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Het Bestrijdingsplan Papegaaieziekte Vereniging voor Vogelbescherming

’s-Gravenhage en Omstreken

De Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gra-

venhage en Omstreken bestaat inmiddels al

weer zesenzestig jaar. Binnen de Nederlandse

natuurbescherming is deze vereniging een be-

grip geworden. Bekende namen uit de begintijd

zijn, zonder anderen tekort te willen doen, onder

andere N. Tinbergen, W. Tolsma en bijvoorbeeld
A. Schierbeek. De 'Haagse Vogelbescherming’
is een actieve organisatie. Zij geeft een interes-

sant kwartaalblad uit 'De Wulp’, dat momenteel

zijn vierentwintigste jaargang beleeft. Daarnaast

zijn een aantal interessante brochures gepubli-
ceerd over onderwerpen zoals: beheer van scha-

delijke soorten, gewenst of niet?, de vogelvrien-

delijke tuin en zelf nestkasten maken. De vereni-

ging richt zich vooral op de vogels van het stede-

lijk groen. Sinds jaar en dag verzamelt zij de

telgegevens van vrijwel alle Haagse groengebie-
den. De laatste zes jaar worden deze in een uit-

gebreid milieubasisrapport gepubliceerd 'Vogels

in en om Den Haag’. In 1987 stelde de vereniging

samen met de Algemene Vereniging voor Na-

tuurbescherming voor ’s-Gravenhage en Om-

streken een themanummer van 'Het Vogeljaar'
35 (4) samen over de dertien vogelreservatenen

vogeltuinen. Deze vormen hét paradepaardje
van de vereniging. De 'Haagse Vogelbescher-
ming’ telt ruim zestienhonderd leden, voor wie

zij regelmafig lézingavonden en cursussen ver-

zorgt. Per jaar worden tientallen excursies geor-

ganiseerd, waaronder één altijd naar het buiten-

land. Ook worden er regelmatigactiviteiten voor

de jeugd georganiseerd. Het Vogelasiel 'De

Wulp’ is één van de best gesubsidieerde langs

de kust en wordt onder beheer van de vereniging

door enkele tientallen vrijwilligers gerund. De

vereniging presenteert zich voorts dikwijls in en

om Den Haag met 'De Verenigingswinkel' en

komt actief op voor de avifauna. Daarvoor wordt

dikwijls met andere organisaties samengewerkt.

Met name de Milieucommissie is daarin actief.

Het verenigingssecretariaat is bereikbaar per te-

lefoon: 070 - 3 681 678; Den Helderstraat 100,

2547 SP Den Haag. Aardig is het initiatief van de

telefonische Informatieposten (070 - 3 685 245;

070 - 3 948 543) waar iedereen terecht kan met

vragen over vogels. Wie de slogan 'Den Haag;
liever groen dan grauw!’ zou willen onderschrij-
ven doet er goed aan om een lidmaatschapvan

de Haagse Vogelbescherming te overwegen.

Onlangs is het initiatief genomen tot de Stichting

Bestrijdingsplan Papegaaieziekte (i.o.). In de

stichting wordt samengewerkt door het ministe-

rie WVC, de Afdeling Bijzondere Dieren van de

Faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversi-
teit Utrecht en vogelliefhebbersorganisaties.
Psittacose of Papegaaieziekte wordt veroorzaakt

door Chlamydia psittaci. Besmette vogels be-

hoeven niet zelf ziek te worden maar kunnen

drager zijn van de ziekteverwekker. Zij vertonen

dus zelf geen ziekteverschijnselen. Ook mensen

kunnen het slachtoffer worden en hebben dan

griepachtigesymptomen die als maar niet lijken

te verdwijnen. Het inademen van besmette stof-

deeltjes is al voldoende voor besmetting. In de

afgelopen drie jaren is intensief onderzoek ver-

richt bij circa honderdvijftigparkietenkwekers en

een tiental dierenspeciaalzaken. In 1990 kwam

de ziekteverwekker in dertien procent van de ge-

vallen voor. In 1992 was dat teruggebracht tot

twee procent. De bemonsteringsfrequentie bij

papegaaien/parkietenkwekers van twee maal

per jaar is voldoende om de ziekte te kunnen be-

perken. Winkels zouden vier maal per jaar moe-

ten worden gecontroleerd. Zieke vogels zijn
goed te behandelen, voor de mens is dat moeilij-

ken Er zijn aanwijzingen dat de papegaaieziekte

meer onder mensen voorkomt dan algemeen

wordt aangenomen. Aan de deelname van het

project worden een aantal voorwaarden gesteld.
Basiseisen zijn: inrichting en huisvesting die ver-

spreiding van infecties zo veel mogelijk voorko-

men, welgemeendebelangstelling voor het wel-

zijn van vogels en het voorkomen van ziekten,

een minimaal aantal parkietachtigen (ten minste

twintig), financiële eisen. Nadere informatie;

Stichting BPP i.o., postbus 94, 3800 AB Amers-

foort, 030 - 532 457/534 357 en 070
-

3 406 997.

Een aangeplakt driehoekje (hierbij afgedrukt)

geeft weer dat de desbetreffende liefhebber/han-

delaar deelneemt aan dit interessante project.


