverslag de periode van juli tot juli weergeeft, kunnen we u nog geen

precies aantal van de vele binnengebrachte jonge vogels noemen. De

opvang gaat namelijk door tot en met augustus. Toch kunnen we vast

melden dat er van de opgevangen jonge vogels vanaf maart inmiddels 19

eendjes, 42 Merels, 31 Spreeuwen, 32 Kauwtjes en 7 Scholeksters zijn

vrijgelaten. Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de lange lijst van

losgelatenjonge vogels.
Helaas gebeurt het nog wel dat jonge vogels goedbedoeld,maar onnodig

bij ons worden binnengebracht. Onnodig, omdat de ouders alleen maar

even weg waren om voedsel te zoeken.

Gelukkig voor de vogels was de zomer van 1998 niet zo warm, zodat er

nauwelijks botulismeslachtoffers zijn binnengebracht. Ook 1999 lijkt
wat dit betreft een gunstigjaar.
Dit jaar kregen we weer enkele scholen op bezoek, die voor een

verrassing hadden gezorgd, in de vorm van allerlei gevoerde acties

waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Vogelhospitaal. Zoals

"Het Noordzeecollege" in IJmuiden, waar ze in de klas een vloekenpot
hadden staan, waarin iedereen die schold een kwartje voor onze dieren

moest stoppen. Rest ons te vermelden datwij ditjaarweer veel hulp van

donateurs, vrijwilligers, instellingen, bedrijven, Dierenambu-

lancediensten, de pers, scholen en particulieren hebben mogen

ontvangen. Onze dank hiervoor, ook namens de dieren.

Linda van Hattum-Kentie namens Stichting Vogelrampenfonds, Nic. vd
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