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LANDELIJKE CONTACTDAG VOOR ASIELHOUDERS  
TE DOORN 
Op zaterdag 4 april j.l. werd wederom door  
de werkgroep Vogelasiels van de Vereniging 
voor Vogelbescherming een landelijke contact- 
dag georganiseerd, bestemd voor al diegenen 
die bij de opvang en revalidatie van in het 
wild levende vogels betrokken zijn. 
 
Het punt van samenkomst was het Centraal 
Dierkundig instituut te Doorn. Na de ont-
vangst aldaar werden alle aanwezigen in 
enkele groepen opgesplitst. Iedere groep 
kreeg gedurende de hele morgen een uitge- 
breide rondleiding door het instituut.  
Dit instituut onderzoekt o.m. de doods- 
oorzaak van verschillende vogelsoorten  
en krijgt ook, van ons asiel regelmatig 
dode vogels toegestuurd. Daartoe hebben 

de verschillende asiels zich verplicht. 
 
Tijdens de rondleiding werd duidelijk gemaakt hoe wordt getracht bepaalde  
ziekten op te sporen en te beschrijven. Zo waren er verschillende proef-  
nemingen met allerlei soorten ziektekiemen als bacteriën, virussen, enz. Diverse 
bacteriën werden op bepaalde voedingsbodems gekweekt. 
Erg interessant was ook de afdeling, waar de binnengekomen vogels worden onder- 
zocht en ontleed. Aan de hand van enkele exemplaren, die zojuist aan een onder-  
zoek waren onderworpen, werd getoond wat de dieren precies mankeerde, zoals 
botbreuken, vergiftigingen en allerhande aandoeningen. Met behulp van een dia-  
serie liet men nog zien, dat het niet altijd gemakkelijk is, de juiste diagnose  
te stellen, daar verschijnselen van verschillende, soms zeer uiteenlopende ziek- 
ten vaak sterk overeenkomen. Aan het einde van de rondleiding werd gewezen op  
het belang van eon regelmatige en goede ontsmetting van de behandelruimten.  
Verschillende middelen hiertoe werden getoond, alsmede hun uitwerking. 
Voor de vogelasiels zijn de resultaten van dit onderzoek aan gestorven vogels  
van groot belang, omdat aan de hand daarvan de behandeling van de vogels in de  
asiels soms sterk verbeterd kan worden en de genezing doeltreffender kan wor- 
den uitgevoerd. Ook wordt hierdoor ervaring opgedaan in het herkennen van een 
ziektebeeld. 
 
Na de lunch in een nabijgelegen hotel kregen we een hele mooie diaserie te zien  
over een onderzoek naar het verblijf van kerkuilen in de Friese Wouden (in  
Friesland uiteraard). Helaas is het aantal kerkuilen door ruilverkavelingen en 
moderne methoden in het veeteeltbedrijf ook daar sterk achteruitgegaan, maar  
toch is het aantal nog steeds de moeite waard. De heer De Jong, die gedurende een 
lange periode deze vogels heeft gade geslagen en er soms nachten lang voor op  
bleef, wist -zonder de dieren te verontrusten- prachtige opnamen te maken.  
We konden ons niet herinneren ooit dergelijke gedetailleerde beelden te hebben 
gezien, die zo duidelijk de hele levenscyclus weergaven. 
 
Na deze diaserie gaf de heer De bruin uit Woudenberg nog een korte uiteenzetting  
over verschillende spalkvormen, te hanteren bij botbreuken. 
 
Tijdens de rondvraag werd aangekondigd, dat binnenkort alle asielhouders, die 
geconfronteerd werden met de olieramp, die aan tienduizenden zeevogels het le- 
ven heeft gekost, worden uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst. Hier zullen 
ervaringen worden uitgewisseld een eventuele maatregelen voor de toekomst be- 
sproken worden. 
 
          C.M.J. Verweij. 
 
 
 
 




